
UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, 

obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz 

projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą 

Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku 

 

Podstawą do opracowania planu była Uchwała Nr LVI/925/10 Rady Miasta  

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 października  2010 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie 

Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, 

Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego 

Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  

9 listopada 2005 roku. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmiany obowiązującego  

w tym terenie planu miejscowego została podjęta w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 

23 kwietnia 2009 r. przez Pana Jerzego Kukulskiego, dotyczącym wprowadzenia zmiany  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odnośnie dopuszczenia obsługi 

komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 10MN z drogi 4KD - ulicy 

Leśnej. Istotnym argumentem za podjęciem tej uchwały był również remont gazociągu 

wysokiego ciśnienia, na skutek którego ulegają ulec zmianie parametry jego oddziaływania na 

tereny. 

Projekt planu został opracowany w trybie przewidzianym przez art. 17 Ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717; z późniejszymi zmianami). 

Zmiana obejmuje tereny oznaczone w planie symbolami 10MN, 4Z i 4KD 

a przedmiotem zmiany jest dopuszczenie obsługi komunikacyjnej terenów 10MN z drogi 

dojazdowej 4KD – ulicy Leśnej i dopuszczenie zabudowy w terenach 4Z w warunkach 

zaistniałych po remoncie gazociągu wysokiego ciśnienia. Zmiana dokonana zostanie bez 

zmiany rysunku planu. 

Rada Miasta rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. Część tekstowa 

planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 

załączniki do uchwały.  

 



 


