
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 zmiana: poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę "Osiedle 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" dla osiedla  mieszkaniowego 
wielorodzinnego obejmującego obszar ograniczony ulicami: od północy ul. Wierzejską, od wschodu projektowaną 
drogą oznaczoną w planie miejscowym symbolem 13KDL, od południa ul. Władysława Broniewskiego, od 
zachodu wzdłuż linii stanowiącej zachodnią granicę obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 
2009 roku.

§ 2. Obszar osiedla został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2017 r.

mapa przedstawiająca obszar osiedla
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UZASADNIENIE

W wyniku realizacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego tereny w rejonie ulic Wierzejskiej oraz Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim,
przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r.,
we wschodniej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego powstaje zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Nowe budynki wielorodzinne budowane są obecnie przez Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. oraz deweloperów prywatnych. Miasto również prowadzi intensywne działania
inwestycyjne związane z uzbrojeniem nowych terenów osiedlowych w infrastrukturę techniczną.

Przedsiębiorcy piotrkowscy, podczas spotkań dotyczących obchodów 800-lecia Miasta
zaproponowali, aby powstające nowe osiedle otrzymało nazwę upamiętniającą przypadającą w roku
2017 rocznicę. Nowe osiedle mieszkaniowe będzie ważnym symbolem przypadającego w 2017 roku
800-lecia Miasta i podkreśli wagę tej rocznicy.

Proponuje się nadać nazwę „Osiedle 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” dla
nowego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego powstającego w rejonie ulic Wierzejskiej
i Broniewskiego. Obszar osiedla określony został na mapie stanowiącej załącznik do projektu uchwały.
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