
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/542/13 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej  

i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. 

 Nr 321, poz. 2894)  

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

nym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, 951) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz. 

Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrko-

wie Trybunalskim, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 7 pkt 5 dodaje się lit. „ł” i „m” o brzmieniu:  

„ł) na obszarze objętym planem, dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej, realizowanej w oparciu o odpowiednie przepisy odrębne, dla których nie obowiązują ustale-

nia planu dotyczące odpowiednich zakazów, wysokości, powierzchni i wskaźników, z zastrzeżeniem lit. 

m,  

m) ze względu na prawidłowość funkcjonowania lotniska Piotrków Trybunalski, na obszarze objętym miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązują bezwzględne ograniczenia wysokości 

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

mują również wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych.”. 

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

towej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Miasta: 

Marian Błaszczyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2013 r.

Poz. 1284
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