
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/492/12 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 31 października 2012 r. 

w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: 

- od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1, 

- od wschodu: ulicą Łódzką, - od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody 

„Szczekanica”, - od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej 

oraz ul. Pawłowską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) 

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 XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym 

obszar ograniczony:  

- od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1,  

- od wschodu: ulicą Łódzką,  

- od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody „Szczekanica”,  

- od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską, 

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w §8 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:  

„6. 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 3.”; 

2) §14, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Plan ustala pełną obsługę telekomunikacyjną z istniejących i projektowanych sieci na warunkach 

określonych przez zarządcę drogi.”. 

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

internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
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WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 grudnia 2012 r.

Poz. 4521



§ 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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