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UCHWALA NR.............
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia.................................

w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Sktodowskiej-Curie 
i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w zwi^zku 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, 730,1009) uchwala si§ co 
nast^puje:

§1. Przyst^puje si§ do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenow w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, 
M. Sktodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, w granicach 
okreslonych w §2 niniejszej uchwaty.

§2. Granice obszaru obj^tego Uchwatq, przedstawione s^ na zat^czniku graficznym, 
stanowi^cym integraln^ cz§sc Uchwaty.

§3. Uchyla si§ w catosci Uchwat§ nr XI/219/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystqpienia 
do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow 
w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Sktodowskiej-Curie i Jerozolimskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

§4. Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

§5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwaly Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyst^pienia 

do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow 

w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Sklodowskiej-Curie 

i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Podj^cie uchwaly, na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 
235, 730,1009) o przyst^pieniu do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenow w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, 
M. Sklodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, wynika z koniecznosci 
aktualizacji obowi^zuj^cych na tym terenie planow.
Plany uchwalone w latach 1998 - 2002 w oparciu o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znacznie stracily na swej aktualnosci 
w wyniku przemian gospodarczo -wlasnosciowych i uwarunkowah technicznych.

Z przeprowadzonej analizy, dotycz^cej obowi^zuj^cych ustaleh planistycznych 
i zgodnosci proponowanych rozwi^zah ze studium uwarunkowah i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego wynika, ze w swietle 
obowi^zuj^cych przepisow przyst^pienie do sporz^dzenia planu miejscowego w oznaczonych 
granicach jest zasadne.

Przedmiotowy teren wymaga wprowadzenia regulacji prawnych koordynuj^cych proces 
zagospodarowania w tym zakresie obslugi komunikacyjnej terenu i uzbrojenia, ustalenie 
zasad przeksztalcania terenow zainwestowanych, zasad lokalizacji nowych inwestycji, 
ustalenie zasad urz^dzenia terenow zieleni; zasad ochrony srodowiska przyrodniczego 
i ochrony srodowiska kulturowego.
W zwi^zku z powyzszym plan miejscowy winien przedstawic kompleksowy sposob 
zagospodarowania, obejmujacy kompozycj^ funkcjonalno - przestrzenn^, uwzgl^dniaj^ 
relacje z terenami otaczaj^cymi, ochrony dobr kultury i srodowiska przyrodniczego, 
prawidlow^ obslugi komunikacyjn^ i systemowe rozwi^zania w zakresie infrastruktury 
technicznej. Opracowanie b^dzie zgodne z polityk^ przestrzenn^ gminy, wyrazon^ 
w Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, ktore wyznacza ten teren pod zabudow$ wielofunkcyjn^ srodmiejsk^ 
intensywn^ ( o fiinkcji mieszanej, mieszkaniowo- uslugowej), zieleh parkow^, skwery 
z ograniczeniami wynikaj^cymi z wymogow ochrony konserwatorskiej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi^cy akt prawa miejscowego 
b^dzie instrumentem polityki przestrzennej zawartej w studium uwarunkowah 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego.
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