
Projekt  

UCHWAŁA NR …………… 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia …………………………. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579), 
uchwala się co następuje: 
 

 
§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, przyjętego Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r., (z późniejszymi zmianami przyjętymi 
Uchwałą Nr XIV/297/11 z dnia 30 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/359/16 z dnia 
26 października 2016 r). 

 
 
§2. Zmiana studium (tekst i rysunek) dotyczy: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów: 
1) Powiększenie terenów UC w rejonie ul. Targowej (poz. 1). 

 
2. W zakresie układu komunikacyjnego i infrastruktury: 

1) zmiany klasy dróg: 
a) ul. Belzackiej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Świerkowej z „Z” na „L” 

(poz. 2), 
b) ul. Świerkowej na odcinku od ul Belzackiej do ul. Jodłowej z „Z” na „L” (poz. 3), 
c) ul. Spacerowej na jej całym odcinku od ul. Michałowskiej do ul. Jerozolimskiej 

z „L” na „Z” (poz. 4). 
 

3. Ustalenie lokalizacji farm fotowoltaicznych na obszarze miasta. 
 

4. Wskazanie terenów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 
na obszarze miasta. 

 
§3. Obszary i tereny wskazane do opracowania zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” określono na rysunku 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§4. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do podjęcia procedury 

planistycznej.  
 
§5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego oraz poprzez komunikat w prasie lokalnej i publikację w Internecie. 
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


