
Proiekt

z dnia 22 pazdziernika 2019 r. 
Zatwierdzony przez...............

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

z dnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Podole i Malopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 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:

DZ1AL I.
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. 1. Stwierdza si?, ze miejscovvy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole 
i Malopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustalen obowi^zuj^cego „Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" przyj?tego Uchwala 
Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 roku z pozniejszymi zmianami 
przyj?tymi Uchwal^ Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 201 1 roku. 
Uchwalq Nr XXVII/359/16 z dnia 26 pazdziernika 2016 roku i Uchwal^ Nr XLVII/566/17 z dnia 
25 pazdziernika 201 7 roku.

2. Uchwala si? miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Malopolskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim, w granicach okreslonych w Uchwale NrIV/47/19 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyst^pienia do sporzijdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Malopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Gran ice obszaru obj?tego planem w'yznaczone sg na rysunku planu.

4. Integralna cz?sci^ Uchwaly sq:
1) rysunek planu, stanowi^cy zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly;
2) rozstrzygni?cie dotycz^ce sposobu rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu, stanowi^ce zat^cznik

Nr 2 do niniejszej uchwaly;
3) rozstrzygni?cie dotycz^ce sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktore nalezq do zadah wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych, stanowiqce zal^cznik Nr 3 do niniejszej uchwaly.

5. Przedmiotem ustalen planu sg:
1) teren infrastruktury technicznej - oczyszczalnia sciekow, oznaczony na rysunku planu symbolem KO;

2) tereny wod powierzchniowych - oznaczone na rysunku planu symbolem WS.
§ 2. 1. Nast?puj^ce oznaczenia graficzne na rysunku planu sq obowiqzujqcymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru obj?tego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczajqce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu;
5) strefa ograniczonego uzytkowania od linii napowietrznej 1 lOkV;

6) strefa ograniczonego uzytkowania od linii napowietrznej 15 kV;

Strona IId: DADCAB4D-8D4A-449F-8B9B-88CAE8B89289. Projekl



7)granice terenu pod lokalizacj^ ogniw fotowoltaicznych wytwarzajcjcych energi^ o mocy powyzej 100 kW 
vvraz ze strefq ochronn^, ktorej granica pokrywa si? z gran icq terenu 1KO.

2. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 sq oznaczeniami 
inform acyjnymi.

§ 3. Ilekroc w przepisach niniejszej uchvvaly jest mowa o:

1) linii rozgraniczajqcej tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania -
nalezy przez to rozumiec oznaczonq na rysunku planu lini? ciqglq. dzielacq obszar na cz?sci o roznym 
przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalnej linii zabudovvy - nalezy przez to rozumiec oznaczonq na rysunku planu lini? graniczna 
sytuowania nadziemnych kondygnacji budynkow; dopuszcza si? przekroczenie tej linii o elementy wystroju 
architektonicznego, element}' ustrojow na stale zwiqzanych z konstrukcjq budynku na odleglosc do 1,0 m.

3) obszarze planu - nalezy przez to rozumiec obszar obj?ty planem w granicach przedstawionych na rysunku 
planu;

4) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumiec powierzchni? dzialki budowlanej zaj?tq przez rzuty 
poziome wszystkich budynkow w ich obrysach zewn?trznych. przy czym do powierzchni zabudowy 
nie wlicza si? powierzchni schodow i pochylni zewn?trznych, tarasow naziemnych, ramp zewn?trznych, 
daszkow, okapow dachowych, wyst?pow dachowych, podziemnych cz?sci budynkow, studzienek 
piwnicznych, powierzchni pod daszkami ochronnymi;

5) rysunku planu - nalezy przez to rozumiec opracowanie graficzne sporzqdzone na urz?dowej kopii mapy 
zasadniczej, pochodzqcej z pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:2000;

6) terenie - nalezy przez to rozumiec teren o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajqcymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi 
i literowymi, z ktorych cyfry oznaczajq kolejny numer terenu, a litety jego przeznaczenie;

7) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec stosunek sumy powierzchni calkowitych 
(wszystkich kondygnacji nadziemnych) wszystkich budynkow polozonych na dzialce budowalnej do 
powierzchni dzialki;

nalezy przez to rozumiec procentowy udzial terenu w ogolnej 
powierzchni dzialki o nawierzchni urzqdzonej w sposob zapewniajqcy naturalnq wegetacj? roslin i retencj? 
wod opadowych, a takze 50% powierzchni tarasow i stropodachow z takq nawierzchniq oraz innych 
powierzchni zapewniajqcych naturalnq wegetacj? roslin, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m2;

9) przeznaczeniu - nalezy przez to rozumiec sposob zagospodarowania w tym funkcji zabudowy 
i wykorzystania terenu okreslony w ustaleniach szczegolowych dla terenow, wskazujqc odpowiednio:

a) przeznaczenie podstawowe - nalezy przez to rozumiec ustalone w planie przeznaczenie przewazajqce 
na dzialce budowlanej lub terenie;

b) przeznaczenie uzupelniajqce - nalezy przez to rozumiec ustalone w planie przeznaczenie inne niz 
podstawowe, dopuszczone na dzialce budowlanej lub terenie;

10) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec ustalony w planie nieprzekraczalny pionowy wymiar 
obiektow budowlanych, liczony w metrach, od najnizszego poziomu terenu, na ktorym jest posadowiony 
ten obiekt do najwyzszego jego punktu;

1 1) dachu plaskim - nalezy przez to rozumiec dach o spadku nieprzekraczajqcym 10°.

§ 4. Dla obszaru, o ktorym mowa w § 1 plan ustala:

1) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajqce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska i przyrody;

4) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalnq i minimalnq intensywnosc zabudowy, jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej.

8) powierzchni biologicznie czynnej
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b) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej wodniesieniu do powierzchni dzialki 
budowlanej,

c) maksymaln^ wysokosc zabudowy,

d) minimalng liczb? miejsc do parkowania (mp), wtym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow 
zaopatrzonych w kart? parkingow^ i sposob ich realizacji,

e) linie zabudowy i gabaryty obiektow;

5) szczegolowe zasady i wamnki scalenia i podziaJu nieruchomosci obj?tych planem miejscow'ym;

6) minimaln^ powierzchni? nowo wydzielonych dziafek budowlanych;

7) szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkovvaniu, wtym zakaz 
zabudowy;

8) zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz^dzania i uzytkowania terenow;

10) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si? opiat? od wzrostu wartosci nieruchomosci w zwicjzku 
z uchwaleniem planu.

DZIAL II.
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU OBJ^TEGO PLANEM

§ 5. 1. Ustala si? nast?puj^ce zasady ogolne:

1) przy rozbudowie, nadbudowie, przebudowie obiektow budowalnych obowi^zuja ustalenia szczegolowe dla 
terenu;

2) dopuszcza si? realizacj? przedsi?wzi?c mog^cych potencjalnie znacz^co i zawsze znaczcjco oddzialywac na 
srodowisko,

3) teren obj?ty planem nie podlega ochronie akustycznej.
2. Wymagania wynikaj^ce z ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) plan nie wyznacza przestrzeni publicznych.

3. Gran ice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych 
na podstawie odr?bnych przepisow, wtym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczehstwo 
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si? mas ziemnych;

1) na obszarze planu nie wyst?pujc} obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultur>' 
wspolczesnej, wobec czego plan nie ustala wymagah w tym zakresie;

2) obszar obj?ty planem nie lezy na terenach gorniczych, wobec czego plan nie naklada wymagah w tym 
zakresie;

3) obszar obj?ty planem nie jest narazony na niebezpieczehstwo powodzi, wobec czego plan nie naklada 
wymagah w tym zakresie;

4) na obszarze obj?tym planem niewyst?pujq zjawiska zwi^zane z osuwaniem si? mas ziemnych, wobec 
czego plan nie naklada wymagah w tym zakresie.

4. Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkow'aniu, wtym zakaz 
zabudowy:

l)ze wzgl?du na prawidlowosc funkcjonowania lotniska Piotrkow Trybunalski, na obszarze obj?tym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowit|zuj^ bezwzgl?dne ograniczenia wysokosci 
obiektow budowlanych i naturalnych, zgodnie z przepisami odr?bnymi - ograniczenia wysokosci obejmuj^ 
rowniez wszystkie urz^dzenia umieszczone na obiektach budowlanych. Ponadto zabrania si? budowy lub 
rozbudowy obiektow budowlanych sprzyjaj^cych wyst?powaniu zwierz^t stwarzajqcych zagrozenie dla 
ruchu statkow powietrznych.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) powi^zanie istniejcjcych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej obszaru planu z ukladem sieci 
miejskich realizowane poprzez ich budow? i rozbudow?;
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2) w zakresie sieci elektroenergetycznych, dopuszcza si$ budow^ linii niskich i srednich napi?c, 
przy uwzgl^dnieniu zapisow Dziahi IV niniejszej uchwaty;

3) dopuszcza si? przebudow? i budow? sieci i urzadzen infrastruktuiy technicznej na calym terenie obj?tym 
planem;

4) obovvi^zuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc na parkowanie pojazdow osob niepelnosprawnych i na 
parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart? parkingowq, zgodnie zprzepisami odr?bnymi oraz 
ustaleniami szczegolowymi dla poszczegolnych terenow;

5) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystuj^cych sil? wiatru;

6) dopuszcza si? wykorzystanie odnawialnych zrodet energii dla realizacji zaopatrzenia w energi? elektiyczn^ 
i ciepto.

6. Ustala si? nast?pujgce zasady zagospodarowania i wyposazenia terenow w zakresie obronnosci 
i w sytuacjach kryzysowych:

1) obowi^zek zapewnienia wykorzystania drog publicznych (poza obszarem opracowania) do celow p. poz., 
dla sprz?tu ratowniczego i w sytuacjach kryzysowych;

2) ochrona przeciwpozarowa obiektow budowlanych poprzez hydranty, montowane na sieci wodociqgowej 
zgodnie z przepisami odr?bnymi;

3) w terenach KO ustala si? mozliwosc lokalizacja studni dla zaopatrzenia w wod? na potrzeby obronnosci 
i w sytuacjach kryzysowych.

7. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uzytkowania terenow:

1) nie ustala si? innego sposobu tymczasowego zagospodarowania anizeli dotychczasowy.

8. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

1) warunki scalania i podzialu nieruchomosci okreslono w Dziale III.

9. Ustala si? nast?pujqc^ wysokosc jednorazowej oplaty okreslonq w stosunku procentowym do wzrostu 
wartosci nieruchomosci - renta planistyczna, ktora wynosi:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KO nie stwierdza si? wzrostu wartosci nieruchomosci.

DZIAL III.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW

§ 6. 1. Wyznacza si? teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KO - teren infrastruktury technicznej - 
oczyszczalna sciekow.

1) przeznaczenie podstawowe - teren gospodarki wodoci^gowo - kanalizacyjnej;
2) przeznaczenie uzupefniajace:

a) dopuszcza si? lokalizacj? ogniw fotowoltaicznych wytwarzajqcych energi? o mocy powyzej 100 kW 
wraz ze strefy ochronng, ktorej granica pokrywa si? zgranicq terenu 1KO (zgodnie z zal^cznikiem 
graficznym),

b) lokalizacja urzadzen wytwarzaj^cych energi? z odnawialnych zrodel energii o mocy dolOOkW. 
z zastrzezeniem §5 ust. 5 pkt 5,

c) lokalizacja schroniska dla zwierz^t.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy sieci i obiektow infrastruktury technicznej zwi^zanej 
z funkcj^ terenu;

2) dopuszcza si? sytuowanie budynkow w granicy z s^siednimi dzialkami budowlanymi;

3) dopuszcza si? sytuowania budynkow w odleglosci 1,5 m od granicy z s^siednimi dzialkami budowlanymi;

4) dopuszcza si? lokalizacj? wolnostojqcych budynkow gospodarczych i garazowych oraz wiat;
5) dopuszcza si? sytuowanie tymczasowych obiektow budowlanych.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,015 do 0,7;

2) maksymalna wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budovvlanej:

- do 70%;

3) minimalny udzial powierzchni biologicznie cz>nnej w' odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej:

- 10%;

4) obowijjzuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc do parkowania (mp) w ramach dzialki budowlanej 
nie mniejszej niz:

a) 1 mp na kazde 5 osob zatrudnionych,

b) nie ustala sie obowi^zku realizacji miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdow' 
zaopatrzonych w kart? parkingowa;

5) rodzaj dachu:

a) ptaski,

b) jedno - lub wielospadowy o kgcie nachylenia polaci do 40°;

6) wysokosc zabudowy:

- do 20,0 m.

4. Szczegolow'e zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

1) nie ustala si? obowi^zku scalania i ponownego podzialu nieruchomosci;

2) nie ustala si? parametrow dzialek powstalych w' wyniku scalania i podzialu nieruchomosci.

5. Zasady obslugi komunikacyjnej:

1) z ulicy Podole - poza obszarem opracowania;
2) z ulicy Malopolskiej - poza obszarem opracowania.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalono w Dziale IV.
§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS i 3WS ustala si?:

1) przeznaczenie podstawowe - teren wod powierzchniowych - wody plyn^ce.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji budynkow;

2) dopuszcza si? regulacj? koryta cieku w ramach terenu;

3) dopuszcza si? lokalizacj? sieci infrastruktury technicznej;
4) dopuszcza si? lokalizacj? budowli i urz^dzeh zwi^zanych z przeznaczeniem terenu.

DZIAL IV.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ^CE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 8. 1. Ustala si? nast?pujace zasady wyposazenia i obslugi w zakresie zaopatrzenia w wod?:
1) zaopatrzenie w wod? do celow socjalno - bytowych, gospodarczych i przeciwpozarow’ych z istniejgcej 

i projektowanej miejskiej sieci wodoci^gowej.
2. Ustala si? nast?puj^ce zasady wyposazenia i obslugi w zakresie odprowadzania sciekow:

1) odprowadzenie sciekow poprzez istniejqce i projektowane sieci do zbiorowego systemu odprowadzania 
sciekow.
3. Ustala si? nast?puj^ce zasady wyposazenia i obslugi w zakresie odprowadzania wod opadowych 

i roztopowych:
1) obowi^zuje zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w granicach nieruchomosci przez naturalna 

i wymuszon^ retencj? gruntu;
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2)dopuszcza si$ odprowadzenie nadmiaru sciekow opadowych i roztopowych poprzez istniejcjcy 
i projektowany system sieci kanalizacji deszczowej.

4. Ustala si? nast?puj^ce zasady wyposazenia i obslugi w zakresie zaopatrzenia w energi? elektryczn^:

1) zasilanie w energie elektrycznq z istniej^cych i projektowanych stacji transformatorowych;

2) dopuszcza si? przebudow? oraz likwidacj? istniejacych linii energetycznych,
3) dla nowo realizowanych odcinkow sieci elektroenergetycznych obowigzuje zastosowanie wytgcznie linii 

kablowych uktadanych w gruncie,

4) dla istniej^cej napowietrznej linii wysokiego napi?cia 110 kV ustala si? stref? ograniczonego uzytkowania 
o szerokosci 36 m (tj. po 18m na kazdq stron? od osi linii), w ktorej obowi^zuje:

- zakaz lokalizacji budynkow na staly pobyt ludzi,

- dopuszcza si? nasadzenia drzew o wysokosci do 4,5 m;

5) dla istniej^cej napowietrznej linii sredniego napi?cia 15 kV ustala si? stref? ograniczonego uzytkowania 
o szerokosci 15 m (tj. po 7,5 m na kazd^ stron? od osi linii), w ktorej obowiqzuje:

- zakaz lokalizacji budynkow na staly pobyt ludzi,

- dopuszcza si? nasadzenia drzew o wysokosci do 4.5 m;

6) strety ograniczonego uzytkowania, o ktorych mowa powyzej. przestaj^ obowi^zywac w przypadku 
likwidacji lub skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych.

5. Ustala si? nast?puj^ce zasady wyposazenia i obslugi w gaz:

1) poprzez przyf^czenie do istniejacej i projektowanej sieci gazowej.

6. Ustala si? nast?puj^ce zasady wyposazenia i obslugi w zakresie zaopatrzenia w cieplo:
1) zakaz wykorzystywania do celow grzewczych zrodel ciepla zasilanych paliwami stalymi;

2) obowi^zek stosowania bezpiecznych ekologicznie nosnikow energii cieplnej w tym zrodel energii 
odnawialnej.

7. Ustala si? nast?pujqce zasady wyposazenia i obslugi w kjcza telefoniczne i teleinformatyczne:

1) zaopatrzenie w stacjonarne l^cza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej;

2) dopuszcza si? lokalizacj? inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji na warunkach okreslonych 
w przepisach odr?bnych i szczegolnych;

3) obowi^zuje realizacja podziemnej sieci teletechnicznej.

8. Ustala si? nast?puj^ce zasady wyposazenia i obslugi w zakresie gospodarki odpadami stalymi:
1) usuwanie odpadow w' oparciu o miejski system oczyszczania.

DZIAL V.
USTALENIA KONCOWE

§ 9. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i na stronie 
internetowej Miasta Piotrkowa Tiybunalskiego.

§ 10. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urz?dowym 
Wojewodztwa Lodzkiego.

DYREKTOR
RfsoowntPlanowania f rzestrzennegoKIEROWNIK 7ESPOLU 

PLANgW MI^JSi
1URC

PRAWNQ-gIZ/>
iefCznifca Trybunalsk 
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Zakjcznik Nr I do uchwafy Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 2019 r.

ARKUSZ 1
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ARKUSZ2

ODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MALOPOLSKIEJ
SKIM

- projekt -2019 r.Z DNIA

U
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OPRACOWANIE WYKONANO NA MARIE ZASADNICZEJ W POSTACI WEKTOROWEJ, 
WYDANEJ PRZEZ URZAD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REFERAT 
GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NA PODSTAWIE LICENCJI 
NR IMG.6642.678.2019_1062_P Z DNIA 14.06.2019 r.

'
- +4-

I
7^

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNK6W ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEr 
TRYBUNALSKIEGO PRZYJ^TEGO UCHWALA NR XLIX/837 /06 RADY MIASTA PIOTRKOWA 

29 MARCA 2006 ROKU ZE ZMIANAMI PRZYJ^TYMI UCHWALA NR XIV/297 /11 Z DNIA 30 LISTC 
NR XXVII/359 /16 Z DNIA 26 PA^DZIERNIKA 2016 ROKU I UCHWALA NR XLVII/566 /17 Z DNIA 2

GRANICA OBS2ARU OBJ^TEGO MIEJSCOWYV 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GRANICE TERENOW OBJ^TYCH ZMIAN/^ STUI 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGC

E3□
LINE ROZGRANICZAJACE TERENY O R6ZNYV

m URZADZENIA GOSPODARKI SCIEKOWEJ

ZABUDOWA UStUGOWA Z DU2YM UDZIAtEM .

GRUNTY ROLNE

GO LAKI

E2 DOLESIENIA

ISTNIEJACE CIEKI I ZBIORNIKI WODNE

m OBSZARY POTENCJALNIE NARAZONE NA POC

ULICE LOKALNE

EG] PRZEBIEG PERSPEKTYWICZNY - WYMAGA DA

DOPUSZCZALNA LOKALIZACJA FARM FOTOW' 
100 kW WRAZ ZE STREFAMI OCHRONNYMI ZV\ 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIU I UZYTKOWANIL

□
SKA LA 1 : 5 000

ARKUSZ3
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LEGENDA:

OZNACZENIA OBOWIAZUJACE
GRANICA OBSZARU OBJ^TEGO MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O R6ZNYM PRZEZNACZENIU 
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

NNEGO MIASTA PIOTRKOWA 
v TRYBUNALSKIEGO Z DNIA 
OPADA 2011 ROKU, UCHWALA 
25 PAZDZIERNIKA 2017 ROKU

EH3
A

I xo I TEREN UStUG KOMUNALNYCH • OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
I PLANEM

[wT] TEREN WOD POWIERZCHNIOWYCH - WODY PtYN/\CE

STREFA OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA OD LINII 
NAPOWIETRZNEJ 110 kV

STREFA OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA OD LINII 
NAPOWIETRZNEJ 15 kV

GRANICE TERENU POD LOKALIZACJ^ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH 
WYTWARZAJ4CYCH ENERGIE; O MOCY POWYZEJ 100 kW WRAZ ZE 
STREFA OCHRONNA. KTOREJ GRANICA POKRYWA Sl^
Z GRANICA TERENU 1KO

0IUM ZATWIERDZONA UCHWALA NR XXVII/359/16 
I Z DNIA 25 PAZDZIERNIKA 2016 R.

IPRZEZNACZENIU

kVNJ
ZIELENI

OZNACZENIA INFORMACYJNE
| NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK 
I GRANICE EWIDENCYJNE NIERUCHOMOSCI

•TOPIENIE I ZALEWANIE
PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97 - 300 Piotrkiiw Trybunalski, ul. Fama 8 

telJfax: (44) 732 15 10 email: pracownia@ppp.piotrkow.pl
LSZEGO USClSLENIA

Dyrektor Pracowni mgr in* arcti Pawei CzaikaOLTAICZNYCH O MOCY PRZEKRACZAJACEJ 
/IAZANYMI Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE 
I TERENOW

mgr Piotr OleinikKierowmk Zespotu

mgr inz Magdalena Baran 
mgr Marta SzmalecZesprW Projektowy

PioUkdw TryOunalski 2019 r

SKA LA 1: 2000
20 40 60 80 100m20 0 Przewodniczqcy 

Rady MiastaI
1 cm - 20 m

ARKUSZ4

dyrektor
Pracowni Planowania Przestrzennego
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Zafgcznik Nr 2 do uchwaly Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 2019 r.

ROZSTRZYGNI^CIE DOTYCZ^CE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGLOSZONYCH DO
PROJEKTU PLANE MIEJSCOWEGO

Na podstawie ait. 20 ust. 1. ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z2018r. poz. 1945, z2019r. poz. 60. 235, 730. 1009) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
stwierdza, ze w ustawowym terminie po wylozeniu do publicznego wglj|du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego vv rejonie ulic Podole i Malopolskiej vv Piotrkovvie Trybunalskim, 
nie wniesiono uwag do projektu planu miejscowego.

DYREKTOR
Pracowni Planowania PrzestrzennoQO

MIASTAlUHO,
KIER0WN1K ZSSBGLU PRAWNi

ifera)
^Totrkdw Trybunais 
ul. SpornaS

IIEdS<PLAN'
tzajma.c

Piotr Olejnik

Strona IId: DADCAB4D-8D4A-449F-8B9B-88CAE8B89289. Projekl



Za^cznik Nr 3 do uchwafy Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. 2019 r.

ROZSTRZYGNI^CIE DOTYCZ^CE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH 
W PLANIE MIEJSCOWYM INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTORE NALEZ^ DO ZADAN WLASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustavvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 
w zwi^zku zuchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole 
i Malopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim zostanc} zagospodarovvane i zabudowane dalsze tereny miasta.

Zgodnie z opracowanq prognozg skutkow finansowych dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Malopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 
ustalenia projektowanego planu nie generujq wydatkow zwigzanych z jego uchwaleniem.

« 3 M1AGTAdyrektor
'racowni Planowania Przesto b:10KIEHiOWN l~~)

3a8Jp1^k6wTrybunais
” ul. Sporna 6

yjdad Munik,iz
PawefCzajh

Piotr Olejnik
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu Uchwaly Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego \v sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Malopolskiej

w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt planu zostal opracowany na podstawie Uchwaly Nr IV/47/19 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego zdnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Malopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Obszar niejest obj^ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z wyjqtkiem niewielkiego 
polnocno - wschodniego fragmentu, ktory polozony jest w miejscowym ogolnym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwalq Nr XXV/140/88 Miejskiej 
Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 25 maja 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 14, 
poz. 128) obj^tym wykazem aktow prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 4, poz. 51 z 1991 roku) 
oraz pozniejszymi zmianami zatwierdzonymi w szczegolnosci Uchwaly NrIII/14/94 Rady Miejskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 3 sierpnia 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 23, poz. 139) oraz 
Uchwaly Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. 
Woj. Piotrk. zdnia ISwrzesnia 1998 r. Nr 16, poz. 223) ze zmianq (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego zdnia 
9 lutego 2012 r. poz. 462) i znajduje si? wjednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 8.16.E3.R. 
Obszar ten w przedmiotowym planie przeznacza si? pod teren doliny rzeki Strawy. Obowi^zuje zakaz 
podzialow dla celow budowlanych i wydawania pozwoleh na budow?. Dopuszcza si? lokalizacj? urzqdzen 
infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami odr?bnymi. 
Obowiqzuje zakaz grodzenia dzialek wzdluz cieku wodnego na odleglosc 3 m po obu stronach licz^c od osi 
koryta. Przewiduje si? regulacj? rzeki Strawy zjednoczesn<| realizacjq osadnika wod deszczowych. 
Adaptacja istniejqcych lasow i lagun przy oczyszczalni sciekow. Adaptacja istniej^cej zabudowy 
mieszkaniowej przy u I icy Kleszcz, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy 
Kleszcz I, bez mozliwosci wtornego podzialu.

W obowiqzuj^cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, przyj?tym Uchwaly Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 29 marca 2006 roku z pozniejszymi zmianami, teren przeznaczony jest pod zabudow? urzqdzeniami 
gospodarki sciekowej. Ponadto, na w/w terenie dopuszcza si? lokalizacj? farm fotowoltaicznych o mocy 
przekraczajqcej lOOkW wraz ze strefami ochronnymi zwiqzanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenow.

Wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasady zabudowy oraz funkcje na 
tym obszarze, mogq zostac ustalone w oparciu o stosownq decyzj? admin is tracyjn^, wydan^ na wniosek 
inwestora. Jednakze dla przedmiotowej dzialki decyzja na lokalizacj? farm fotowoltaicznych nie moze 
zostac wydana ze wzgl?du na brak s^siedztwa zabudowy produkcyjnej.

Maj^c na uwadze powyzsze plan miejscowy okresli funkcj? terenu w zgodnosci z kierunkiem wskazanym 
w Studium oraz rozstrzygni?cia w zakresie zasad lokalizacji farm fotowoltaicznych wraz ze strefami 
ochronnymi.

Projekt planu sporzqdzony zostal wedlug procedury planistycznej okreslonej w art. 17 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 1945 ze zm. ) 
oraz z uwzgl?dnieniem stosowanych standardow obowiqzujqcych przy zapisywaniu ustaleh projektu planu, 
wprowadzonych Rozporz^dzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587).

Rada Miasta uchwalajqc plan miejscowy rozstrzyga jednoczesnie o sposobie rozpatrzenia wniesionych 
uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, ktore nalezq do zadah wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. W okresie wylozenia 
projektu planu do publicznego wglgdu nie wplyn?ly zadne uwagi.
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