
Uchwata Nr................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

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

w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmujqcego obszar zawarty pomi^dzy 
ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosfawick^ i granic^ nieruchomosci przy 

ul. Twardostawickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200.

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:

§1. Przyst^puje si$ do sporz^dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmujqcego obszar zawarty pomi^dzy 
ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardostawick^ i granic^ nieruchomosci przy ul. 
Twardosiawickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, przyj^tym Uchwal^ Nr XLIV/769/05 Rady 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. todzkiego 
z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73 poz. 634) z pozniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. todzkiego 
z dnia 14 grudnia 2012 r. poz. 4512 i Dz. Urz. Woj. todzkiego z dnia 15 marca 2017 r. poz. 
1309).

§2. Zmiana planu polegac b^dzie na zmianie w tresci:
- § 13 uchwaty;
- § 20 uchwaty;

§3. Zobowi^zuje si$ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do podj^cia procedury 
planistycznej okreslonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pozn. zm.).

§4. Uchwata podlega ogtoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogloszeh Urz^du Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego oraz poprzez komunikat w prasie lokalnej i publikacj^ 
w Internecie.

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

do projektu uchwaty Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmujqcego obszar zawarty 
pomi^dzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardostawickq i granic^ 
nieruchomosci przy ul. Twardostawickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200.

Podj^cie uchwaty w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmujqcego 

obszar zawarty pomi^dzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardoslawick^ 

i granicq nieruchomosci przy ul. Twardoslawickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, 
przyj^tym Uchwalq Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 

21grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. hodzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73 poz. 634) 

z pozniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. todzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. poz. 4512 

iDz. Urz. Woj. todzkiego z dnia 15 marca 2017 r. poz. 1309) wynika z koniecznosci 
uregulowania zapisow planu pozwalajqcych na racjonalne zagospodarowanie dziatek 

potozonych przy ulicy Diamentowej. Przedmiotem zmian b^dzie modyfikacja lub 

usuni^cie zapisow dotycz^cych minimalnej szerokosci dziatek budowlanych. Zapisy 

obecnie obowi^zuj^cego miejscowego planu miejscowego nie pozwalajq na 

zabudowanie dziatek w terenie 3MN, ze wzgl^du na obecne parametry dziatek 

(szerokosc i powierzchni^). Dotychczas nie zaobserwowano dziatah wtascicieli 
nieruchomosci zmierzaj^cych do wspolnego zagospodarowania dzia^ek, co wymusza 

obowi^zuj^cy plan. Korekta zapisow miejscowego planu umozliwi zabudowanie dziaiek 

w tym terenie.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania z 2005 r. nie b^dzie ingerowafa 

w przeznaczenie terenu czy obstugi komunikacyjnej, co nie wptynie na ocen$ zgodnosci 
z obowi^zuj^cym Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Uchwata Nr XLIX/837/06 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 roku ze zmianami przyj^tymi 
Uchwaiq Nr XIV/297/11 z dnia 30 listopada 2011 roku, Uchwatq Nr XXVII/359/16 

z dnia 26 pazdziernika 2016 roku i Uchwat^ Nr XLVII/566/17 z dnia 25 pazdziernika 

2017 roku).
W zwi^zku z powyzszym, zasadnym wydaje si^ sporz^dzenie projektu planu 

miejscowego w oparciu o zmiany obowiqzuj^cego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmuj^cego obszar 

zawarty pomi^dzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosiawick^ i granicq 

nieruchomosci przy ul. Twardostawickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, przyj^tym



Uchwatq Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21grudnia 

2005 r.
Giownym celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest wprowadzenie zapisow umozliwiaj^cych realizacj^ zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej bez znacznej ingerencji planistycznej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru 

zostanie sporz^dzony zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 
782), przy zachowaniu transparentnosci procedury.
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