
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/476/12 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 31 października 2012 r. 

w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki 

wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194)  

Na podstawie art. 20, 29, 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647)  

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego 

obszar zawarty: od zachodu: ul. Żwirki, od północy granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od 

wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki, (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w §7 dodaje się ust. „3” i „4” o brzmieniu:  

„3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, dla których nie obowiązują odpowiednie ograniczenia wynikające z ustaleń ust. 1, 

z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Ze względu na prawidłowość funkcjonowania lotniska Piotrków Trybunalski, na obszarze objętym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązują bezwzględne ograniczenia 

wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi – ograniczenia 

wysokości obejmują również wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych.”; 

2) w §24 dodaje się pkt. 3) o brzmieniu:  

„3) lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z odpowiednimi 

przepisami odrębnymi.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stronie 

internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta  

 

 

Marian Błaszczyński 
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