
Projekt 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 
Zatwierdzony przez 	  

UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTFtKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	 2019r. 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Energetyków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Na podstawie art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 ze 
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DZ.. U. z 2019 r. 
poz. 506) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się  lokalizację  inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie pięciu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. 152/1; 152/2 w obrębie 30 przy ulicy Energetyków 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Granice terenu objętego inwestycją  mieszkaniową  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

*3. Ustala się  powierzchnię  użytkową  mieszkań: 

minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania - 34 m2; 

maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkania - 70 m2; 

powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań  — od 13500 m2  do 14300 m2; 

4. Ustala się  liczbę  mieszkań: 

minimalną  - 230; 

maksymalną  - 250. 

5. Na terenie inwestycji nie przewiduje się  prowadzenia działalności handlowej i usługowej. 

6. Zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu: 

teren w części użytkowany rolniczo, w części zabudowany, 

istniejąca zabudowa przeznaczona do rozbiórki, 

w ramach inwestycji przewidziano realizację: 

pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

wewnętrznego 	układu 	komunikacyjnego 	wraz 	ze 	zjazdami 	z ul. 	Energetyków 

i ul. Dmowskiego, 

ciągów pieszych, 

miejsc parkingowych zewnętrznych i wewnętrznych, 

miejsc gromadzenia odpadów, 

O placu zabaw, 

terenów zielonych, 

niezbędnej infrastruktury technicznej; 

§ 7. Powiązanie inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu: 
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teren inwestycji ma dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej, która jest wystarczająca do obsługi 
planowanej inwestycji (po spełnieniu warunków uzyskanych od właściwych gestorów sieci); 

przedmiotowe działki mają  dostęp do drogi publicznej ul. Dmowskiego (droga gminna) oraz ul. 
Energetyków (droga gminna); 

8. Ustala się  charakterystykę  inwestycji mieszkaniowej: 

1) zapotrzebowanie na wodę  z wodociągu miejskiego - 65,21 m3/dobę, 

2) zapotrzebowanie na energię  elektryczną  do 700 kW, 

3) zapotrzebowanie na energię  ciepiną  — 140 kW, 

4) odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej —61,95 m3/dobę, 

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

6) liczba miejsc postojowych — min. 350-400 miejsc parkingowych na 1000 mieszkańców, 

7) sposób zagospodarowania odpadów: na terenie inwestycji zostały przewidziane minimum 2 miejsca 
gromadzenia odpadów, w sposób umożliwiający ich odbiór w ramach miejskiego systemu gospodarki 
odpadami; 

8) sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu: 

Inwestycja obejmuje budowę  pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Każdy budynek składa 
się  z dwóch segmentów połączonych przeszklonym pionem komunikacyjnym z windą  i klatką  
schodową. Budynki zlokalizowane zostaną  wzdłuż  projektowanej ulicy wewnętrznej. Obsługa 
komunikacyjna inwestycji odbywać  się  będzie poprzez zjazdy z ul. Dmowskiego oraz ul. Energetyków. 
W ramach wewnętrznego układu komunikacyjnego przewidziana jest realizacja utwardzonych dróg 
zapewniających dojazd do miejsc parkingowych i spełniających wymagania dróg przeciwpożarowych. 
Na terenie inwestycji przewiduje się  lokalizację  placu zabaw dla dzieci. Budynki mieszkalne 
wielorodzinne są  to budynki 5 kondygnacyjne, całkowicie podpiwniczone. Na projektowanych 
budynkach zlokalizowanych wzdłuż  wschodniej granicy działki 152/1 i 152/2 na poziomie 4 i 5 
kondygnacji zostaną  utworzone zielone tarasy co spowoduje zmianę  wysokości w części tych budynków. 
W kondygnacjach podziemnych przewidziane są  garaże. Planowana inwestycja przewiduje 250 miejsc 
parkingowych (zewnętrznych i wewnętrznych). Na terenie nieruchomości przewidziano 2 miejsca 
gromadzenia odpadów. 

Sposób zagospodarowania terenu przedstawiono na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

9) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji mieszkaniowej: 

powierzchnia terenu inwestycji— 13288 m2, 

powierzchnia zabudowy — od 3800 m2  do 3900 m2, 

powierzchnia terenów utwardzonych — od 4700 m2  do 4800 m2, 

powierzchnia biologicznie czynna — od 4600 m2  do 4700 m2, 

wysokość  zabudowy maks. 16,5 m, 

liczba kondygnacji nadziemnych — 5, 

liczba kondygnacji podziemnych — 1, 

geometria dachu — dach płaski stropodach, kąt nachylenia połaci dachowych od 2° do 100, 

kubatura — od 63000 m3  do 64000 m3, 

przewidywana ilość  mieszkańców od 482 do 511 osób, 

10) inwestycja mieszkaniowa nie będzie mieć  negatywnego wpływu na środowisko, w tym powietrze, glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza pola elektromagnetycznego, nie emituje pyłów, 
gazów i innych substancji mający ch negatywny wpływ na środowisko: 

odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów oraz terenów utwardzonych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej, 
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c) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. 

§ 9. Inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana będzie w Piotrkowie Trybunalskim na działkach oznaczonych 
w ewidencji gruntów i księgach wieczystych: 

nr ewid. 152/1 obręb 30, KW PT I P/00111287/2; 

nr ewid. 152/2 obręb 30, KW PTI P/00076722/6; 

§ 10. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków: 

1) Teren inwestycji znajduje się  poza granicami obszarów objętych ochroną  na podstawie przepisów 
o ochronie przyrody, wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340); 

2)Na terenie inwestycji nie znajduje się  żadna z wymienionych form ochrony zabytków w rozumieniu 
art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zmianami) oraz 
brak obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

3) realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić  wymogi wynikające z przepisów dotyczących 
ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę  gleby. zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 

§ 11. Niniejsza uchwała nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień  osób 
trzecich. 

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

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 	2019r. 
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Uzasadnienie 

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Energetyków 
w Piotrkowie Trybunalskim został  sporządzony na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1496 ze zmianami) zwanej dalej ustawą. Zgodnie z art. 1 powyższa ustawa określa zasady oraz 
procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także 
standardy ich lokalizacji i realizacji. 

W dniu 20.03.2019 r. wpłynął  wniosek Pana Mariusza Prochonia o ustalenie lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej dla pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. 152/1; 152/2 
obręb 30 przy ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wniosek został  sprawdzony pod kątem spełnienia wszystkich wymagań  formalnych zawartych 
wart. 7 ust. 7 i 8 ww. ustawy i następnie zgodnie z art. 7 ust. 10 zamieszczony wraz z dołączonymi do 
niego dokumentami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie 
Trybunalskim wraz z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego określającym formę, 
miejsce i termin składania uwag do wniosku. Informację  o zamieszczeniu wniosku podano również  do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 
tablicach ogłoszeń  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Pracowni Planowania Przestrzennego 
w Piotrkowie Trybunalskim. Po zamieszczeniu wniosku działając na podstawie art. 7 ust. 12 i 13 zwrócono 
się  z prośbą  do odpowiednich organów o przedstawienie opinii oraz na podstawie art. 7 ust 14 i 15 

uzgodnienie niniejszego wniosku w terminie 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia, z pouczeniem, że 
niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie uznaje się  za brak zastrzeżeń  bądź  uzgodnienie wniosku. 

Termin wnoszenia uwag oraz wydania opinii bądź  uzgodnień  upłynął  11.04.2019 r. 

Stanowisko dotyczące wniosku zostało zajęte przez: 

Regionalną  Dyrekcję  Ochrony Środowiska w Łodzi - w piśmie z dnia 25.03.2019 r. znak 
WPN.612.325.2019.B.Ia stwierdzono, że teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się  poza 
granicami obszarów objętych ochroną  na podstawie przepisów o ochronie przyrody, wymienionych 
wart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1514, 2244, 
2340), w związku z czym wydanie opinii w powyższej sprawie jest bezzasadne. 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi 	- w piśmie z dnia 26.03.2019 r. znak WSzWLodz- 
Oper..0732.14.2019 stwierdzono brak potrzeby wniesienia uwagi wniosków do projektowanej inwestycji. 

-Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi - decyzją  z dnia 09.04.2019 r. znak WUOZ-
PP.5151.7.2019.AD umorzono postępowanie w sprawie uzgodnienia wniosku, informując, że na 
wskazanym we wniosku obszarze nie znajduje się  żadna z wymienionych form ochrony zabytków 
w rozumieniu art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz brak obiektów i obszarów 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 

-Komendę  Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, (pismo z dnia 29.03.2019 r. znak 
WZ.5562.28.2.2019) oraz Komendę  Miejską  Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, 
(pismo z dnia 04.04.2019 r. znak. MZ.0761.18.2019) - w pismach 	poinformowano, aby przy 
przedmiotowej inwestycji wziąć  pod uwagę  wymagania przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę  
oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) i przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479) dotyczące lokalizacji inwestycji od 
obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Poinformowano 

konieczności uzgadniania projektu budowlanego co wynika z rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) oraz konieczności projektowania 
obiektów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2015 r. 
poz. 1422) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

Id: 4557F348-0313F-42A6-8F86-M0DC34 I B779. Projekt 	 Strona I 



w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 109, poz. 1422). 

Zbadanie zgodności projektowanej inwestycji z powyższymi przepisami leży w gestii organu 
architektoniczno — budowlanego i jest obowiązkowe na etapie postępowania dotyczącego pozwolenia na 
budowę, w związku z czym nie stwierdzono konieczności umieszczania powyższych zapisów w projekcie 
uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej. 
W projekcie uchwały znalazł  się  zapis zobowiązujący inwestora do realizacji przedsięwzięcia zgodnie 
z wymogami przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

Miejską  Komisję  Urbanistyczno — Architektoniczną  — w dniu 05.04.2019 r. po posiedzeniu komisji 
zostały przedstawione uwagi do wniosku. Miejska Komisja Urbanistyczno — Architektoniczna podkreś liła 
zbyt małą  odległość  budynków od granicy z działką  18/1 powodującą  zacienianie i przesłanianie tej 
nieruchomości, co doprowadzi do braku możliwości jej zabudowy. Podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej w zaproponowanej we wniosku formie doprowadzić  może do wypłaty 
odszkodowań  za utratę  wartości nieruchomości, wypłacanych zarówno przez inwestora, jak i miasto. 
Ponadto komisja stwierdziła brak spełnienia wymogów w zakresie odległości placu zabaw od linii 
rozgraniczających ulicy, zbyt małą  powierzchnię  placu zabaw, zbyt intensywną  zabudowę, za mało terenów 
zieleni, oraz brak uwzględnienia przebiegu linii zabudowy. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi — w piśmie z dnia 01.04.2019 r. znak 
ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.154.2019. AK.S K pozytywnie zaopiniował  lokalizację  projektowanej inwestycji 
mieszkaniowej. W ocenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zaproponowana 
lokalizacja projektowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi. 

W wymaganym terminie stanowisko nie zostało zajęte przez: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, 

-Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 

-Marszałka Województwa Łódzkiego, 

Zarząd Województwa Łódzkiego, 

-Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

-Referat Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, 

-Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

Brak zajęcia stanowiska w wymaganym terminie, zgodnie z art. 7 ust. 13 i 15 ustawy uznaje się  za 
brak zastrzeżeń  bądź  uzgodnienie wniosku. 

W wymaganym terminie zostały wniesione uwagi do wniosku: 

Pan Jarosław Markiewicz w przesłanych uwagach kwestionuje i nie zgadza się  na realizację  zjazdu na 
teren planowanej inwestycji z ul. Energetyków, zbyt niski wskaźnik miejsc parkingowych (wnioskuje o 2 
miejsca parkingowe na lokal mieszkalny), zbyt dużą  wysokość  projektowanej zabudowy (wnioskuje 
o maks. 3 kondygnacje i 12 m od poziomu gruntu). 

-Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Energetyków 8 w przesłanych uwagach wnosi o korektę  
wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych (maks. 12 m), likwidację  jednego zjazdu z ul. Energetyków 
(w pobliżu ul. Dmowskiego), zwiększenie ilości miejsc postojowych (do 2 miejsc postojowych na lokal 
mieszkalny), stwierdza, że obowiązujące Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest nieważne z mocy prawa z uwagi na brak wskazania 
ul. Dmowskiego w treści obwieszczenia z dnia 13 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do zmiany Studium (nie 
wskazano jakie obszary w jej rejonie podlegać  będą  zmianie), brak formalnych wniosków w procedurze 
zmiany Studium, oraz istotne naruszenia w trybie uchwalania Studium (prowadzenie równolegle procedury 
zmiany Studium i zmiany planu miejscowego). 

Pani Kamila Słowik w przesłanych uwagach stwierdza, ze bliskie odległości przeciwległych ścian 
budynków nie zapewnią  podstawowych warunków prywatności i doświetlenia mieszkań, bliskie odległości 
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budynków od granic sąsiednich, przyległych nieruchomości naruszają  zasadę  dobrego sąsiedztwa, traktują  
sąsiednią  przestrzeń  prywatną  jak przestrzeń  publiczną, swoją  własną, przy projektowanym 
zagospodarowaniu nieruchomości brak możliwości wprowadzenia nasadzeń  drzew (trochę  większych od 
odmian karłowatych), intensywna zabudowa nieruchomości wymusza zmiany w przestrzeni publicznej 
(likwidację  pasów zieleni na rzecz dodatkowych parkingów), zbyt mało terenu pod skrzyżowanie ul. 
Dmowskiego z ul. Energetyków. 

Wszystkie opinie, uzgodnienia i uwagi zostały przekazane inwestorowi, oraz zgodnie 
z art. 7 ust. 17 ustawy wraz z projektem uchwały przedkłada się  radzie gminy. W przedmiotowej 
ustawie nie przewidziano obowiązku zajęcia stanowiska do złożonych uwag. 

Po analizie przesłanych opinii, inwestor dokonał  w dniu 08.05.2019 r. modyfikacji wniosku z dnia 
20.03.2019 r. Modyfikacja polegała na zmianie wysokości części budynków zlokalizowanych wzdłuż  
wschodniej granicy działki 152/1 i 152/2 i utworzenia na poziomie 4 i 5 kondygnacji zielonych tarasów. 
W związku ze zmianą  wysokości wniosek został  zmodyfikowany również  w zakresie minimalnej 
i maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań  oraz powierzchni użytkowej terenów komunikacji. 
Ponadto w piśmie z dnia 08.05.2019 r. inwestor odpowiedział  na uwagi do wniosku przedstawione na 
posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej w dniu 05.04.2019 r. Wyjaśnił, 
że modyfikacja wniosku w zakresie wysokości części budynków została wprowadzona w celu uniknięcia 
przesłaniania działek sąsiednich. Takie rozwiązanie spowoduje całkowite wyeliminowanie przesłaniania 
ewentualnych pomieszczeń  przeznaczonych na pobyt stały powstałych na działkach sąsiednich. Dodatkowo 
inwestor przedstawił  analizę  nasłonecznienia z której wynika, że dla działek sąsiednich czas nasłonecznienia 
zgodnie z § 60 ust. I i 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie jest zachowany i wynosi ponad 6 godzin, przy wymaganych 3 godzinach 
w dniach równonocy. Z przedstawionej analizy wynika, że działki sąsiednie w żaden sposób nie będą  
zacienione przez powstałe w wyniku planowanej inwestycji budynki mieszkalne. Inwestor wyjaśnia 
również, że teren przedstawiony pod ewentualną  rekreację  dla dzieci i dorosłych został  przedstawiony 
w sposób symboliczny. Skladać  się  będzie z urządzeń  dla dorosłych (siłownia zewnętrzna), dla której 
nie okreś lono odległości od linii rozgraniczających ulicy, jak również  urządzeń  dla dzieci. Przy czym 
podkreślono, że ustawodawca nie wskazuje żadnych wielkości dotyczących wyposażenia inwestycji w tego 
rodzaju instalacje, a jedynie wymaga zapewnienia dostępu do terenów rekreacji w nieprzekraczalnych 
odległościach. Inwestor w piśmie informuje również, że intensywność  zabudowy dla planowanej inwestycji 
wynosi 1,47 co jest współczynnikiem niewykraczającym poza wielkości przyjmowane w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego natomiast tereny zielone podane we wniosku zajmują  ponad 35% 
powierzchni działki. Inwestor ustosunkowując się  do zarzutu braku uwzględnienia przebiegu linii zabudowy 
ul. Energetyków stwierdził, że wnioskowana inwestycja tworzy swój odrębny układ przestrzenny 
porządkujący zabudowę  pod względem architektonicznym jak i urbanistycznym. Wnioskodawca po 
przeanalizowaniu uwag i opinii stwierdził, że wniosek spełnia wymogi ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 
oraz obowiązującego studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego m.in. w zakresie miejsc parkingowych, zieleni i wysokości obiektów. 

Zgodnie z art. 7 ust. 16 ustawy w przypadku modyfikacji wniosku procedura przewidziana 
w art. 7 ustawy została przeprowadzona ponownie. Zmodyfikowany wniosek oraz ogłoszenie Prezydenta 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego okreś lające miejsce i termin składania uwag został  zamieszczony na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Pracowni Planowania 
Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim. Informację  o zamieszczeniu zmodyfikowanego wniosku 
podano również  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Pracowni Planowania 
Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie ponownie zwrócono się  z prośbą  do odpowiednich 
organów o przedstawienie opinii oraz uzgodnień. 

Termin wnoszenia uwag minął  31.05.2019 r., termin wydania opinii bądź  uzgodnień  upłynął  
03.06.2019 r. 

Stanowisko dotyczące wniosku po modyfikacji zostało zajęte przez: 

Regionalną  Dyrekcję  Ochrony Środowiska w Łodzi - w piśmie z dnia 16.05.2019 r. znak 
WPN.612.581.2019.BJa podtrzymano swoje pierwotne stanowisko. 

-Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi - w piśmie z dnia 17.05.2019 r. znak WSzWLodz-
Oper..0732.14.2019 podtrzymał  swoje pierwotne stanowisko. 
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-Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi - decyzją  z dnia 15.05.2019 r. znak WUOZ-
PP.5151.73.2019.AD ponownie umorzono postępowanie. 

-Komendę  Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, (pismo z dnia 16.05.2019 r. znak 
WZ.5562.28.4.2019) oraz Komendę  Miejską  Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, 
(pismo z dnia 21.05.2019 r. znak. MZ.0761. I 8.1.2019) - w pismach podtrzymano pierwotne stanowisko. 

-Agencję  Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegaturę  w Katowicach — w dniu 22.05.2019 r. przekazano 
informację, że nie wnosi uwag do wniosku, 

-Nadwiś lański Oddział  Straży Granicznej — w piśmie z dnia 22.05.2019 r. znak NW-AG-
SA.2200.230.2019 zaopiniował  pozytywnie wniosek, 

-Agencję  Wywiadu — w piśmie z dnia 24.05.2019 r. znak AW-BB-2681/20I 9 poinformowano o braku 
zastrzeżeń  do projektu, 

Członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej — w dniach 16.05.2019 r. oraz 
30.05.2019 r. poinformowano o braku uwag do wniosku po modyfikacji, 	zaopiniowano wniosek 
pozytywnie oraz stwierdzono brak potrzeby zwołania posiedzenia MKUA. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi — w piśmie z dnia 20.05.2019 r. znak 
ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.154.2019.AK.SK  podtrzymał  swoje pierwotne stanowisko. 

-Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi — w piśmie z dnia 03.06.2019 r. znak GPB-1.745.1.2019MK 
Wojewoda Łódzki odstąpił  od wydania opinii w przedmiotowej sprawie z uwagi, że teren realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany będzie na obszarze objętym obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. (Zgodnie z art. 7 ust. 12 pkt 11 ustawy Wojewoda Łodzki 
opiniuje w zakresie zadań  rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu 
publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — w odniesieniu do terenów nieobjętych obowiązującymi 
planami zagospodarowania przestrzennego.)  

-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie — 
w piśmie z dnia 31.05.2019 r. znak WA.RPU.070.3.2019.zo-b poinformowano, że: na terenie działek 152/1 
i 152/2 nie występują  urządzenia melioracyjne (rowy, sieć  drenarska). Ciek Strawka płynący poza granicą  
terenu planowanej inwestycji mieszkaniowej na odcinku od granic miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 
stawu w parku Belzackim jest urządzeniem wodnym, które figuruje jako rów melioracyjny w ewidencji 
urządzeń  melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów. Odcinek Strawki od wylotu ze stawu w parku 
Belzackim do połączenia z rzeką  Strawą  w rejonie ul. Ś ląskiej w Piotrkowie Trybunalskim jest również  
urządzeniem wodnym — kanałem zamkniętym odprowadzającym ścieki deszczowe do rzeki Strawy, 
administrowanym przez miasto Piotrków Trybunalski. Ponadto w piśmie zwrócono uwagę, że realizacja 
projektowanej inwestycji mieszkaniowej wiązać  się  będzie z realizacją  towarzyszących inwestycji 
infrastrukturalnych. Jednocześnie w piśmie stwierdzono, że wniosek nie zawiera oświadczenia 

możliwości odprowadzenia do istniejącej kanalizacji deszczowej wód opadowych z dachów budynków 
oraz z powierzchni utwardzonych i możliwości przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 
której integralnym elementem jest urządzenie wodne — Strawka zamieniona w zamknięty kanał  z wylotem 
do rzeki Strawy. Powołano się  przy tym na załącznik E2 do wniosku, który odnosi się  wyłącznie do 
planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Stwierdzono również, że wniosek 
i koncepcja urbanistyczno-architektoniczna wymagają  uzupełnienia w zakresie sposobu zagospodarowania 
i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg dojazdowych, 
chodników, placów postojowych oraz z powierzchni dachów. 

Odnosząc się  do uwag Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzić  należy, że do 
wniosku została dołączona opinia Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 13.12.2018 r. 
znak TN.800 — 175/2018 (załącznik El do wniosku) o możliwości zaopatrzenia działek 152/1 i 152/2 
w media z miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 
w ul. Energetyków oraz ul. Dmowskiego poprzez budowę  sieci w wyznaczonej drodze dojazdowej. Ponadto 
wniosek oraz koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zawierają  informacje w zakresie sposobu 
zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych. Wnioskodawca zarówno we wniosku informuje 

odprowadzeniu wód opadowych do kanalizacji deszczowej miejskiej O 400 i O 800 (przedstawiony jest 
również  schemat sieci kanalizacji deszczowej na załączniku nr 3 do wniosku), jak również  w koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej w części opisowej w punkcie 3.1. zawarto informację  „Projektowane 
odprowadzenie wód opadowych z dachów oraz z terenów utwardzonych do projektowanej sieci kanalizacji 
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deszczowej". 

W wymaganym terminie w sprawie zmodyfikowanego wniosku stanowisko nie zostało zajęte przez: 

Marszałka Województwa Łódzkiego, 

Zarząd Województwa Łódzkiego, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, 

-Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

Brak zajęcia stanowiska w wymaganym terminie, zgodnie z art. 7 ust. 13 i 15 ustawy uznaje się  za 
brak zastrzeżeń  bądź  uzgodnienie wniosku. 

W wymaganym terminie nie wniesiono uwag do modyfikacji wniosku.  

Wszystkie 	opinie 	i uzgodnienia 	zostały 	przekazane 	inwestorowi, 	oraz 	zgodnie 
z art. 7 ust. 17 ustawy wraz z projektem uchwały przedkłada się  radzie miasta. 

Na podstawie złożonego wniosku, uwzględniając stanowiska organów opiniujących i uzgadniających, 
został  sporządzony projekt uchwały. Elementy treści uchwały zostały określone w art. 8 ust. 1 ustawy, który 
jest zbieżny z art. 7 ust. 7 ustawy określającym zawartość  wniosku, wobec czego uchwała jest ściś le 
powiązana z wnioskiem inwestora. Załączniki graficzne do uchwały są  tożsame z załącznikami 
wnioskodawcy, co wynika również  z braku w ustawie trybu oceny bądź  modyfikacji przez organ 
prowadzący koncepcji urbanistyczno — architektonicznej złożonej przez inwestora. Planowany sposób 
zagospodarowania terenu wymagany w uchwale jest de facto planowanym sposobem zagospodarowania 
terenu przewidzianym przez wnioskodawcę. 

Zgodnie z art. 7 ust. 17 ustawy projekt uchwały został  przedłożony radzie gminy wraz z wszystkimi 
opiniami, uwagami oraz wynikiem dokonanych uzgodnień. Z uwagi na fakt obowiązywania na terenie 
inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłożono również  opracowanie 
ekofizjograficzne oraz prognozę  oddziaływania na środowisko, sporządzone na potrzeby tego planu. 

Głównym celem ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 ze zmianami) jest 
wprowadzenie regulacji umożliwiających znaczące przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Jest to akt prawny poświęcony wyłącznie przygotowaniu 
i realizacji okreś lonego rodzaju inwestycji (specustawa) z pominięciem przepisów ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. W celu wyeliminowania zastrzeżeń  co do lokalizacji inwestycji organ 
wykonawczy gminy poddaje wniosek również  ocenie wyspecjalizowanych organów, które w postaci opinii 
lub uzgodnień  w zakresie swojej właściwości dokonują  przedstawienia informacji o możliwych 
zagrożeniach czy skutkach realizacji inwestycji. Ostatecznie rada gminy ocenia wniosek inwestora biorąc 
pod uwagę  stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy, potrzeby i możliwości rozwoju 
gminy wynikające z ustaleń  studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opinie 
i uzgodnienia wyspecjalizowanych organów oraz stanowisko mieszkańców. Rola organu wykonawczego 
gminy w trybie specustawy ogranicza się  do prowadzenia procedury administracyjnej (przyjęcie wniosku, 
zbadanie kompletności wniosku pod kątem braków formalnych, publikacja wniosku, wystąpienie o opinie 
i uzgodnienia, przekazywanie opinii, uzgodnień  i uwag inwestorowi, przedłożenie projektu uchwały radzie 
gminy, przekazanie uchwały inwestorowi). 

W celu umożliwienia Radzie Miasta zajęcia stanowiska należy przedstawić  obecne zagospodarowanie 
terenu inwestycji, uwarunkowania planistyczne oraz wynikające z ustawy przesłanki jakie inwestycja musi 
spełnić  aby mogła być  zrealizowana w jej trybie. 

1.0becne zagospodarowanie terenu inwestycji: 

Teren planowany pod inwestycję  obecnie w części użytkowany jest rolniczo (działka 152/2 i część  działki 
152/1). Na części działki 152/1 zlokalizowane są  3 budynki gospodarcze oraz budynek mieszkalny 
jednorodzinny, które są  przeznaczone do rozbiórki. Przez teren inwestycji przebiega kolektor deszczowy 
KD 400, przewody elektroenergetyczne niskiego napięcia, przewody wodociągowe oraz przewód 
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telekomunikacyjny. 

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków na działkach przeznaczonych pod projektowaną  
inwestycję  znajdują  się  grunty sklasyfikowane jako Bi — inne tereny zabudowane oraz grunty orne RIIIb 
i RIIIa. 

2.Dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu przyjęty uchwałą  
IX/123/03 z dnia 30.06.2003 r. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy, inwestycje mieszkaniową  lub inwestycję  towarzyszącą  realizuje się  
niezależnie od istnienia lub ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem 
że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
uchwałą  o utworzeniu parku kulturowego.  

3.Zgodnie ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, przyjętym Uchwałą  Nr XLIX/837/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
29 marca 2006 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą  Nr XIV/297/1I z dnia 30 listopada 2011 roku, 
Uchwałą  Nr XXVII/359/16 z dnia 26 października 2016 roku i Uchwałą  Nr XLVII/566/17 z dnia 
25 października 2017 roku, działka numer 152/1  obręb 30 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem 
MW, działka numer 152/2 obręb 30 znajduje się  w terenach oznaczonych symbolem MW i KZ (południowy 
skrawek działki) o następujących ustaleniach: 

MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga: 

-porządkowania istniejącej zabudowy, wykorzystania rezerw terenowych do kształtowania estetycznych 
wnętrz urbanistycznych, 

-dopuszczenia lokalizacji usług nie stwarzających zagrożeń  przez zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych, ani w zakresie czystości powietrza, hałasu i wibracji, 

-preferencja dla sytuowania usług w formie obiektów wolnostojących wzdłuż  ulic sklasyfikowanych jako 
zbiorcze (Z), tak aby stanowiły one obudowę  architektoniczną  dla ciągów komunikacyjnych, pełniąc 
jednocześnie funkcję  ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej, 

-urządzenia i porządkowania systemu dróg dojazdowych, 

-wyposażenia terenu w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

-ochrony lokalnych elementów systemu przyrodniczego i zieleń  oraz obowiązkowego urządzenia terenów 
zieleni i wypoczynku, 

-postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

- udział  terenu biologicznie czynnego w powierzchni całego terenu co najmniej 20 %, 

- maksymalna wysokość  zabudowy — 30,0 m w najwyższym punkcie dachu. 

K — tereny ukladu komunikacyjnego 

Z podziałem na: autostrady (A) i drogi szybkiego ruchu (S) oraz ulice: główne (KG), zbiorcze (1(Z), 
lokalne (KL), dojazdowe (KD) z oznaczonymi ścieżkami rowerowymi. 

Wskaźnik liczby miejsc postojowych na terenie miasta 

Rodzaj obiektu Jednostka odniesienia Liczba miejsc parkingowych 

Obszar centrum Pozostały obszar 
miasta 

Budownictwo 
intensywne 

mieszkaniowe 1000 	mieszkańców 
mieszkanie 

lub jedno 200-250 350-400 	lub 	1,5 
mp. 	na 
mieszkanie 

Porównując powyższe z wnioskiem oraz treścią  uchwały stwierdzić  należy, że zgodnie załącznikiem nr 
2 do uchwały zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna znajduje się  wyłącznie w terenie oznaczonym  
w studium MW. Maksymalna wysokość  zabudowy wynosi 16,5 m (w Studium 30 m). Powierzchnia terenu 
biologicznie czynnego wynosi od 4600 m2  do 4700 m2  co stanowi od 34,6% do 35,4% powierzchni terenu 
inwestycji (w Studium 20%). Ponadto powierzchnia biologicznie czynna wynika wprost z Rozporządzenia 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać  budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z 39 na działkach budowlanych, przeznaczonych pod 
zabudowę  wielorodzinną  co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić  jako powierzchnię  terenu 
biologicznie czynnego. Liczbę  miejsc postojowych przyjęto w uchwale zgodnie ze studium tj. 350-400 
miejsc na 1000 mieszkańców. Planowana liczba mieszkańców wynosi od 482 do 511 (wyliczona na 
podstawie art. 17 ust. 9 ustawy jako iloraz powierzchni użytkowej mieszkań  i wskaźnika wynoszącego 
28 m2). Dla tak ustalonej liczby mieszkańców zgodnie z obowiązującym studium liczba miejsc 
parkingowych powinna wynosić  (po zaokrągleniu) od 169 do 204 natomiast zgodnie z wnioskiem  
przewidzianych jest 250 miejsc parkingowych (wewnętrznych i zewnętrznych), a więc więcej niż  wynika ze 

Studium.  

4.Zgodnie z art. 5 ust. 1,2 ustawy inwestycji mieszkaniowych nie lokalizuje się  na terenach 

podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową  na podstawie odrębnych przepisów, chyba że 
w trybie przepisów przewidujących tę  ochronę  inwestor uzyska zgodę  na lokalizację  inwestycji 
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej. Powyższy przepis stosuje się  odpowiednio do otulin form 

ochrony przyrody, rodzinnych ogrodów działkowych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

Inwestycja ta nie jest zlokalizowana na terenach podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub 

zabudową  określonych w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496 z późn. zm.). Inwestycja 

nie znajduje się  na terenie otuliny formy ochrony przyrody, rodzinnych ogrodów działkowych oraz 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Powyższe zostało potwierdzone w pismach z dnia 

25.03.2019 r. i 16.05.2019 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, z których wynika, że 

teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się  poza granicami obszarów objętych ochroną  na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody, wymienionych wart. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1514, 2244, 2340) oraz w decyzjach z dnia 09.04.2019 r. 
i 15.05.2019 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, z których wynika, że na wskazanym we 

wniosku obszarze nie znajduje się  żadna z wymienionych form ochrony zabytków w rozumieniu 
art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r. 

poz. 2067 z późn. zm.) oraz brak obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Również  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w piśmie z dnia 31.05.2019 r. poinformował, że na terenie działek nr ew. 152/1 i 152/2 w obrębie 

30 nie występują  urządzenia melioracyjne (rowy, sieć  drenarska). 

Ponadto wniosek został  przesłany celem zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Organ ten nie przekazał  opinii 

w wyznaczonym terminie co uznaje się  za brak zastrzeżeń  do wniosku. 

5.Zgodność  projektowanej inwestycji z art. 17 ustawy — standardy lokalizacji i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych (Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie podjęła uchwały w sprawie lokalnych 

standardów urbanistycznych na podstawie art. 19 ustawy): 

a)Dostęp do drogi publicznej — zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 28 stycznia 

2019 r. znak DUD.424-4/2019 przedmiotowy teren przylega bezpośrednio zarówno do pasa drogowego 

drogi publicznej ul. Dmowskiego (droga gminna Nr 162473E) jak i ul. Energetyków (droga gminna 

Nr 162096E) i dlatego może mieć  zapewnioną  obsługę  komunikacyjną  z tychże dróg. 

b)Dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej — zgodnie z pismem Piotrkowskich Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 13.12.2018 r. znak TN.800 — 175/2018 — wnioskowana nieruchomość  może 

zostać  zaopatrzona w media z miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w ul. Energetyków oraz ul. Dmowskiego poprzez budowę  sieci w wyznaczonej 

drodze dojazdowej. 

c)Istnienie przystanku komunikacji w odległości nie większej niż  1000 m od terenu inwestycji — zgodnie 

z pismem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 29.01.2019 r. znak DK.445.12.2019 w odległości do 

1000 m znajduje się  8 przystanków autobusowych obsługiwanych przez komunikację  zbiorową  
(4 w kierunku do centrum i 4 w kierunku ul. Wroniej i Granicznej). 

d)Istnienie szkoły i przedszkola w odległości nie większej niż  3000 m od terenu inwestycji, które są  
w stanie zapewnić  wychowanie przedszkolne oraz przyjąć  nowych uczniów — zgodnie z zaświadczeniem 

Nr 1/2019 Urzędu Miasta Referatu Edukacji z dnia 31.01.2019 r. znak SPE.4450.4.1.2019 lokalizacja 

planowanej 	inwestycji 	mieszkaniowej 	spełnia 	wymogi 	lokalizacyjne 	o których 	mowa 
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w art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy. 

e)Dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o powierzchni stanowiącej co 
najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2  w odległości 
nie większej niż  3000 m2. W odległości ok 280 m od terenu inwestycji znajduje się  Park Belzacki 
oraz w odległości ok 880 ni kompleks sportowo — rekreacyjny przy ul. Belzackiej spełniające powyższe 
standardy. 

f)Wysokość  budynków — w odległości nie większe niż  500 m od projektowanych budynków istnieją  
budynki mieszkalne o wysokość  16,5 m (przy ul. Leszka Białego 3, 3a i 3b), które stanowiły podstawę  do 
określenia maksymalnej wysokości dla projektowanej zabudowy (art. 17 ust. 7 ustawy). 

6.Stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju 
gminy wynikające z ustaleń  studium. 

Biorąc pod uwagę  strukturę  funkcjonalno-przestrzenną  miasta, za wiodące funkcje zabudowy 
w Piotrkowie Trybunalskim uznano zabudowę  mieszkaniową, usługową, produkcyjną  oraz związaną  
z centrami logistycznymi. Zakłada się, ze wobec zmian w strukturze zatrudnienia i gospodarowania ziemią  
nastąpi wzrost zainwestowania obejmującego zabudowę  mieszkaniową, usługową  oraz związaną  
z działalnością  produkcyjno-składową. Przewiduje się  podnoszenie standardów zamieszkania, wyrażające 
się  m.in. w zwiększeniu powierzchni użytkowej zasobów mieszkaniowych, przypadającej na 1 mieszkańca. 
Dodatkowo uruchomienie w ostatnim czasie na szczeblu ogólnokrajowym narzędzi legislacyjnych, 
organizacyjnych i finansowych mających na celu zwiększenie dzietności i pobudzenie przyrostu 
naturalnego, przy jednoczesnym wzroście przeciętnej długości trwania życia oraz poprawie warunków 
mieszkaniowych, może spowodować  poprawę  salda przyrostu naturalnego miasta. Jednocześnie w wyniku 
nasilonych procesów migracyjnych ludności może nastąpić  wzrost salda migracji w Piotrkowie 
Trybunalskim. To wszystko powoduje potrzebę  wyznaczania nowych terenów na cele rozwoju funkcji 
mieszkaniowej. Tereny przeznaczone w studium pod zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną  (MW) 
wyznaczone są  w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy. Poza funkcjonującymi 
terenami MW w Studium wyznaczone zostały nowe obszary tego typu zabudowy mieszkaniowej, które 
w perspektywie mają  za zadanie zaspokoić  potrzeby mieszkaniowe na terenie gminy. 

Po stwierdzeniu, że zlożony wniosek nie narusza ustaleń  Studium, należy podkreślić  również, że 
planowana inwestycja realizuje politykę  przestrzenną  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyrażoną  
w obowiązującym Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
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