
projekt

UCHWAfcA NR...........
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia............................

w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenow w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej

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 2020 r. poz. 713) w zwi^zku z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782) uchwala 
si$ co nast^puje:

Przyst^puje si$ do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie 
Trybunalskim., w granicach okreslonych w §2 niniejszej uchwaty.

§1

§2. Granice obszaru obj^tego Uchwaty, przedstawione s^ na zat^czniku graficznym, 
stanowi^cym integraln^ czqsc Uchwaty.

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

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwaty Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie w sprawie do 
sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w rejonie 

ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwalq o przyst^pieniu obj^ty jest obszar o powierzchni ok. 134 ha potozony w rejonie 
ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Znaczna cz^sc obszaru obj^ta jest obecnie ustaleniami miejscowych planow 
zagospodarowania przestrzennego:

1. Ogolny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
zatwierdzonym Uchwalq Nr XXV/140/88 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 25maja 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 14, poz. 128) 
objqtym wykazem aktow prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 4, poz. 51 
z 1991 roku) oraz pozniejszymi zmianami zatwierdzonymi w szczegolnosci Uchwalq 
Nr 111/14/94 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 sierpnia 1994 roku 
(Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 23, poz. 139) oraz Uchwalq Nr LII/615/98 Rady Miejskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, 
poz. 223) ze zmianq (Dz. Urz. Woj. bodzkiego poz. 462),

2. Zmiana miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego dla obszaru zawartego pomiqdzy trasq szybkiego ruchu, 
ulicq Tomaszowskq oraz granicami jednostek 5.7.E2.R oraz 5.8.T1.L Uchwala Nr 
XLVII/ 843 / 2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 kwietnia 
2002 r. (Dz. Urz. Woj. bodzkiego z dnia 3 czerwca 2002 r., Nrl21, poz. 1921);

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 
Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michalowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy 
Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwalq Nr 
XXXIIl/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 roku 
(Dz. Urz. Woj. bodzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41 poz. 442) ze zmianami 
(Dz. Urz. Woj. bodzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. poz. 4520).

Dwa sposrod wyzej wskazanych planow miejscowy stracily na aktualnosci, co potwierdza 
„Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Piotrkow Trybunalski 2014-2018", 
stanowi^c^ zal^cznik do Uchwaly nr 1V/45/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 
stycznia 2019 r. w sprawie aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
oraz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.
Opracowany miejscowy plan zagospodarowania, ktory zostal przyj^ty w 2009 r., zmieniony 
w 2012 r., nie zabezpiecza obecnych potrzeb w zakresie mozliwosci inwestycyjnych, a co za tym 
idzie rozwoju gospodarczego.



Studium Uwarunkowari i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, przyj^te llchwal^ Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 29 marca 2006 roku z pozniejszymi zmianami (Uchwata Nr XIV/297/llRady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30.11.2011 r., Nr XXVII/359/16 z dnia 26.10.2016 r., Nr 
XLVII/566/17z dnia 25.10.2017 r.), na wskazanym obszarze ustala funkcj$ UW - koncentracja 
ustugi i dziatalnosci gospodarczej z dopuszczeniem produkcji na terenach 
wielkopowierzchniowych; U/MN 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Gtownym celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wprowadzenie funkcji zgodnych z ustaleniami Studium, jako wyraz realizacji przyj^tej polityki. 
Takie dzialanie ma na celu nie tylko usystematyzowanie funkcji przestrzennych, ale rowniez 
podniesienie jakosci przestrzeni co wplynie znacz^co nie tylko na atrakcyjnosc wizualn^ ale 
i inwestycyjn^ obszaru. Obszar ten ma szczegolne znaczenie w strukturze funkcjonalnej miasta, 
bowiem zlokalizowany jest w bezposrednim s^siedztwie z w$ztem komunikacyjnym l^cz^cym 
drog§ ekspresow^ S8 i drog^ krajow^ nr 74.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uporzqdkuje 
przestrzen, nada formy planistyczne podnosz^ce wartosc gospodarcz^. Umozliwi wprowadzenie 
from przestrzennych, ktore nie b^d^ abstrahowac od terenow s^siednich i b^d^ korelowac pod 
wzgl^dem zagospodarowania. Dziafania maj^ce na celu podniesienie wartosci przestrzennej 
winny bye normowane poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

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

zabudowa usfugowa z dopuszczeniem zabudowy
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