
Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 192 – 12596 – Poz. 1551,1552 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLII/266/10 
Rady Miejskiej w Działoszynie 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA  

NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 

Na podstawie 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, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 220, poz. 
1413, z  2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Dzia-

łoszynie stwierdza, że w ustawowym terminie po 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Działoszyn w częņci dotyczącej działek 
oznaczonych nr ewidencyjnym 394/1, 395/1, 396 po-
łożonych w Działoszynie obręb 3 miasta, nie wnie-
siono uwag do planu. 

 
  

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLII/266/10 
Rady Miejskiej w Działoszynie 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w 
Działoszynie stwierdza, że po uprawomocnieniu się 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Działoszyn w częņci dotyczącej 
działek oznaczonych nr ewidencyjnym 394/1, 395/1, 
396 położonych w Działoszynie obręb 3 miasta, prze-

widuje się realizację następujących inwestycji z zak-
resu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy i okreņla się sposób ich realizacji 
oraz zasady finansowania. 1. Docelowa budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej w drogach - inwestycja reali-
zowana ze ņrodków własnych gminy oraz dotacji z 
funduszy ochrony ņrodowiska i funduszy unijnych. 
Realizacja jednostkami wykonawczymi wyłonionymi 
w formie przetargu, zgodnie z ustawą o zamówie-
niach publicznych. 2. Budowa sieci gazowej - inwe-
stycja realizowana przez właņciwą Spółkę Gazownic-
twa z jej ņrodków finansowych z udziałem ņrodków 
własnych gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej. 

 
  

1551  

 
1552 

1552  

 
UCHWAŁA NR LII/410/10 RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU 

 
z dnia 27 maja 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Piła Ruszczyńska 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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 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 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
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trzennym (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, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) w nawiązaniu do uchwały Nr XLI/326/09 
Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 17 lipca 2009 r. 
oraz po stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przes-
trzennego Gminy Kamieńsk Rada Miejska w Ka-
mieńsku uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie geodezyjnym Piła Ruszczyńsk, w grani-
cach przedstawionych na załączniku graficznym. 

2. Granice obszaru objętego planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, wyznaczone są na rysunku pla-
nu w skali 1:1.000. 

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały, stano-
wią: 
1) rysunek planu – zał. Nr 1; 
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania 

uwag zgłoszonych do projektu planu – zał. Nr 2; 
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i za--

sad finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy – zał. Nr 3. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uch-

wałę Rady Miejskiej w Kamieńsku, o ile z treņci 
przepisu nie wynika inaczej; 

2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
będący przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć opraco-
wanie graficzne sporządzone na mapie w skali 
1:1.000, stanowiące zał. Nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty 
niniejszym planem przedstawiony na rysunku 
planu, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

5) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć 
budowlę techniczną wraz z niezbędnymi urządze-
niami technicznymi oraz towarzyszącą im infra-
strukturą techniczną, stanowiącą techniczne urzą-
dzenie prądotwórcze, przetwarzające energię me-
chaniczną wiatru w energię elektryczną, umiesz-
czone na wieży stalowej o pełnoņciennej konstru-
kcji rurowej; 

6) parku wiatrowym – należy przez to rozumieć po-
łączone wewnętrznymi liniami elektroenergety-
cznymi i współpracujące ze sobą elektrownie wia-
trowe stanowiące, wraz z niezbędnymi urządze-
niami technicznymi, całoņciowy zespół technicz-

ny służący produkcji energii elektrycznej; 
7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 

oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą 
obszar na częņci o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

8) terenie - należy przez to rozumieć teren o okreņ-
lonym rodzaju przeznaczenia i sposobie zagospo-
darowania, oznaczony symbolami literowymi, o 
ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

9) przepisach odrębnych i szczególnych - należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi. 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są tereny: 
1) teren infrastruktury technicznej - elektroenergety-

ka, oznaczony na rysunku planu symbolem E; 
2) teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem ZL. 
§ 5. 1. Integralną częņcią ustaleń planu stano-

wiących treņć niniejszej uchwały jest rysunek planu 
w skali 1:1.000, stanowiący załącznik do niniejszej u-
chwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru; 
2) linia rozgraniczająca; 
3) przeznaczenie terenów; 
4) strefa lokalizacji elektrowni wiatrowej. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są oznaczeniami informacyjnymi: 
1) orientacyjna powierzchnia terenu. 

§ 6. Ustala się, że oddziaływanie parku wia-
trowego powstałe podczas pracy elektrowni wiatro-
wych nie może powodować ograniczenia sposobu 
wykonywania prawa własnoņci gruntów znajdują-
cych się poza obszarem objętym niniejszym planem. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 
§ 7. W granicach obszaru ustala się: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) obowiązek zastosowania elektrowni wiatro-

wych w ujednoliconej kolorystyce i formie; 
2) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego: 
a) ze względu na położenie obszaru objętego 

planem w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Doliny Widawki, obowiązują przepisy odręb-
ne i szczegółowe dotyczące tego obszaru chro-
nionego, 

b) ustala się, że izolinia równoważnego poziomu 
dźwięku A o wartoņci 40 dB nie będzie wykra-
czać poza granice zwałowiska zewnętrznego 
nadkładu z odkrywki „Bełchatów”; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) ze względu na specyfikę obszaru (zwałowisko 

zewnętrzne nadkładu z odkrywki „Bełchatów”) 
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nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) ze względu na specyfikę obszaru nie nakłada 

się wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

5) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoņci zabudowy: 
a) ustala się maksymalną wysokoņć elektrowni 

wiatrowych na 160,0 m ponad istniejący po-
ziom terenu, 

- przed wydaniem pozwolenia na budowę na-
leży zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lot-
niczego Sił Zbrojnych RP wszystkie obiekty o 
wysokoņci 50,00 m npt i większej, w celu us-
talenia sposobu oznakowania przeszkodo-
wego tych obiektów; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem się mas ziemnych: 
a) cały obszar objęty planem znajduje się w te-

renie górniczym „Pole Bełchatów”, 
- teren górniczy „Pole Bełchatów” ustanowio-

ny został w koncesji Nr 120/94 z dnia 8 sier-
pnia 1994 r. z późn. zm., udzielonej przez Mi-
nistra Ochrony Ņrodowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leņnictwa dla Kopalni Węgla Bru-
natnego „Bełchatów” S. A. w Rogowcu na 
wydobywanie węgla brunatnego i kopalin 
towarzyszących ze złoża „Bełchatów – pole 
Bełchatów”; koncesja jest ważna do dnia 
31.07.2020 r., 

- prognozowane przyspieszenia drgań gruntu 
mogą osiągnąć wielkoņci zbliżone do 120 
mm/s2 (IV kategoria MSK-64), 

- z uwagi na niejednolity charakter budowy 
zwałowiska zewnętrznego dla lokalizacji o-
biektów budowlanych niezbędne jest wyko-
nanie specjalistycznych prac badawczych i 
pomiarowych wynikających z odpowiednich 
norm branżowych, 

b) na obszarze nie występują tereny narażone 
na niebezpieczeństwo powodzi, wobec czego 
plan nie ustala wymagań w zakresie terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

c) należy unikać kolizji z systemem odwodnie-
niowym, a w razie koniecznoņci należy istnie-
jące urządzenia odwodnieniowe przebudo-
wać w sposób gwarantujący skutecznoņć sy-
stemu odwodnienia i utrzymanie statecznoņci 
zwałowiska zewnętrznego, 

d) na obszarze nie występują zjawiska związane 

z osuwaniem się mas ziemnych, wobec czego 
plan nie ustala wymagań w zakresie terenów 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomoņci objętych planem miejscowym: 
a) nie ustala się innych zasad i warunków scale-

nia i podziału nieruchomoņci objętych planem 
miejscowym, niż wynikające z przepisów od-
rębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce 
nieruchomoņciami; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) ze względu na specyfikę obszaru, nie ustala 

się innych warunków obsługi komunikacyj-
nej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a 
zwłaszcza przepisów o gospodarce nierucho-
moņciami, 

b) kolizję istniejącej infrastruktury technicznej z 
zamierzeniami inwestorskimi należy zlikwido-
wać na koszt inwestora, po uzyskaniu uzgod-
nienia z właņcicielem urządzenia, 

c) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury te-
chnicznej (naziemnej, nadziemnej i podziem-
nej) wszystkich mediów, 

d) odprowadzenie wód opadowych-powierzch-
niowo, 

e) zrealizowane obiekty budowlane nie mogą 
wymagać zaopatrzenia w energię cieplną lub 
realizacji samodzielnego systemu ogrzewa-
nia, 

f) zrealizowane obiekty budowlane nie mogą 
powodować powstawania ņcieków lub odpa-
dów poza odpadami związanymi z konserwa-
cją – obowiązują przepisy odrębne i szczegó-
łowe w tym zakresie; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów: 
a) nie ustala się innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, aniżeli dotych-
czasowy; 

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, wynoszą: 
a) 10% dla terenu E, 
b) 10% dla terenu ZL. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące  
poszczególnych terenów 

 
§ 8. 1. Wyznacza się teren infrastruktury te-

chnicznej-elektroenergetyka, oznaczony na rysunku 
planu symbolem E. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) przeznaczenie terenu na park wiatrowy; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
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kaz zabudowy: 
a) obowiązek sytuowania elektrowni wiatrowej w 

strefie lokalizacji elektrowni wiatrowej, wg ry-
sunku planu, 

b) w przypadku braku koniecznoņci wyłączenia z 
produkcji leņnej wszystkich gruntów w terenie 
E, ustala się możliwoņć dalszego prowadzenia 
produkcji leņnej, 

c) możliwoņć utwardzenia max. 2/3 powierzchni 
terenu. 

§ 9. 1. Wyznacza się teren lasu, oznaczony na 
rysunku planu symbolem ZL. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) przeznaczenie terenu na produkcję leņną; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 
a) ustala się zakaz zabudowy. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 
 
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Kamieńsku: 
Jan Bartoszewski 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LII/410/10 
Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 27 maja 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LII/410/10 
Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 27 maja 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG  

ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 

Lp
. 

Data 
wpły-
wu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 
jednostki 
organizacyj-
nej i adres 
zgłaszające-
go uwagi 

Treņć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo-
ņci, której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla nierucho-
moņci, której doty-
czy uwaga 

Rozstrzygnięcie Burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miej-
skiej w Kamieńsku załącznik 
do uchwały Nr LII/410/10 
z dnia 27.05.2010 r. Uwa-

gi 
uwaga 
uwzględnio-
na 

uwaga 
nieu-
względnio-
na 

uwaga 
uwzględnio-
na 

uwaga nie-
uwzględnio-
na 

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

1 26 
luty 
2010 

r. 

PGE KWB 
Bełcha-
tów S.A. 
Rogo-
wiec, 
ul. Ņw. 
Barbary 3 
97-400 
Bełcha-
tów 
skr. poczt. 
100 

Wniosek o 
uzupełnienie 
projektu 
uchwały o 
prognozowa-
ne wielkoņci 
wpływów 
robót 
górniczych 
ZG KWB 
„Bełchatów”. 

Obszar 
objęty 
planem 

Teren górniczy 
„Pole Bełcha-
tów” ustano-
wiony został 
w koncesji Nr 
120/94 z dnia 
8 sierpnia  
1994 r. z późn. 
zm., udzielonej 
przez Ministra 
Ochrony Ņro-
dowiska, Zaso-
bów Natural-
nych i Leņnic-
twa dla Kopalni 
Węgla Brunat-
nego „Bełcha-
tów” S. A. w 
Rogowcu na 
wydobywanie 
węgla brunat-
nego i kopalin 
towarzyszących 
ze złoża „Beł-
chatów – pole 
Bełchatów”; 
koncesja jest 
ważna do dnia 
31.07.2020 r. 
Z uwagi na 
niejednolity 
charakter bu-
dowy zwałowi-
ska zewnętrz-
nego dla lokali-
zacji obiektów 
budowlanych 
niezbędne jest 
wykonanie 
specjalistycz-
nych prac ba-
dawczych 
i pomiarowych 
wynikających 
z odpowiednich 
norm branżo-
wych 

X  X   
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr LII/410/10 
Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 27 maja 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA 

 INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku 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 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 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) zaspokojenie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. 

W szczególnoņci zadania własne gminy obej-
mują sprawy: 

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-
ņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej, 
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz or-

ganizacji ruchu drogowego, 
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania czystoņci i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unie-
szkodliwiania odpadów komunalnych, zao-
patrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz, itp. 
Zadania własne gminy związane z realizacją 

ustaleń planu będą wprowadzone do wieloletniego 
programu inwestycyjnego, w którym zostaną okreņ-
lone i podane do publicznej wiadomoņci terminy re-
alizacji tych inwestycji. 

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie 
w oparciu o budżet gminy i z wykorzystaniem ņrod-
ków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR LI/834/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
z dnia 26 maja 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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 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 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) 
oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym (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 225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124) w związku z uchwałą Nr IX/137/07 Rady Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 maja 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim i uchwały Nr LI/833/10 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w 
sprawie stwierdzenia zgodnoņci ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejs-
kiej w Piotrkowie Trybunalskim, ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

 
Dział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzej-
skiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunal-
skim, zwany dalej „planem”, którego szczegółowe 
granice oznaczone są na rysunku planu. 

2. Integralną częņcią uchwały, są: 
1) rysunek planu w skali 1: 2.000 stanowiący załącz-

nik nr 1 do uchwały, zawierający wyrys ze Stud-


