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1) placówek gastronomicznych oraz stolików usy-

tuowanych na zewnątrz tych placówek stano-
wiących ich integralną całość, w których poda-
wanie napojów alkoholowych odbywa się na 
podstawie prawem wymaganych zezwoleń; 

2) innych wyznaczonych miejsc w okresie trwania 
imprez kulturalnych oraz promujących Pabiani-
ce, organizowanych na podstawie odrębnych 
zezwoleń.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Pabianic.  

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXV/262/97 Ra-

dy Miasta Pabianic z dnia 29 stycznia 1997 r. w 
sprawie: zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych na terenie Miasta Pabianic.  

§ 6. Uchwała niniejsza podlega opubliko-
waniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej opublikowania.  

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Pabianicach: 
Grzegorz Mackiewicz 
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UCHWAŁA NR LIX/739/10 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH 

  
 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych 

za pomnik przyrody na terenie Gminy Miejskiej Pabianice 
 

Na podstawie art. 6 ust.1, art. 7 ust. 1 pkt. 1 
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 145, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związ-
ku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 
151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664) po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Łodzi, Rada Miejska w Pabianicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ze względu na utratę walorów przyrod-
niczych i zapewnienie bezpieczeństwa powszech-
nego znosi się ochronę następujących pomników 
przyrody na terenie Gminy Miejskiej Pabianice: 

1. Wierzba biała o obwodzie pnia 430 cm 
rosnąca na działce nr ew. 53/1- bulwary na rzeką 
Dobrzynką. 

2. Wierzba biała o obwodzie pnia 360 cm 
rosnąca na działce nr em. 53/1 – bulwary na rzeką 
Dobrzynką. 

3. Jesion o obwodzie pnia 480 cm, rosnący 
na działce nr ew. 193/4 – park im. J. Słowackiego.  

§ 2. Traci moc uchwała LVI/715/09 Rady 
Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uzna-
nych za pomnik przyrody na terenie Gminy Miej-
skiej Pabianice.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Pabianic.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.  

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Pabianicach: 
Grzegorz Mackiewicz 
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UCHWAŁA NR XLVIII/795/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

  
 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 

Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
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Nr 123, poz. 803, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413), w nawiązaniu do Uchwały Nr 
XXVI/474/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 26 września 2008 r. Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackie-
go, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i 
terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim i Uchwały 
Nr XLVIII/794/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunal-
skiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie stwier-
dzenia zgodności ustaleń projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska 
Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie 
Trybunalskim z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/275/07 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackie-
go, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i 
terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim wprowa-
dza się następujące zmiany:  
1) w § 8 (1MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 30% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,8 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
2) w § 9 (2MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 30% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,8 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
3) w § 10 (3MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  

  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 30% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,8 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  -15%,”  
4) w § 11 (4MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 30% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,8 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
5) w § 12 (5MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 20% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,6 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
6) w § 13 (6MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 20% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,6 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
7) w § 14 (7MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 10% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,2 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 25%,”  
8) w § 15 (8MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
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  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 20% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,6 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
9) w § 16 (9MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 20% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,6 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
10) w § 17 (10MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 20% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,6 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
11) w § 18 (11MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 20% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,6 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
12) w § 19 (33MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 10% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,2 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 25%,”  
13) w § 20 (34MŚ) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  

  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 10% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,2 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 25%,”  
14) w § 21 (12U) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 30% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,8 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
15) w § 22 (13U) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 30% do 70%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 0,8 do 2,0,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 15%,”  
16) w § 23 (14U) w ust. 2 w pkt 3:  
 a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
  „b) powierzchnia zabudowy:  
  - od 40% do 80%,”  
 b) lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) wartość wskaźnika intensywności zabu-
dowy:  

  - od 1,0 do 2,5,”  
 c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) minimalny procent powierzchni terenu 
biologicznie czynnej:  

  - 10%,”  
17) zmienia się załącznik graficzny nr 1 w części 

dotyczącej powierzchni zabudowy, wskaźnika 
intensywności zabudowy oraz minimalnej po-
wierzchni terenu biologicznie czynnej, który 
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.  

 
Przewodniczący Rady Miasta: 

Paweł Szcześniak 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLVIII/795/10 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLVIII/795/10 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH 

DO PROJEKTU PLANU  
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 

jednostki orga-
nizacyjnej i 

adres zgłaszają-
cego uwagę 

Treść 
uwagi 

Oznacze-
nie nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 
nierucho-

mości, 
której 

dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie Prezy-
denta Miasta w spra-

wie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miasta załączniki do 

uchwały Nr 
XLVIII/795/10 z dnia 27 

stycznia 2010 r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglę-
dniona 

uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

uwaga 
uwzglę-
dniona 

uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLVIII/795/10 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241).  

W związku z uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskie-

go, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunal-
skim zostaną zagospodarowane i zabudowane 
dalsze tereny miasta. W konsekwencji wywołane 
zostaną do realizacji nowe zadania inwestycyj- 
ne.  

Zadania własne miasta związane z realiza-
cją ustaleń ww. planu winny stanowić podstawę 
do wprowadzenia ich do Wieloletniego Planu In-
westycyjnego (WPI) po roku 2012 lub rozważenia 
ich wprowadzenia przy zmianach WPI, w którym 
zostaną określone i podane do publicznej wiado-
mości terminy realizacji inwestycji.  

Finansowanie inwestycji odbywać się bę-
dzie w oparciu o budżet gminy z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych.  
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