
Projekt 
Uchwała …………….. 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z ……………………….. 

 
 

w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie u licy Wierzejskiej –

„Strzelnica” w Piotrkowie Trybunalskim.  
 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami1)  
 
 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwala co na stępuje: 
 
 
§1.  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów połoŜonych w Piotrkowie Trybunalskim, którego granice 
wyznaczają: 

- od północy: południowa granica działki nr 24, północna granica działki nr 20, 
obręb 45 i jej przedłuŜenie w kierunku zachodnim, 

- od wschodu: wschodnia granica działki nr 20, obręb 45 i jej przedłuŜenie 
w kierunku północnym,  

- od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Wierzejskiej,  
- od zachodu: wschodnia granica działki nr 80, obręb 45 – ulicy Witosa. 

§ 2.  Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą określone są w załączniku 
graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3.  Przedmiotem ustaleń planu będzie regulacja prawna umoŜliwiająca 
przeznaczenie terenów pod usługi sportu, rekreacji i wypoczynku 
z dopuszczeniem jako funkcji towarzyszących punktów handlowych, gastronomi, 
parkingów. 

§ 4.  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do podjęcia 
procedury planistycznej określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 
717 z późniejszymi zmianami). 

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, oraz poprzez komunikat w prasie lokalnej 
i publikację w Internecie.  

§ 6.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

                                                 
1 Zmiany opublikowano w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, z 2011 r. z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 


