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Dotyczy: wypisu iwyrysu z miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego d|a działek nr 4712,45lg,
4518 ,4411 ,4812 ,46 |3 ,4714 ,4817 ,41 |2 ,4 l 3 ,  1712 ,  1715 ,7811 ,7911 ,  80 /6 '  81 /6  ob ręb  18 '
stanowiących uIicę Regatową w Piotrkowie Trybuna|skim.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa
jednorodzinnego ,,Jeziorna Il'' - obszar połozony pomiędzy: u|.Wierzejską, |asem, u|.Sasanek, u|.Zawilą,
u|'Jeziorną 75 i 82 i projektowaną u|.Zeglarską, zatwierdzonym Uchwałą nr |)U133/99 Rady Miejskiej
w Piotrkowie Trybuna|skim z dnia 17 marca 1999r. (Dz, Urz, Woj. ŁÓdzkiego z dnia 23 czerwca 1999r. Nr 78,
poz' 916) wnioskowane działki z wyjątkiem południowych fragmentow działek nr 45/8 i 45|9 znĄdują się w
terenie oznaczonym symbo|em L' południowe fragmenty działek nr 45/8 i 4519 znajdują się w terenie
oznaczonym symbo|em MN, o następujących usta|eniach:

Przepisy ogolne

$2' ||ekroc w da|szych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

Uchwa|e - na|ezy puez to rozumieÓ niniejszą Uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego; o ile z treści
przepisu nie wynika inaczej
P|anie - na|ezy przezto rozumiec usta|enia p|anu, o ktÓrym mowa w $ 1 Uchwały
Rysunku planu - na|ezy przezto rozumieć rysunek p|anu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały
Terenie - na|ezy przez to rozumieÓ teren o okreŚlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, Wyznaczony
na rysunku p|anu |iniami rozgraniczającymi
Przeznaczeniu podstawowym - na|ezy przezto rozumieĆ takie przeznaczenie, ktore powinno przewaŻaÓ na
danym teren ie, Wyznaczonym I i n iam i rozgr anicza1ący m i
Przeznaczeniu dopuszcza|nym - na|ezy przez to rozumieĆ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe,
ktore uzu pełn iają | u b wzbogacają p|zeznaezenie podstawowe
DziałalnoŚci usługowej - na|ezy przez to rozumieć działa|nośc gospodarcza związana z wykorzystywaniem
urządzeń technicznych mogących stwarzać uciąz|iwoŚc dla Środowiska
Uciąz|iwości - na|ezy pzez to rozumieĆ oddziaływanie , ktÓre bez przekraczania norm, W jakiko|wiek
niekorzystny sposob wpływa na zasoby Środowiska i jego podstawowe e|ementy tj. wodę, powietrze,
powierzchnię ziemi ' g|ebę i zasoby wÓd powierzchniowych, szatę roŚ|inną, k|imat akustyczny itd.,
a poŚrednio - na standardy przebywania w Środowisku ludzi i zwierząt
Uciąz|iwości nie wykracząące] poza granice |oka|u - na|ezy przez to rozumieĆ , iŻ w wyniku procesow
gospodarczych prowadzonych w obrębie |oka|u nie powstają na terenie nieruchomości iadne skutk
w postaci szkodIiwych ściekÓw, hałasu, wibracji, promieniowania oraz emisji gazu, pyłow i innych
zanieczyszczeń chemicznych w jakiejko|wiek formie i natężeniu
Uciąz|iwoŚci nie wykraczającej poza granice działki - na|ezy przez to rozumieĆ szczegÓ|ny przypadek,
w ktorym występujące formy uciąz|iwości działań gospodarczych mogą byc jednoznacznie pomierzone, a ich
skutkiw udokumentowany sposób neutraIizowane W obrębie granic działki
Powierzchni zabudowy . nalezy przez to rozumieĆ powierzchnię terenu działki zalętą przez rzuty poziome
wszystkich budynkÓw w ich obrysie zewnętrznym (w tym garazy, budynkÓw gospodarczych)

Przepisy szczegÓłowe

$4. P|an usta|a następujące zasady zagospodarowania terenów:
1.Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

- usta|a się - mieszka|nictwo jednorodzinne w formie zabudowy wo|nostojącej - jako podstawowe
ptzeznaczenie terenu

- dopuszcza się zabudowę b|iżniaczą na działkach , których szerokoŚć wynosi min. 30 m
- dopuszcza się zmiany wewnętrznych podziałow ( w ramach Wyznaczonych p|anem terenow) pod

warunkiem, Że min. pow. działkiwynosić będzie 1000 m2
- obowiązują wyznaczone na rysunku p|anu nieprzekracza|ne Iinie zabudowy; wskazane jest

traktowanie ich jako frontowych linii zabudowy



- obowiązuje nie przekraczanie wysokości 3 kondygnacji (budynek piętrowy z poddaszem uzytkowym)
oraz maksyma|na od|egłoŚc okapuod poziomu terenu - 6,0 m

- za|eca się dachy 2 - 4 spadowe o szerokich okapach i kącie nachy|enia 25o.45o
- za|eca się wbudowywanie garaŻy i pomieszczeń gospodarczych w bryłę budynku mieszka|nego
- dopuszcza się loka|izację garaŻy |ub budynkow gospodarczych jedynie jako jednokondygnacyjnych

bez poddasza uzytkowego (1naksyma|na powierzchnia garaŻu^- na 1 stanowisko - 25 m., na 2
stanowiska postojowe - 35 m.; budynku gospodarczego - 30 m.) z|oka|izowanych w granicy działki
i zb|okowanych z zabudową na sąsiednich działkach

- obowiązuje maksyma|na wysokoŚÓ ogrodzeń od strony u|icy - 1,5 m
- dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą jedynie usługi w formie pomieszczeń wbudowanych

w bryłę budynku mieszka|nego bądż. obiektu parterowego, tworzącego z nim całośc architektoniczną
- nie dopuszcza się przekształcenia istniejących budynkÓw gospodarczych w obiekty usługowe
- dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków w ramach usta|onej funkcji terenu

zgodnie z warunkami ustalonymi dla nowej zabudowy
- d|a działek z|oka|izowanych w sąsiedztwie projektowanej stacji redukcyjnej gazu ( w rejonie

u|. Strze|niczej i Wierzejskiej) obowiązuje zakaz rea|izaĄi zabudowy W strefie uciąz|iwości
wyznaczonej na rysunku planu

$5. 1. Ustala się
- wschodnią |inię rozgraniczĄąca u|. Zeglarskiej - u|icy zbiorczĄ ( z ) z wyk|uczeniem ruchu

tranzytowego i transpońu cięzkiego powyzej 3,5 t w odległości 20,0 m od zachodniej |inii
regu|acyjnej zgodnej z naniesieniami geodezyjnymi, szer' jezdni 7,0 m oraz ściezkę rowerową Wg
orientacyj nego przebieg u wyznaczonego n a rys u n ku pl an u

- inie rozgraniczĄące u|. Wiezejskiej - u|icy zbiorcze1(Z ), pas szer'30,0 m, szer. jezdni 10'0 -
-  7 , 0m
. |inie rozgraniczające ul ic |oka|nych (L )- pas szer. 12,0 - '15,0 m - zgodnie z rysunkiem p|anu, szer.

jezdni6,0 m

- l in ie  rozgraniczĄąceu| icdojazdowych (D).passzer .  12,0-  10,0mzgodniezrysunkiem p|anu,
szer. jezdni 5,0 m

- |inie rozgraniczĄące ciągÓw pieszych - pas Szer. 4,0 - 6,0 m - zgodnie z rysunkiem planu
2. Na terenach w obrębie |inii, o ktÓrych mowa w ust. 1 zakazuje się rea|izacji obiektów budow|anych

z wyjątkiem uządzeń technicznych drÓg, dopuszcza się rea|izację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem
nienaruszenia wymagań okreś|onych w odrębnych przepisach dotyczących drÓg pub|icznych.

s6. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę usta|a się:
- zaopatzenie W wodę projektowanym wodociągiem magistra|nym a 400 mm (ktÓrego trasa

przebiega od magistrai a rc00 mm Uszczyn - Piotrków Trybuna|ski) w projektowanej u|' Zeg|arskiej
- układ pierŚcieniowej sieci przewodÓw rozbiorczych we wszystkich u|icach, działających w oparciu

o wodociag A400 w ul. Zeglarskiej
2. Usta|a się zasadę kana|izacji rozdzie|czej
3. W zakresie odprowadzenia ŚciekÓw sanitarnych usta|a się:

- odbiornikiem ściekow będzie istniejący ko|ektor sanitarny V
- ze względu na połozenie poza wododziałem z|ewni ko|ektora V pzewiduje się budowę sieciowej

przepompowni ŚciekÓw PS| po zachodniej stronie zbiegu u|ic Kora|owej ifeg|arskiĄoraz PS ||'przy
skrzyzowaniu ulic Zeglarskiej i Wiezejskiej,

- Ścieki będą doprowadzane do przepompowni siecią kana|izacji sanitarnej przewidzianej we
wszystkich ulicach
4. Do czasu rea|izacji komuna|nych sieci wodociągowych i kana|izacyjnych dopuszcza się dla

zabudowy jednorodzinnej indywidua|ne ujęcia wody i indywidua|ne zbiorniki bezodpływowe do
gromadzenia Ściekow pod warunkiem zapewnienia wywozu nieczystoŚci na oczyszcza|nię
komunaIną.

5. W zakresie kana|izacji deszczowej usta|a się :
- odbiornikiem wod deszczowych będzie ko|ektor deszczowy (przewidziany w ''Programie ogÓ|nym

kana|izacji deszczowej m. Piotrkowa Trybuna|skiego'') biegnący od u|. Kora|owej po obrzeŻu jeziora
Bugaj

- sieÓ kana|izacjideszczowejwe wszystkich u|icach skieruje wody deszczowe do ko|ektora.
6. Zasi|anie W energię e|ektryczną usta|a się:

- W oparciu o wnętrzowe stacje trafo (przewidywane na wyznaczonych terenach), zasi|ane
dwustronnie Iiniami kablowymi połączonymi z siecią Średniego napięcia osiedIa ''Jeziorna |,'
(włączoną w układ linii napowietrznych 15 kV ''Piotrkow - Wierzeje'' i''PiotrkÓw - Wo|bórz'').
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz usta|a się:

- zasi|anie sieci średniego ciśnienia nastąpi z przewidywanej stacji redukcyjno - pomiarowej |"
(w rejonie u|ic Strzelniczej - Wiezejskiej) po wybudowaniu odcinka gazociągu wysokiego ciŚnienia
łączącego stację z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia



pŻebieg sieci gazowej średniego ciśnienia pzewiduje się we wszystkich u|icach.
8. Zaopatrzenie w ciepło usta|a się ze ŹrÓdeł |oka|nych opalanych pa|iwami eko|ogicznymi tj.:
o|ejem opałowym niskosiarkowym ..*.
gazem przewodowym
energią e|ektryczną.
9. Zaopatrzenie w łącza te|efoniczne usta|a się z pzewidywanej sieci kab|owej we wszystkich

ulicach.

Dz up.
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