
projekt 
 
 
 

UCHWAŁA NR ………… 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ………………………. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:  

Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej  
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 
 

Na podstawie art. 14 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 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, 
Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  
16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894), w granicach określonych w §2 niniejszej 
uchwały. 

 
§2. Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą są zgodne z granicami planu przyjętego 

Uchwałą Nr XII/197/07 i przedstawione zostały na załączniku graficznym, stanowiącym 
integralną część niniejszej uchwały. 

 
§3. Przedmiotem zmiany planu będzie dopuszczenie lokalizacji garaży w terenach  

3MN, 5MN i 6MN, bezpośrednio przy liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych. 
 
§4. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do podjęcia procedury 

planistycznej. 
 
§5. Traci moc Uchwała Nr LI/835/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 

2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Grabskiej oraz cieku 
wodnego Śrutowy Dołek w Piotrkowie Trybunalskim. 

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

Piotrkowa Trybunalskiego, oraz poprzez komunikat w prasie lokalnej i publikację 
w Internecie. 

 
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej 

i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

Tereny 3MN, 5MN i 6MN wskazane w projekcie uchwały objęte są ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, 
Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z dnia  
16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894). 

Zmiana planu opracowywana będzie w związku z wnioskami właścicieli działek  
polegających na dopuszczeniu lokalizacji garaży przy linii rozgraniczającej dróg 
wewnętrznych. Z uwagi na zasadność takiego rozwiązania, dopuszczenie to zostanie 
zastosowane w stosunku do wszystkich dróg wewnętrznych na obszarze planu. 
Względem dróg publicznych zachowane zostaną ustalenia obowiązującego planu. 

Zmiana planu nie wymaga opracowania załącznika graficznego. 

Uchwalenie zmiany planu miejscowego pozwoli na bardziej racjonalne, 
z zachowaniem ładu przestrzennego, wykorzystanie terenów działek  położonych 
przy drogach wewnętrznych.   

Zmiana planu zagospodarowania będzie zgodna ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 



 
 
 


