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UCHWAŁA NR 	 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 	  

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 32 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§11  

W wyniku przeprowadzonych przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego analiz zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się: 

konieczność  sporządzenia całościowego ujednoliconego Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
potrzebę  kontynuacji prac nad aktualizacją  i opracowywaniem miejscowych planów 
zagospodarowania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przestrzennego rozwoju 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi opracowanie pod nazwą: „Analiza zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy Piotrków Trybunalski w latach 2014-2018". 

§3  

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

*4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwaly w sprawie aktualności Studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

Podstawą  prowadzenia polityki przestrzennej w gminie Piotrkowów Trybunalski jest 

Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego przyjęte Uchwalą  Nr XL1X/837/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 29 marca 2006 r. (z późniejszymi zmianami przyjętymi: Uchwałą  XIV/297/11 z dnia 

30 listopada 2011 r., Uchwalą  Nr XXVII/359/16 z dnia 26 października 2016 r. oraz Uchwałą  
Nr XLVII/566/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2017 r.). 

Polityka przestrzenna gminy prowadzona jest w oparciu o miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, stanowiące prawo miejscowe. 

Plany miejscowe opracowuje się  i uchwala na zasadzie zgodności ze studium. 

W granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego, według wykazu 

prowadzonego w Pracowni Planowania Przestrzennego obowiązują  73 plany miejscowe, 

które stanowią  podstawę  wydawania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji. 

Dla terenów nie objętych wyżej wymienionymi planami miejscowymi podstawą  tych decyzji 

są  decyzje o warunkach zabudowy. 

W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta dokonuje 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu planów 

miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń  
studium, z uwzględnieniem wydanych decyzji oraz wniosków w sprawie sporządzenia 

lub zmiany planu miejscowego. Postępowanie to uregulowane jest art. 32 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945), zgodnie z którym opracowana została „Analiza zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy Piotrków Trybunalski" stanowiąca podstawę  do kształtowania polityki 

przestrzennej gminy w kolejnych latach. 

Analizę  wykonała na zlecenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego firma 

WMW-Projekt s.c. z siedzibą  w Łodzi. 

Zgodnie z przytoczoną  ustawą  wyniki analizy podlegają  przyjęciu przez Radę  Miasta 

w drodze uchwały po uprzednim zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno — 

Architektonicznej. 

Komisja pozytywną  opinię  co do wyników przedstawionej „Analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Piotrków Trybunalski w latach 2014-2018" 

wydała w dniu 30 października 2018 roku. 
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Wyniki analizy wskazują  na: 

Konieczność  sporządzenia całościowego ujednoliconego Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

Potrzebę  kontynuacji prac nad aktualizacją  i opracowywaniem miejscowych 

planów zagospodarowania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przestrzennego 

rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego. 
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