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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: Wolborskiej, Zyczliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki 
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 w rejonie ulic: Wolborskiej, Zyczliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki 
w Piotrkowie Trybunalskim, w granicach okreslonych w §2 niniejszej uchwaty.

§2. Granice obszaru obj^tego Uchwaty, przedstawione sq na zaiqczniku graficznym 
stanowi^cym integraln^ cz§sc Uchwaty.

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

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwaty Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyst^pienia 
do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Wolborskiej, Zyczliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwaty o przyst^pieniu obj^ty jest obszar o powierzchni ok. 40,2 ha potozony w rejonie ulic: 
Wolborskiej, Zyczliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.

Na obszarze obj^tym analizq wzdtuz ul. Wolborskiej i rzeki Wierzejki obowi$zuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego:
- Uchwata Nr XXXII/479/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz. 
Urz. Woj. todzkiego z dnia 16 marca 2005 r., nr 75, poz. 752) w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu gazoci^gu wysokopr^znego DN 400 i DN 
200 relacji Rawa Mazowiecka - Piotrkow Trybunalski oraz urz^dzeh towarzysz^cych na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.

Studium Uwarunkowah i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, przyj^te Uchwaty Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
29 marca 2006 roku z pozniejszymi zmianami (Uchwata NrXIV/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 Rt, ZL, KZ zgodnie z ktorymi przedmiotowy 
obszar przeznacza si^ pod tqki, lasy oraz ulic^ zbiorczq jak rowniez na wskazanym obszarze 
przewidziany jest zbiornik wodny „Meszcze" zgodnie z Wojewodzkim Programem Matej Retencji.

Gtownym celem opracowania dokumentu planistycznego stanowiqcego akt prawa miejscowego 
jest wprowadzenie funkcji zgodnych z ustaleniami Studium, jako wyraz realizacji przyj^tej polityki, 
ze szczegolnym uwzgl^dnieniem zasad ochrony zasobow przyrodniczych, jak rowniez zapobiegni^cie 
zjawisku niekontrolowanej zabudowy na terenach uzytkowanych rolniczo, narazonych 
na podtopienie i zalewanie, oraz na obszarze przeznaczonym pod realizacji zbiornika wodnego 
w ramach Wojewodzkiego Programu Matej Retencji. Daje to mozliwosc wprowadzenia racjonalnej 
polityki przestrzennej opartej na zasadach zrownowazonego rozwoju i tadu przestrzennego.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego b^dzie okreslenie funkcji 
terenu w zgodnosci z kierunkiem wskazanym w Studium, poprzez dopuszczenia, nakazy i zakazy.
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