
projekt 

UCHWAŁA Nr … 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z  dnia … 

 

w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza  

i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 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 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. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)  

 

 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje 

 

 

§1. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi  

w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

przyjętego Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  

30 listopada 2011 r. 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  w sprawie stwierdzenia, 

że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza  

i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim 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”.  

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego” przyjęte Uchwałą nr XIV/297/11 Rady Miasta z dnia  

30 listopada 2011 r. określa przeznaczenie wskazanego do zmiany obszaru jako tereny 

zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej.  

Przedmiotowy projekt planu miejscowego jest w całości zgodny z ustaleniami 

obowiązującego Studium. 

W związku z powyższym uchwała niniejsza winna poprzedzać uchwałę  

w sprawie zmiany planu miejscowego. 

 

 

 


