
Proiekt

z dnia 16 stycznia 2020 r. 
Zatwierdzony przez.........

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

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentow miejscowego ogolnego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczqcych jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R,
I l.S.Ol.R, 11.14.0I.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pianowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z2018r. poz. 1945. z2019r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815), 
uchwala si?, co nast?puje:

§1.1. Stwierdza si?, ze zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 4 czerwca 2003 roku, zatwierdzajacej zmiany fragmentow miejscowego ogolnego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczace jednostek urbanistycznych: 
11.7.03.R. 1 l.S.Ol.R. 11.14.01 .R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 28 lipca 2003 r. 
Nr 207, poz. 1968), nie naruszaja ustaien obowiazujacego ..Studium uwarunkowah i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego'’ przyj?tego Uchwala Nr XLIX/837/06 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 29 marca 2006 roku z pozniejszymi zmianami, przyj?tymi 
Uchwaltj Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 30 listopada 2011 r., Uchwala Nr 
XXV1I/359/16 z dnia 26 pazdziernika 2016 r. i Uchwal^ Nr XLVII/566/17 z dnia 25 pazdziernika 2017 r.

2. Wprowadza si? zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 
4 czerwca 2003 roku, zatwierdzajacej zmiany fragmentow miejscowego ogolnego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczace jednostek urbanistycznych: I 1.7.03.R, 1 l.S.Ol.R, 
I 1.14.01 .R. 11.15.E3.R, 1 1.16.01 .R (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 28 lipca 2003 r. Nr 207, poz. 1968), na 
podstawie Uchwaly nr XXVII/358/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 26 pazdziernika 
2016 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/1 10/2003 Rady Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentow miejscowego ogolnego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczacych jednostek 
urbanistycznych: II.7.03.R, 1 l.S.Ol.R, 11.14.01.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R.

3. Zmiany skladaja si? z:

1) cz?sci tekstowej, stanowiacej tresc niniejszej uchwaly;

2) rozstrzygni?cia dotyczacego sposobu rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu zmian, stanowiqce 
zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly;

3) rozstrzygni?cia dotyczacego sposobu realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej. ktore naleza do zadah wlasnych gminy oraz zasad finansowania. b?dace zalacznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwaly.

4. Cz?sc graficzna - rysunek planu stanowiaca zalacznik do Uchwaly Nr VIII/1 10/2003 Rady Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r„ nie ulega zmianie.

§ 2. W Uchwale Nr VIII/1 10/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 roku 
w sprawie zmian fragmentow miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. dotyczacych jednostek urbanistycznych: I 1.7.03.R, 1 l.S.Ol.R, 11.14.01.R, 
11.15.E3.R, 11.16.01 .R, wprowadza si? nast?pujqce zmiany:

1) § 7, ust. 4 pkt 1) slowa:
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„mozlivvosc uzupelniana zabudovvy vv ramach istniej^cych podzialow przy ulicy Twardoslawickiej, na 
glebokosc do 150,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy:”;

- zast^puje si? slowami:

„mozliwosc uzupelniana zabudowy przy ulicy Twardoslawickiej na glebokosc 150,0 m od linii 
rozgraniczajacej ulicy:”.

2) w §7, ust. 5 zapis:

..Obowiazuje zakaz wtornych parcelacji dla celow budowlanych. Dopuszcza sie zabudowe mieszkaniowa 
oraz zwiazana z bezposrednia obsluga rolnictwa, zamienna i uzupelniajacg w ramach istniej^cych 
podzialow wylacznie przy ul. Twardoslawickiej. Linie zabudowy w nawiazaniu do zabudowy na 
dzialkach sasiednich.".

- zast?puje si? zapisem:

„Dopuszcza si? zabudow? mieszkaniowa oraz zwiazana z bezposrednia obsluga rolnictwa, zamienna 
i uzupelniajac^ przy ul. Twardoslawickiej na gl?bokosc 150,0 m od linii rozgraniczajacej ulicy. 
Linie zabudowy w nawiazaniu do zabudowy na dzialkach sasiednich.”.

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

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urz?dowym 
Wojewodztwa Lodzkiego.
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Zafgcznik Nr I do uchwaly Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

ROZSTRZYGNI^CIE DOTYCZ^CE SPOSOBU ROZPATRZEN1A UWAG ZGLOSZONYCH DO
PROJEKTU ZIMIANY PLANU IY1FEJSCOWEGO

Na podstawie art. 20 ust 1. ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z20!8r. poz. 1945, z2019r., poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego stwierdza, ze w ustawowym terminie po wylozeniu do publicznego wgladu projektu 
zmiany w Uchwale Nr VI1I/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. 
w sprawie zmian fragmentow miejscovvego ogolnego planu zagospodarovvania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, dotycz^cego jednostek urbanistycznych: 1I.7.03.R, 11.8.0I.R, 11.14.01.R, 
11.15.E3.R, 11.16.01.R., nie wniesiono uwag do przedmiotowego projektu.

Z up. Dyrektora^^ B1
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Zalacznik Nr 2 do uchwaty Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia, .2020 r.

ROZSTRZYGNI^CIE DOTYCZ^CE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH 
W ZIMIANIE PLANE MIEJSCOWEGO INWESTYCJI Z ZAKRESE INFRASTREKTERY 

TECHNICZNEJ, KTORE NALEZ/\ DO ZADAN WLASNYCH GIMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PEBLICZNYCH

Zgodnie z art. 7 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1571, 1696, 1815) w zwiazku zuchwaleniem zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czeiA\ca 2003 r. w sprawie zmian fragmentow miejscovvego ogolnego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczacego jednostek 
urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R, 1I.I4.01.R. 11.I5.E3.R, 11.16.0I.R, zostana zagospodarowane 
i zabudowane tereny miasta, przeznaczone pod zabudow? w obowiqzujqcym planie miejscowym.

Zgodnie z opracowana prognoza skutkow finansowych dla projektu zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 
Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentow 
miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
dotyczacego jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R, 11.14.01.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R, 
ustalenia projektowanej zmiany planu nie generuja wydatkow zwigzanych z jej uchwaleniem.

Z D.y.repkSnnego
Pracowni Pla •ViiAriAB1UB • /aI
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu Uchwafy Rady IMiasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany 
w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czenvca 2003 r.

\v sprawie zmian fragmentow miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczqcych jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R,

11.14.01.R, 11.15.E3.R, II.16.01.R.

Projekt planu zostal opracowany na podstawie Uchwaly Nr XXVI1/358/16 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 26 pazdziernika 2016 roku w sprawie zmian fragmentow miejscowego ogolnego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. dotyczacych jednostek 
urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R, II.14.0I.R, II.I5.E3.R. II.16.01.R.

Obszar obj^ty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwala nr 
VIII/I 10/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie zmian 
fragmentow miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Try'bunalskiego, dotyczacych jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R, 1I.8.0I.R, 11.14.01.R, I1.15.E3.R, 
11.16.01 .R (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 28 lipca 2003 r. Nr 207. poz. 1968).

Zmiana okreslona w uchwale inicjujacej obejmuje dzialki o nr ewid. 49/13 i 50/8. polozone w jednostce 
urbanistycznej oznaczonej symbolem 11.8.01.R. Zapisy obowiazuj^cego planu miejscowego niedawaly 
mozliwosci realizacji zabudowy i podzialu nieruchomosci. Przedmiotowa zmiana obowiazuj^cego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umozliwi realizacj? zamierzonych celow 
inwestycyjnych na przedmiotowych dzialkach.

Zgodnie z uchwalq o przystapieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zmianie podlegaja zapisy § 7, ust.4 pkt I) oraz §7, ust. 5 obowiazujacego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Pozostale ustalenia obowiazujacego planu miejscowego pozostaja bez 
zmian. Ze wzgledu na charakter wprowadzanych zmian. nie jest konieczna zmiana zal^cznika graficznego 
stanow'iacego zalacznik do uchwaly planu.

W obowiazujacym Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, przyj^tym Uchwaly Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
zdnia 29 marca 2006 roku z pozniejszymi zmianami, teren przeznaczony jest pod zabudowe uslugowa 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Projekt planu sporzadzony zostal wedlug procedury planistycznej okreslonej wart. I7ustawy zdnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z20l8 r. poz. 1945 ze zm. ) 
oraz z uwzgl^dnieniem stosowanych standardow obowi^zuj^cych przy zapisywaniu ustaleh projektu planu, 
wprowadzonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587).

Rada Miasta uchwalajac plan miejscowy rozstrzyga jednoczesnie o sposobie rozpatrzenia wniesionych 
uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktuiy 
technicznej, ktore naleza do zadah wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. W okresie wylozenia 
projektu planu do publicznego wgladu nie wplynely zadne uwagi.
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