
Projekt

z dnia  10 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, 

Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy
ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 
obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą 
nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, przyjęty 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). 

2. Zmiana planu składa się z:

1) części tekstowej zmiany planu, stanowiącej treść uchwały;

2) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu, stanowiące 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad finansowania, będące 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Część graficzna stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/769/05 Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. nie ulega zmianie.

§ 2. W uchwale Nr XLIV/769/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego 
obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy 
ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie

„1)  na działkach dostępnych od ulicy 04KDL możliwość lokalizowania zabudowy według istniejących 
podziałów frontów działek, przyjmując minimalny wymiar 18,0 m, jako odpowiadający działce 
budowlanej;”;

2) w §13 ust. 2 skreśla się pkt 3);

3) w § 25 skreśla się ust. 3.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

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

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stwierdza, że 
w ustawowym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy 
ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką 
i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, nie wniesiono uwag do 
projektu zmiany planu miejscowego. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

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

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH
W ZMIANIE PLANU MIEJSCOWEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 
1579) w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie 
Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką 
i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200 zostaną zagospodarowane 
i zabudowane dalsze tereny miasta.W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji nowe zadania 
inwestycyjne.

Zadania własne miasta związane z realizacją ustaleń zmiany planu miejscowego winny stanowić 
podstawę do  wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) po roku 2017 lub rozważenia 
ich wprowadzenia przy zmianach WPF, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości 
terminy realizacji inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych.
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Uzasadnienie

Podstawą opracowania zmiany planu miejscowego była Uchwała Nr XX/286/16 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty
pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul.
Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200.

Na przedmiotowym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie,
Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 –
ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/769/05 z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634).

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z konieczności zmiany zapisów
uniemożliwiających wycinania drzew. Część terenów znajdujących się
w obszarze planu miejscowego zarosła drzewami, a zapisy istniejącego planu miejscowego nie pozwalają na
wycinkę, co uniemożliwia jakąkolwiek realizację dróg, jak również wydawanie pozwoleń na budowę
budynków.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) Rada Miasta uchwala zmianę planu miejscowego po
uprzednim stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń studium. Ustalenia projektu zmiany planu są w całości
zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XIV/297/11z dnia
30 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/359/16 z dnia 26 października 2016 r. , które przedmiotowy
obszar przeznacza pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z towarzyszącymi usługami (MN/U), zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (U/MN) oraz pod łąki (RŁ).

Ustalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wskazanego obszaru nie będą sprzeczne
z zapisami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

Projekt zmiany planu sporządzony został według procedury planistycznej określonej
w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz z uwzględnieniem stosowanych standardów obowiązujących przy
zapisywaniu ustaleń projektu planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Rada Miasta uchwalając zmianę planu miejscowego rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia
wniesionych uwag do projektu zmiany planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania. W okresie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne
uwagi.
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