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UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Żwirki 
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 r. 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 2019 r. poz. 60, 235, 730), uchwala się  co następuje: 

Przystępuje się  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i żwirki 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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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Krakowskie Przedmieście i Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim. 

Uchwałą  o przystąpieniu objęty jest obszar o powierzchni ok. 30,7 ha położony w rejonie ulic: 

Krakowskie Przedmieście, żwirki, Parkowej, Morgowej, Studziennej, Jastrzębiej i Srebrnej 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

Północno — zachodnia część  obszaru jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego: 

- Uchwała Nr X111/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku 

(Dz. Urz. Woj. łódzkiego Nr 380 poz. 3963 z dnia 23 grudnia 2005 roku) zmieniona Uchwałą  
Nr XXVI/478/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 października 2012 r. 

(Dz. Urz. Woj. łódzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r., poz. 4514) w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: 

od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą  z działką  nr 133 — teren kolejki wąskotorowej, 

od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą  z działką  nr 409 — ujęcie wody „Żwirki", który 

przeznacza ten teren pod urządzenia terenowe i obiekty kubaturowe dla sportu i rekreacji 

oraz usługi towarzyszące np. hotelowe, gastronomiczne i inne, 

- Uchwała Nr 111/30/2002 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194) zmieniona Uchwałą  
Nr XXVI/476/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 października 2012 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r., poz. 4513) w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty: 

od zachodu: ul. Żwirki, od północy : granicą  z działką  nr 133 — teren kolejki wąskotorowej, 

od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą  z działką  nr 409 — ujęcie wody „żwirki", który 

przeznacza ten teren pod tereny usług, tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami lub usługowej, 

tereny zieleni urządzonej oraz tereny komunikacji i infrastruktury. 

Dla pozostałego obszaru nie obowiązuje plan miejscowy. 

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/297/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 30.11.2011 r., Nr XXVII/359/16 z dnia 26.10.2016 r., Nr XLVII/566/17 z dnia 

25.10.2017 r.) na wskazanym obszarze ustala funkcje MN, MN/U, U/Z, W, Rł  oraz KZ i KL, zgodnie 

z którymi przedmiotowy obszar przeznacza się  na zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną, zabudowę  
mieszkaniową  jednorodzinną  z dopuszczalną  zabudową  usługową, usługi z dużym udziałem zieleni, 

urządzenia gospodarki wodnej, łąki oraz ulice zbiorcze i lokalne. 

Gmina Piotrków Trybunalski posiada w obrębie obszaru opracowania nieruchomości 

o powierzchni ok. 2,4 ha, które mogą  zostać  przeznaczone na zabudowę  mieszkaniową  
jednorodzinną. 

Głównym celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

wprowadzenie funkcji zgodnych z ustaleniami Studium, jako wyraz realizacji przyjętej polityki, 

szczególnie w zakresie ustanowienia możliwości kontrolowanego rozwoju zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wraz z niezbędnym układem dróg publicznych oraz ustalenia możliwości lokalizacji 

usług sportowych. Daje to możliwość  wprowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej opartej 

na zasadach zrównoważonego rozwoju i ładu 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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