
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/482/12 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 31 października 2012 r. 

w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy 

ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, 

ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska 

Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta 

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404)  

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 XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie 

Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów 

działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. 

Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, póz. 1404), 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w §7 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:  

„3. 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 ograniczenia zawarte w Rozdziale II.”; 

2) w §21, pkt. 1) otrzymuje brzmienie:”. 

„1) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej dla potrzeb nowych abonentów, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami odrębnymi dla danej sieci.”. 

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

internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

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

Województwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta  

 

Marian Błaszczyński 

”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 grudnia 2012 r.

Poz. 4516
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