
projekt 
UCHWAŁA Nr  … 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
z  dnia  … 

 
w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska 
Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy  

ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.  

 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634)  
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647)  
 
 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje 
 
§1. Stwierdza się, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 
obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, 
Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska 
Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. 
Nr 73, poz. 634) nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań   
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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 ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska 
Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy  

ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.  

 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634)  
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 nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Tryb.”, 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  
30 listopada 2011 r.   

W związku z powyższym uchwała niniejsza winna poprzedzać uchwałę w sprawie 
zmiany planu miejscowego. 
 
 
 


