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z dnia  24 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami 

regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą 
projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą 

rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych 
w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od 

zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) 

Na podstawie art. 20, 29, 33 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. W Uchwale Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty 
między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od 
południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, 
stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych 
w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od 
zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29 (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172), wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §10, ust 1, pkt. 5 dodaje się lit. „b” i „c” o następującym brzmieniu: 

„b) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej, realizowanych w oparciu o odpowiednie przepisy odrębne, dla których nie obowiązują 
ograniczenia wynikające z ustaleń Rozdziałów: III, IV, V, VI, VII i VIII, z zastrzeżeniem lit.: c, 

c) ze względu na prawidłowość funkcjonowania lotniska Piotrków Trybunalski, na obszarze objętym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązują bezwzględne ograniczenia wysokości 
obiektów budowlanych i naturalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi – ograniczenia wysokości obejmują 
również wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych;”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stronie internetowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w spawie zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od 
północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 

wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań 
komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie 
zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek 

o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 
w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta 

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) 

Podstawą do opracowania planu była Uchwała Nr V/71/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 
stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 
obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od 
wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie 
ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych 
GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. 
Belzacką oraz od zachodu: granicą działeko nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172). 

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymienionym 
w tytule, związane jest realizacją art. 75 ust. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675). 

Przepis ten nakłada na gminy obowiązek dostosowania treści planów miejscowych obowiązujących na 
obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. l 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". 
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