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UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW 

i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 506) w związku z art. 14 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), 
uchwala się  co następuje: 

Przystępuje się  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu w rejonie ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW i j. Słowackiego w 
Piotrkowie Trybunalskim, w granicach określonych w §2 niniejszej uchwały. 

Granice obszaru objętego Uchwałą, przedstawione są  na załączniku graficznym, 
stanowiącym integralną  część  Uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY NR 	 
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UZASADNIENIE 
przkiArc 

do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie w sprakyiedo 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie 

ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Uchwałą  o przystąpieniu objęty jest obszar o powierzchni ok. 1,8 ha położony w rejonie 
ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, przyjęte Uchwałą  Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 29 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr XIV/297/11Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30.11.2011 r., Nr XXVII/359/16 z dnia 26.10.2016 r., Nr 
XLVII/566/17z dnia 25.10.2017 r.), na wskazanym obszarze ustala funkcję  MŚ  - zabudowa 
wielofunkcyjna śródmiejska. Obszar predysponowany do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wskazany jest w Studium jako teren do rewitalizacji, co 
stanowi jedno z uzasadnień  podjęcia uchwały w sprawie opracowania tego dokumentu. 

Głównym celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wprowadzenie funkcji zgodnych z ustaleniami Studium, jako wyraz realizacji przyjętej polityki. 
Teren jest zlokalizowany w centrum miasta, stanowiący główny węzeł  komunikacji publicznej 
o znaczeniu regionalnym. Teren ten powinien spełniać  normy wynikające nie tylko z ładu 
przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, ale i będzie stanowić  przestrzeń  przyjazną  dla 

człowieka. 
Na terenie wskazanym do opracowania aktu prawa miejscowego zlokalizowana jest wieża 

ciśnień, która jest elementem charakterystycznym miasta - często utożsamianym z Piotrkowem 
Trybunalskim. 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uporządkuje 

przestrzeń, nada formy planistyczne podnoszące wartość  wizerunkową. Umożliwi 

wprowadzenie fKm przestrzennych, które nie będą  abstrahować  od terenów sąsiednich i będą  
korelować  pod względem zagospodarowania. Działania mające na celu podniesienie wartości 

przestrzennej winny być  normowane poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie określenie 

funkcji terenu w zgodności z kierunkiem wskazanym w Studium, poprzez dopuszczenia, nakazy 

i zakazy. 
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