
projekt 

UCHWAŁA Nr … 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z  dnia … 

 

w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce 

urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej  

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego  

z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) nie narusza ustaleń  „Studium uwarunkowań 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami
1
)  

 

 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje 

 

 

§1. Stwierdza się, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej  

i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, 

zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 

10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16,  

poz. 223) nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” przyjętego 

Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 

2006 r. 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie 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. 
 



UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  w sprawie stwierdzenia, 

że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej 

w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej 

Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim  

z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r.  

Nr 16, poz. 223) nie narusza ustaleń  „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

 

Zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada 

Miasta uchwala plan miejscowy po uprzednim stwierdzeniu, że projekt zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.  

Zmiana ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego jest zgodna ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Tryb.”, przyjętym Uchwałą 

Nr XLIX/837/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r.   

W związku z powyższym uchwała niniejsza winna poprzedzać uchwałę  

w sprawie zmiany planu miejscowego. 

 

 

 


