
Proiekt

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

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

z dnia 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), uchwala sit? co nast<?puje:

DZIAL I.
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. I. Stwierdza si?, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej 
w Piotrkowie Trybunalskim, nie narusza ustalen obowiazujacego „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 
Uchwala Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 30 listopada 201 I roku, Uchwala Nr 
XXVII/359/16 zdnia 26 pazdziernika 2016 roku i Uchwalq Nr XLVII/566/17 zdnia 25 pazdziernika 
2017 roku.

2. Uchwala si? miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie 
Trybunalskim w granicach okreslonych w Uchwale Nr IV/46/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
30 stycznia 2019 roku w sprawie przystapienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej „planem".

3. Granice obszaru obj?tego planem wyznaczone sa na rysunku planu.

4. Integralna cz?scia Uchwaly s^:

1) rysunek planu, stanowiacy zal^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) rozstrzygni?cie dotycz^ce sposobu rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu, stanowigce zalgcznik
Nr 2 do niniejszej uchwaly;

3) rozstrzygni?cie dotyczace sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalez^ do zadah wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych, stanowi^ce zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaly.

5. Przedmiotem ustalen planu s^:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy uslugowej - oznaczone na rysunku planu symbolem U;

3) tereny drog publicznych - droga lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDL;

4) tereny drog publicznych - droga dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD.

6. Rysunek planu zawiera oznaczenia obowi^zuj^ce i informacyjne, zgodnie z legenda oznaczeh 
zamieszczona na rysunku planu.

7. Polozenie linii rozgraniczajacych i linii zabudowy w miejscach, ktore nie zostaly zwymiarowane 
na rysunku planu nalezy ustalac poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skal?.

§ 2. I. Nast?pujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru obj?tego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
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2) linie rozgraniczajqce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

5) tereny zabudowy uslugowej;

6) tereny drog publicznych - droga lokalna;

7) tereny drog publicznych - droga dojazdowa;

8) strefa ograniczonego uzytkovvania od linii napowietrznej 15 kV.

2. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. I oznaczeniami 
informacyjnymi.

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

1) linii rozgraniczaj^cej tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania -
nalezy przez to rozumiec oznaczona na rysunku planu lini? ciagla, dzielqca obszar na czesci o roznym 
przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarow'ania;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec oznaczona na rysunku planu lini? granicznq 
sytuowania nadziemnych kondygnacji budynkow, altan i wiat; dopuszcza si? przekroczenie tej linii 
o elementy wystroju architektonicznego, elementy ustrojow na state zwiazanych z konstrukcjtj budynku na 
odlegtosc 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?t^ przez rzuty 
poziome wszystkich budynkow w ich obrysach zewnetrznych, przy czym do powierzchni zabudowy 
nie wlicza si? powierzchni elementow takich jak: schody i pochylnie zewn?trzne, tarasy naziemne, rampy 
zewn?trzne, daszki, okapy dachowe, wyst?py dachowe, podziemne cz?sci budynkow, studzienki piwniczne, 
powierzchnie pod daszkami ochronnymi;

5) rysunku planu - nalezy' przez to rozumiec opracowanie graficzne sporz^dzone na urz?dowej kopii mapy 
zasadniczej, pochodz^cej z pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:1000;

6) terenie - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj^cymi tereny 
o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania oraz oznaczony symbolami cyfrowymi 
i literowymi, z ktorych cyfiy oznaczaja kolejny numer terenu, a litery jego przeznaczenie;

7) wskazniku intensy>vnosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec stosunek sumy powierzchni caikowitych 
(wszystkich kondygnacji nadziemnych) wszystkich budynkow polozonych na dzialce budowalnej do 
powierzchni dzialki budowlanej;

8) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec ustalony w'planie nieprzekraczalny maksymalny 
pionowy wymiar obiektu budowlanego, liczony w metrach, od najnizszego poziomu terenu, na ktorym 
posadowiony jest obiekt budowlany do najwyzszego jego punktu.

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

1) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczaj^ce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach 
zagospodarow'an i a;

2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska i przyrody;

4) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny i minimalna intensywnosc zabudowy, jako w'skaznik powierzchni calkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej,

b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki 
budowlanej,

c) maksymalny wysokosc zabudowy.
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d) minimalng liczb? miejsc do parkowania (mp), w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdovv 
zaopatrzonych w karte parkingowg i sposob ich realizacji,

e) linie zabudowy i gabaryty obiektow;

5) szczegotowe zasady i warunki scalenia i podziaki nieruchomosci obj?tych planem miejscowym;

6) minimalna povvierzchnie nowo wydzielonych dziaiek budowlanych;

7) szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

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

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;

10) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si? optat? od wzrostu w'artosci nieruchomosci w zwi^zku 
z uchwaleniem planu.

DZIAL II.
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU OBJ^TEGO PLANEM

§ 5. I. Zasady ochrony i ksztakowania ladu przestrzennego:

l)przy rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiektow budowalnych, 
obowi^zuja ustalenia szczegolowe dla poszczegolnych terenow.

2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zakaz realizacji przedsiewzi?c mogqcych zawsze znaczaco i potencjalnie znaczaco oddzialywac na 
srodowisko, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji i infrastruktury drogowej 
i technicznej;

2) obowiazkowi zachowania poziomu halasu w srodowisku okreslonego w obowiazujacych przepisach 
o ochronie srodowiska podlegaj^:

a) tereny oznaczone symbolem MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny oznaczone symbolem U -jak dla zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci 
i mlodziezy,

c) pozostale tereny nie s^ normowane akustycznie.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej:

l)na obszarze planu niewyst?puja obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury 
wspolczesnej, wobec czego plan nie ustala wymagah w tym zakresie.

4. Wymagania wynikajace z ksztakowania przestrzeni publicznych:

1) do przestrzeni publicznych zalicza si?:

a) tereny drog publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL i 1KDD;

2) dla przestrzeni publicznych ustala si? stosowanie jednorodnych nawierzchni dla ciagow pieszych 
i chodnikow, przy czym zakazuje si? stosowania asfaltow jako nawierzchni:

3) plan nie wyznacza obszarow przestrzeni publicznych.

5. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr?bnych przepisow, w tym terenow gorniczych, atakze narazonych na niebezpieczenstwo 
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si? mas ziemnych:

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

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

3) na obszarze obj?tym planem nie wyst?puja zjawiska zwiazane z osuwaniem si? mas ziemnych, wobec 
czego plan nie naklada wymagah w tym zakresie.
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6. Szczegolne warunki zagospodarovvania terenow oraz ograniczenia vv ich uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

l)ze vvzgledu na prawidtowosc funkcjonowania lotniska Piotrkow Trybunalski, na obszarze obj?tym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowi^zuja bezwzgl^dne ograniczenia wysokosci 
obiektow budowlanych i naturalnych, zgodnie z przepisami odr^bnymi - ograniczenia wysokosci obejmuja 
rowniez wszystkie urzadzenia umieszczone na obiektach budowlanych. Ponadto zabrania si? budowy 
i rozbudowy obiektow budowlanych, ktore moga stanowic zrodlo zerowania ptakow.

7. Zasady przebudowy (modernizacji), rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) powi^zanie istniejqcych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej obszaru planu z ukiadem sieci 
miejskich realizowane poprzez ich rozbudow?;

2) dopuszcza si? przebudow? i budow? sieci i urzadzeh infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujacych sil? wiatru;

4) dopuszcza si? wykorzystanie odnawialnych zrodel energii dla realizacji zaopatrzenia w energi? elektrycznq 
i cieplo, z wylaczeniem urzadzeh wytwarzajacych energi? o mocy przekraczajacej 100 kW.

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

1) zaopatrzenie w wod?, gaz, energi? elektiyczn^ i cieplna, winno nast?powac rownolegle z powstaj^ca 
zabudowy;

2) obowiazek zapewnienia wykorzystania drog publicznych i terenow zieleni urzadzonej do celow p. poz., dla 
sprz?tu ratowniczego i w sytuacjach kryzysowych;

3) ochrona przeciwpozarowa obiektow budowlanych poprzez hydranty lub zbiorniki przeciwpozarowe, 
montowane na sieci wodoci^gowej zgodnie z przepisami odr?bnymi.

9. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:

1) tereny oraz budynki i budowle na nich zlokalizovvane moga bye uzytkowane w sposob dotychczasowy, do 
czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu;

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

10. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

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

11. Ustala si? nast?pujqcg wysokosc jednorazowej oplaty okreslong w stosunku procentowym do wzrostu 
waitosci nieruchomosci - renta planistyczna, ktora wynosi:

1) dla terenow wyznaczonych w planie nie stwierdza si? wzrostu waitosci nieruchomosci.

DZIAL HI.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW

Rozdzial 1.
Ustalenia dotycz^ce terenow zabudowy

§6. l.Wyznacza si? teren oznaezony na rysunku planu symbolem 1MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj^ca.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) dopuszcza si? lokaliazacj? wolnostoj^cych budynkow gospodarcz>'ch i garazowych wylaeznie jako 
towarzyszqcych zabudowie mieszkaniowej;

2) nie dopuszcza si? sytuowania budynkow mieszkalnych w odleglosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio 
przy granicy z sasiednimi dziafkami budowlanymi;

3) dopuszcza si? sytuowanie budynkow gospodarezyeh i garazowych w odleglosci 1,5 m od granicy 
lub bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziafkami budowlanymi;

4) zakaz sytuowania garazy blaszanych;
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5) dla cz^sci budynku niespelniajacej warunku lokalizacji wzgl^dem nieprzekraczalnej linii zabudowy 
dopuszcza si? remonty i przebudow?;

6) ustala si? minimalna powierzchni? nowo wydzielonych dziatek budovvlanych: 600 m2.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuje lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnej liniej zabudowy;

2) ustala si? wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,1 do 0,5;

3) ustala si? maksymalna wielkosc powierzchni zabudowy na dzialce w stosunku do powierzchni dzialki 
budowlanej - do 35%;

4) ustala si? minimalny udziaf powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki 
budowlanej - 50%;

5) obowiazuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc do parkowania (mp) w ramach dzialki budowlanej 
nie mniejszej niz;

a) dla terenow przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniow^ jednorodzinna - 1 mp dla kazdego budynku 
mieszkalnego,

b) nie ustala si? obowi^zku realizaeji miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdow 
zaopatrzonych w kart? parkingow^;

6) wysokosc zabudowy:

a) do 10 m dla budynkow mieszkalnych jednorodzinnych;

b) do 4,5 m dla pozostalych budynkow i budowli, w tym wiat;

7) rodzaj dachu:

a) dla budynkow:

- ustala si? dachy dwu - lub wielospadowe o k^cie nachylenia polaci dachowych od 25° do 40°,

8) realizaeja elewacji z zastosowaniem nie wi?cej niz 3 rodzajow materialow wykohczeniowych (nie dotyezy 
obrobek blacharskich oraz stolarki);

9) zakaz stosowania jako okladzin elewacyjnych: blach trapezowych, falistych i blachodachowki oraz plytek 
ceramicznych.

4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

I ) nie ustala si? obowiqzku scalania i ponownego podzialu nieruchomosci;

2) ustala si? parametry dzialek powstalych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia dzialek - 600 m2,

b) mininalna szerokosci frontu dzialek - 18 m,

c) dowolny kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego.

5. Zasady obslugi komunikacyjnej:

1) z drogi publieznej - ulicy Jeziornej poza obszarem opracowania;

2) z drogi publieznej - ulicy Zeglarskiej poza obszarem opracowania.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 7. 1. Wyznacza si? teren oznaezony na rysunku planu symbolem 2IVIN i 3MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojaca.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) dopuszcza si? lokaliazacj? wolnostojacych budynkow gospodarezyeh i garazowych wylaeznie jako 
towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej;

2) zakaz sytuowania garazy blaszanych;
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3) nie dopuszcza si$ sytuowania budynkow i wiat w odleglosci 1,5 m od granicy iub bezposrednio przy 
granicy z s^siednimi dzialkami budowlanymi;

4) dla cz^sci budynku niespelniajacej vvarunku lokalizacji wzgiedem nieprzekraczalnej linii zabudowy 
dopuszcza si? remonty i przebudow?;

5) ustala si? minimalna powierzchni? nowo wydzielonych dzialek budowlanych: 500 m:.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuje lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczaln^ linia zabudowy;

2) ustala si? wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,1 do 0,5;

3) ustala si? maksymalna wielkosc powierzchni zabudowy na dzialce w stosunku do powierzchni dzialki 
budowlanej - do 35%;

4) ustala si? minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki 
budowlanej - 50%;

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

a) dla terenow przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniowg jednorodzinna - 1 mp dla kazdego budynku 
mieszka Inego,

b) nie ustala si? obowitjzku realizacji miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdow 
zaopatrzonych w kart? parkingow^;

6) wysokosc zabudowy:

a) do 10 m dla budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,

b) do 4,5 m dla pozostalych budynkow i budowli, w tym wiat;

7) rodzaj dachu:

a) ustala si? dachy dwu - lub wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych od 25° do 40°;

8) realizacja elewacji z zastosowaniem nie wi?cej niz 3 rodzajow materialow wykohczeniowych (nie dotyczy 
obrobek blacharskich oraz stolarki);

9) zakaz stosowania jako okladzin elewacyjnych blach trapezowych: falistych i blachodachowki oraz plytek 
ceramicznych.

4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

1) nie ustala si? obowigzku scalania i ponownego podzialu nieruchomosci;

2) ustala si? parametry dzialek powstalych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia dzialek - 500 m2,

b) minimalna szerokosci frontu dzialek -18m,

c) dowolny kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego.

5. Zasady obslugi komunikacyjnej:

1) dla terenu 2MN:

a) z drogi publicznej - drogi dojazdowej, oznacznej symbolem 1KDD,

b) z drogi publicznej - ulicy Jeziornej, poza obszarem opracowania;

2) dla terenu 3MN:

a) z drogi publicznej - drogi dojazdowej, oznacznej symbolem 1 KDD.

b) z drogi publicznej - ulicy Zeglarskiej, poza obszarem opracowania.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 8. 1. Wyznacza si? teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U - zabudowa uslugowa, w tym uslugi 
z zakresu opieki zdrowotnej i oswiaty.
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1) wyklucza si? lokalizacj? uslug polegajacych na:

a) skladowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, 
kruszywami budowlanymi, ziemia, torfem, w?glem opalowym we wszystkich postaciach, wszelkich 
odpadow w rozumieniu przepisow szczegolnych,

b) skladowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym materialami budowlanymi,

c) skladowaniu. magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym produktami pochodz^cymi 
z dzialalnosci wytworczej w rolnictwie;

2) zakazuje si? lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, stacji kontroli pojazdow, stacji demontazu 
pojazdow i zlomowisk;

3) zakazuje si? lokalizacji obiektow gastronomicznych;

4) zakazuje si? lokalizacji obiektow zamieszkania zbiorowego;

5) zakazuje si? lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m:.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji wolnostojacych budynkow gospodarczych i garazowych oraz wiat;

2) zakaz sytuowania garazy blaszanych;

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektow budowlanych;

4) nie dopuszcza si? sytuowania budynkow i wiat w odleglosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy 
granicy z sgsiednimi dzialkami budowlanymi;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek budowlanych - 1000 nr.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 0,50;

2) maksymalna wielkosc powierzchni zabudowy na dzialce w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej - 
do 30%;

3) minimalny udzial powierzchni biologicznie cz>'nnej w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej - 
35%;

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

a) dla terenow przeznaczonych pod zabudow? uslugowa - 1 mp na kazde rozpocz?te 50 nr powierzchni 
uzytkowej budynku uslugowego,

b) w ramach obowiazkowych miejsc do parkowania obowiazuje zapewnienie minimum I miejsca do 
parkowania przeznaczonego na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart? parkingowg;

5) wysokosc zabudowy:

a) dla budynkow maksymalna wysokosc zabudowy do 10 m,

b) dla budowli, w tym wiat; - do 5,0 m:

6) rodzaj dachu:

a) jedno, dwu - lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci od 10° do 40°;

7) realizacja elewacji z zastosowaniem nie wi?cej niz 3 rodzajow materialow wykohczeniowych (nie dotyczy 
obrobek blacharskich oraz stolarki);

8) zakaz stosowania jako okladzin elewacyjnych: blach trapezowych, falistych i blachodachowki oraz plytek 
ceram icznych.

4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

1) nie ustala si? obowizfzku scalania i ponownego podzialu nieruchomosci;

2) ustala si? parametry dzialek powstalych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci: 

a) minimalna powierzchnia - 1000 nr.
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b) minimalna szerokosc frontu-30,0 m.

c) dowolny kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego.

5. Zasady obsfugi komunikacyjnej:

1) z drogi publicznej - drogi lokalnej, oznacznej symbolem 1KDL,

2) z drogi publicznej - ulicy Jeziomej, poza obszarem opracowania;

3) z drogi publicznej - ulicy Zeglarskiej, poza obszarem opracowania.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

Rozdzial 2.
Ustalenia dotyczqce terenow drog

§ 9. I. Wyznacza si? teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL - teren drog publicznych - droga
lokalna.

2. Ustala sie nastepuj^ce warunki zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne wraz zobiektami i urzqdzeniami zwiqzanymi z obsluga ruchu 
drogowego;

2) przeznaczenie uzupelniajqce: zielen urzqdzona, ciqgi piesze i rowerowe, siec infrastruktury technicznej, 
urz^dzenia zachowujqce droznosc cieku wodnego;

3) szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczaj^cych min. 20,0 ^ 40,0 m.

3. Zasady ochrony i ksztaltowania iadu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji budynkow.

4. Zasady zagospodarowania terenu:

1) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do terenu - 35%.

§ 10. 1. Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD - teren drog publicznych - 
droga dojazdowa.

2. Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne wraz zobiektami i urzqdzeniami zwi^zanymi z obslugq ruchu 
drogowego;

2) przeznaczenie uzupelniajqce: sieci i urz^dzenia infrastruktury technicznej, sciezki rowerowe;

3) szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczaj^cych - 10,0 m.

DZIAL IV.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 11. 1. Ustala sie nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w wode:

1) zaopatrzenie w wod? do celow socjalno - bytowych, gospodarczych i przeciwpozarowych z istniejacej 
i projektowanej miejskiej sieci wodociqgowej.

2. Ustala si? nast?puj^ce zasady w zakresie odprowadzania sciekow:

I) odprowadzenie sciekow poprzez istniejace i projektowane sieci do zbiorowego systemu odprowadzania 
sciekow.

3. Ustala si? nast?puj^ce zasady w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

1) obowiazuje zagospodarowanie wod opadowych w granieach nieruchomosci przez naturaln^ i wymuszona 
retencj? gruntu;

2) dopuszcza si? odprowadzenie sciekow opadowych i roztopowych poprzez istniejacy i projektowany system 
sieci kanalizaeji deszczowej.

4. Ustala si? nast?pujc}ce zasady w zakresie zaopatrzenia w energi? elektryezna:

I) zasilanie w energi? elektryeznq z istniej^cych staeji transformatorowych;
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2) dopuszcza si? przebudow? oraz likwidacj? istniej^cych linii energetycznych,

3) dla nowo realizowanych odcinkow sieci elektroenergetycznych obowiazuje zastosowanie wyl^cznie linii 
kablowych ukladanych w gruncie;

4) dla istniej^cej napowietrznej linii sredniego napiecia 15kV ustala si? stref? ograniczonego uzytkowania 
o szerokosci od 0 do 13,30 m w granicach opracowania (tj. do 7,5 m na kazda stron? od osi linii), zgodnie 
z rysunkiem planu, w ktorej obowiazuje:

- zakaz lokalizacji budynkow na pobyt ludzi,

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

5) strefa ograniczonego uzytkowania, o ktorej mowa powyzej, przestaje obowiazywac w przypadku likwidacji 
lub skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej.

5. Ustala si? nast?puj4ce zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:

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

6. Ustala si? nast?pujace zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepfo:

1) zakaz wykorzystywania do celow’ grzewczych zrodel ciepla zasilanych paliwami stalymi;

2) obowigzek stosowania bezpiecznych ekologicznie nosnikow energii cieplnej wtym zrodel energii 
odnawialnej.

7. Ustala si? nast?pujc}ce zasady wyposazenia w lacza telefoniczne i teleinformatyczne:

1) zaopatrzenie w stacjoname Igcza 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) obowiazuje realizacja podziemnej sieci teletechnicznej.

8. Ustala si? nast?pujace zasady obslugi w zakresie gospodarki odpadami stalymi:

1) usuwanie odpadow w oparciu o miejski system oczyszczania.

DZIAL V.
USTALENIA KONCOWE

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

§ 13. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie I4dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urz?dowym 
Wojewodztwa Lodzkiego.

DYREKTOR
iowania Przestrzennego ‘kRZ MiACTP.Q

Pracowni FPRA'

.97-'3O0#,iotrk6w Trybunalski
ul. Sporna 6

Munik^za
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Zaf^cznik Nr 1 do uchwaty Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

ARKUSZ1

MIEJSCOWY PLAN 

W REJONIE ULICY

ZALACZNIK NR 1 DO UCH
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ARKUSZ2

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENN 

r KORALOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUN

2020 r.WALY NR Z DNIA

LEGENDA:

OZNACZENIA OBOWIA,ZUJACE
GRANICA OBSZARU OBJ^TEGO MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU 
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LIMA ZABUDOWY 
| MN 1 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

| U | TERENY ZABUDOWY UStUGOWEJ 

| KDL | TERENY DROG PUBLICZNYCH - DROGA LOKALNA

1 KDD 1 TERENY 0R6G PUBLICZNYCH - DROGA DOJAZDOWA

STREFA OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA OD LINII 
NAPOWIETRZNEJ 15kV

OZNACZENIA INFORMACYJNE

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK

GRANICE EWIDENCYJNE NIERUCHOMOSCI

ZIELEfil URZADZONA
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SKALA 1:1000
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ill / I'-W. Iyi OPRACOWANIE WYKONANO NA MAPIE ZASADNICZEJ W POSTACI WEKTOROWEJ. 
WDANEJ PRZEZ URZAO MIASTA PIOTRKOWA TR/BUNALSKlEGO REFERAT GEODEZJI. 
KARTOGRAFII I KATASTRU NA POOSTAWIE LICENCJI NR IMG.8642.378.2020_1082_P 
Z DMA 03.03.2020 r,

rr
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOV 

TRYBUNALSKIEGO PRZYJ^TEGO UCHWALA NR X 
29 MARCA 2006 ROKU ZE ZMIANAMI PRZYJ^TYMI UC 
NR XXVII/359 /16 Z DNIA 26 PA2DZIERNIKA 2016 ROKl

GR□ RA

B UK

| MN 1 ZA

■ ZA
ZA

[ ZP | ZIE 

*| GRULICE LOKALNE

[=D={ ULICE DOJAZDOWE 

|o o[>| §CIEZKI ROWEROWE

S 1ST

ARKUSZ4
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/V ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIOTRKOWA 
LIX/837 /06 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z DNIA 
HWALA NR XIV/297 /11 Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 ROKU, UCHWALA 
J I UCHWALA NR XLVII/566 /17 Z DNIA 25 PAZDZIERNIKA 2017 ROKU

ANICA OBSZARU OBJ^TEGO MIEJSCOWYM PLANEM 
30SP0DAR0WANIA PRZESTRZENNEGO

ANICE TERENOW OBJ^TYCH ZMIANAt STUDIUM ZATWIERDZONA UCHWAtA NR XXVII/359/16 
3Y MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z DNIA 26 PAZDZIERNIKA 2016 R

10
I ■ m

IE ROZGRANICZAJACE TERENY O R02NYM PRZEZNACZENIU

3UDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA PRACOV
W

3UDOWA USLUGOWA 9
tel /fax

3UDOWA USLUGOWA Z DU2YM UDZIALEM ZIELENI
Dyrektor Pracowni mgrirtt aref

mgr Piotr OUK«rownlk Zespo/uLEN PARKOWA
mgr ini. Mac
mgr Marta S.Zespot Projektowy

ANICA UZYTKU EKOLOGICZNEGO "NAD BUGAJEM"

NIEJACE CIEKI I ZBIORNIKI WODNE

SKALA 1 : 5 000 PrzewtxJmczqcy 
Rady Miasta

ARKUSZ5
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ARKUSZ6
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DYREKTOR
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Zaf^cznik Nr 2 do uchwaty Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

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

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stwierdza, ze vv ustawowym terminie po 
wytozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim, nie wniesiono uwag do projektu planu miejscowego.

BIURJDYREKTOR
PlanowanitkPfzestpZennegopRAWNO

^TTrybunalsku 
-a Spoma 6PawefCzajka

Stron a IId: 2B9EC3D6-5565-4A4D-BCBB-A0F6EB3A111C. Prqjekt



Zalgcznik Nr 3 do uchwaty Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

2020 r.z dnia,

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

KTORE NALEZ^ DO ZADAN WLASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWAN1A, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1571, 1696, 1815) w zwiazku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Koralovvej w Piotrkovvie Trybunalskim zostan^ zagospodarowane i zabudowane kolejne 
fragmenty miasta, a dla terenow juz zainwestovvanych wprowadzone zostang zasady zagospodarowania przy 
uwzglednieniu wymagan ladu przestrzennego w tym urbanistyki i architektury.

Zgodnie z opracowan^ prognoz£} skutkow finansowych dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim, ustalenia 
projektowanego planu nie generujq wydatkow zwiazanych z jego uchwaleniem.

Fv'DYREKTOH
PracownPPlanowania frzestfzefinegp f(M m Month;

ul.Spotna67300
a
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu UchwaJy Rady IMiasta Piotrkowa Tr>bunalskiego w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie

Trybunalskim

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie 
Trybunalskim, opracowany zostal na podstawie Uchwaly Nr IV/46/19 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 20l9r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Plan obejmie obszar o powierzchni ok. 1,3 ha polozony w rejonie zbiornika wodnego „Bugaj” 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Obszar obj^ty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 
jednorodzinnego "Jezioma II" na obszarze polozonym pomiedzy: ul. Jeziorna nr 75 i 82, ul. Zawil^, os. 
"Jeziorna I" i projektowana ul. Zeglarska w Piotrkowie Trybunalskim, przyjetym Uchwaly Nr IX/132/99 
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego zdnia 
23 czerwca 1999 r. Nr 78 poz. 916) i znajduje sie w terenach oznaczonych symbolem MN - mieszkalnictwo 
jednorodzinne, U - uslugi, L - ulice lokalne i D - ulice dojazdowe.

W obowiazujacym Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Piotrkowa Tiwbunalskiego, przyjetym Uchwala Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
zdnia 29 marca 2006 roku z pozn. zm., teren zostal przeznaczony pod zabudowe mieszkaniow^ 
jednorodzinn^, uslugowa i zieleh parkowa.

Z opracowania ekofizjograficznego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego wynika, ze obszar planu 
posiada korzystne warunki dla zabudowy.

Omawiany obszar wymaga wprowadzenia nowych regulacji koordynuj^cych proces zagospodarowania, 
poniewaz zapisy dotycz^ce zabudowy uslugowej ulegly dezaktualizacji w stosunku do obecnych wymagah 
i potrzeb. Natomiast uchwalenie planu miejscowego pozwoli na racjonalne wykorzystanie terenow 
zzachowaniem ladu przestrzennego oraz pozwoli na uszczegolowienie przeznaczenia terenow uslugowych 
oraz powiazanie tego obszaru z przyleglymi terenami.

Projekt planu sporz^dzony zostal wedlug procedury planistycznej okreslonej wart. 17ustawy zdnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz 
z uwzgl^dnieniem stosowanych standardow obowiazujacych 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 uchwalajac 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 naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. W okresie wylozenia 
projektu planu do publicznego wgl^du nie wplynely zadne uwagi.

DYREKTOH
Praco^ni Planowania Przesjfzennegb iA'

BUI

y^6uk6w Trybunalsk.
^ul. Sporna 6P, X)ka
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