
Projekt 

UCHWAŁA NR .......... 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia .......................... 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/70/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żeglarską, południową granicą osiedla 

„Jeziorna II", wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla 
„Wierzeje" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr 

Xlll/191/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 
r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2003 r. Nr 357, póz. 3650) 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717, z 2004 r. Nr 6, póz. 41, 

Nr 141, póz. 1492, z 2005 r. Nr 113, póz. 954, Nr 130, póz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 

póz. 319, Nr 225, póz. 1635, z 2008 r. Nr 123, póz. 803, Nr 199, póz. 1227, Nr 201, 

póz. 1237, Nr 220, póz. 1413, z 2010 r. Nr 24, póz. 124, Nr 75, póz. 474, Nr 106, 

póz. 675, Nr 119, póz. 804, Nr 130, póz. 871, Nr 149, póz. 996, Nr 155, póz. 1043, 

z 2011 r. Nr 32, póz. 159, Nr 153, póz. 901) 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwala co następuje: 

§1. Uchyla się Uchwałę Nr Y/70/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 
dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żeglarską, 
południową granicą osiedla „Jeziorna II", wschodnią granicą miasta oraz północną 
granicą osiedla „Wierzeje" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
Xlll/191/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2003 r. Nr 357, póz. 3650) 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

do projektu 

Uchwały 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/70/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego 

pomiędzy ulicą Żeglarską, południową granicą osiedla „Jeziorna II", wschodnią 

granicą miasta oraz północną granicą osiedla „Wierzeje" w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr Xlll/191/2003 Rady Miasta 

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2003 r. Nr 357, póz. 3650) 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia wyżej wymienionej w tytule uchwały 

związane jest z podjęciem przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dnia 

30 marca 2011 r. uchwały nr Vll/128/11 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żeglarskiej, Tymiankowej 

i Sasanek w Piotrkowie Trybunalskim. 

Art. 75 ust. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, póz. 675). nakładał na gminy obowiązek 

dostosowania treści planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich 

właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. l wymienionej Ustawy, który 

stanowi, że plan miejscowy „nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim 

rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego 

z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna przepisami 

odrębnymi 

Po uchwaleniu przez Radę Miasta „nowego" planu zagospodarowania 

przestrzennego w omawianym rejonie miasta, zatwierdzonego Uchwałą Nr Vll/128/11 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 roku, wprowadzanie 

zmian do poprzednio obowiązującego planu stało się bezprzedmiotowe. 

 


