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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: Lodzkiej, Brzeznickiej, Porazinskiej oraz projektowanego 
odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” 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: Lodzkiej, Brzeznickiej, Porazinskiej
oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie 
Trybunalskim, w granicach okreslonych w §2 niniejszej uchwaty.

§2. Granice obszaru obj^tego Uchwat^, przedstawione s^ na zat^czniku 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 przystqpienia 

do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
todzkiej, Brzeznickiej, Porazinskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z"

w Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwaty o przystqpieniu objQty jest obszar o powierzchni ok. 4,3 ha potozony w rejonie ulic: todzkiej, 
Brzeznickiej, porazinskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Na cz^sci obszaru obj^tego analiz^ obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
- Uchwata Nr XVI/239/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. 
Woj. todzkiego z dnia 8 marca 2004 r., nr 48, poz. 457) ze zmianami (Dz. Urz. Woj. todzkiego z dnia 
14 grudnia 2012 r. poz. 4521 i Dz. Urz. Woj. todzkiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. poz. 2187), ktory 
przeznacza ten teren pod zabudow^ mieszkaniow$ jednorodzinn^ oraz ulic^ dojazdowq.

Studium Uwarunkowah i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, przyj^te Uchwatg Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 29 
marca 2006 roku z pozniejszymi zmianami (Uchwafa NrXIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30.11.2011 r., NrXXVI1/359/16 zdnia 26.10.2016 r.. Nr XLVII/566/17 z dnia 
25.10.2017 r.) na wskazanym obszarze ustala funkcje MN, KZ zgodnie z ktorymi przedmiotowy obszar 
przeznacza siQ pod projektowan$ oraz istniej^c^ ulic$ zbiorczq oraz zabudowQ mieszkaniow^ 
jednorodzinng.

Gtownym celem opracowania dokumentu planistycznego stanowi^cego akt prawa miejscowego 
regulacja projektowanego zachodniego fragmentu Obwodnicy Miejskiej do ul. todzkiej. Zapisy planu 
umozliwiq ochron$ niezabudowanych terenow przeznaczonych pod projektowan^ Obwodnicy 
Miejskq przed niepoz^dan^ zabudowq co pozwoli na realizacj^ kolejnego etapu obwodnicy. 
W obowiqzujgcym Studium w programie rozbudowy uktadu uliczno-drogowego uznano 
za najpilniejsze m.in. kontynuacj$ budowy zachodniego fragmentu Obwodnicy Miejskiej 
do ul. todzkiej.
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