
projekt 

UCHWAŁA Nr … 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z  dnia … 

 

w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie 

miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Tryb. z dnia  

29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112)  

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 dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego 

szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 

jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej 

Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Tryb. z dnia 29 grudnia 2000 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) 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 dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy  

ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 

Rady Miejskiej Piotrkowa Tryb. z dnia 29 grudnia 2000 r. 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 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.  

„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego” przyjęta Uchwałą nr XIV/297/11 Rady Miasta z dnia 30 listopada 

2011 r., teren opracowania planu przeznacza pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Przeznaczenie obszaru objętego zmianą planu miejscowego na usługi sportu i rekreacji 

o zasięgu lokalnym na poziomie podstawowym jest elementem towarzyszącym zabudowie 

całego osiedla mieszkaniowego „Sulejowska”. 

W związku z powyższym przedmiotowy projekt planu miejscowego nie narusza 

ustaleń obowiązującego Studium. 

Uchwała niniejsza winna poprzedzać uchwałę w sprawie zmiany planu miejscowego. 

 

 

 


