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Objêty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
- nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
Zgodnie z planami zatwierdzonymi uchwa³ami:
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr L/925/2002 z dnia 11 wrzeœnia 2002 r.
i Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXX/590/13 z dnia 27 lutego 2013 r.
przeznaczenie terenów: zabudowa wielofunkcyjna œródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
zabudowa us³ugowa, us³ugi kultury, zieleñ urz¹dzona
- ogrzewanie ekologiczne, zaopatrzenie w wodê i odbiór œcieków poprzez uk³ad sieci miejskich
Pe³ne informacje o planach miejscowych na stronie internetowej www.ppp.piotrkow.pl
Jest to obszar zabytkowego uk³adu urbanistycznego œródmieœcia miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzjami WKZ w £odzi Nr K.III-52/34/62 z dnia 1 lutego 1962 r.
i Prezydium WRN w £odzi znak KL.IV.680/482/67 z dnia14 wrzeœnia 1967 r.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia ze s³u¿b¹ ochrony zabytków
W obszarze strefy wpisane do rejestru zabytków zosta³y: Zamek Królewski - Pl. Zamkowy 4 (Dec. KL.IV680/452/67 z dnia 04.09.1967 r.), synagoga - ul. Jerozolimska 29 (Dec. KL.IV-680/465/67 z dnia 11.09.1967 r.) i
synagoga ma³a - ul. Jerozolimska 29 (Dec.KL.IV-680/466/67 z dnia 11.09.1967 r.), oficyna - Pl. Czarnieckiego 7
(Dec.KL.IV-680/469/67 z dnia 11.09.1967 r.), kamienica - Pl. Czarnieckiego 9 (Dec.KL.IV-680/38/72 z dnia
22.05.1972 r.)
W obszarze strefy znajduj¹ siê obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków: szpital - ul. Wojska Polskiego 2,
kamienice - Pl. Zamkowy 1, 2 i 3, ul. Wojska Polskiego 10, kamienice - Pl. Czarnieckiego 5, 8, kapliczka i kostnica
- ul. Zamkowa 24.

STREFA B
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Objêty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
- nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z planami zatwierdzonymi uchwa³ami:
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr L/925/2002 z dnia 11 wrzeœnia 2002 r.
i Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXX/590/13 z dnia 27 lutego 2013 r.
przeznaczenie terenów: zabudowa wielofunkcyjna œródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
zabudowa us³ugowa, us³ugi w zieleni, zieleñ urz¹dzona
- ogrzewanie ekologiczne, zaopatrzenie w wodê i odbiór œcieków poprzez uk³ad sieci miejskich
Pe³ne informacje o planach miejscowych na stronie internetowej www.ppp.piotrkow.pl
Jest to obszar zabytkowego uk³adu urbanistycznego œródmieœcia miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzjami WKZ w £odzi Nr K.III-52/34/62 z dnia 1 lutego 1962 r.
i Prezydium WRN w £odzi znak KL.IV.680/482/67 z dnia 14 wrzeœnia 1967 r.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia ze s³u¿b¹ ochrony zabytków
W obszarze strefy wpisane do rejestru zabytków zosta³y: budynek mieszkalny - ul.Farna 2 (Dec. KL.IV-680/39/72
z dnia 22.05.1972 r.), budynek mieszkalny - ul. Farna 4 (Dec. KL.IV-680/41/72 z dnia 22.05.1972 r.)
dom mieszkalny - ul. Farna 6 (Dec. KL.IV-680/42/72 z dnia 22.05.1972 r.) i kamienica - ul. Farna 8 (Dec. KL.IV680/472/67 z dnia 12.09.1967 r.)
W obszarze strefy znajduj¹ siê obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków: kamienica - ul. Zamurowa 11,
kamienica - ul. Pereca 6, kamienica - ul. Wspólna 8, kamienice - ul. Starowarszawska 2, 4, 6, 8, 18 i 20
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OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI:
ZAMKOW¥, SK£ODOWSKIEJ-CURIE, STAROWARSZAWSK¥ I ZAMUROW¥

ul. Starowarszawska

STREFA C
OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI:
STAROWARSZAWSK¥, SK£ODOWSKIEJ-CURIE, GARNCARSK¥ I ZAMUROW¥
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Objêty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
- nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
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Zgodnie z planami zatwierdzonymi uchwa³ami:
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr LIII/630/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.
i Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXX/590/13 z dnia 27 lutego 2013 r.
przeznaczenie terenów: zabudowa wielofunkcyjna œródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- ogrzewanie ekologiczne, zaopatrzenie w wodê i odbiór œcieków poprzez uk³ad sieci miejskich
Pe³ne informacje o planach miejscowych na stronie internetowej www.ppp.piotrkow.pl
Jest to obszar zabytkowego uk³adu urbanistycznego œródmieœcia miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzjami WKZ w £odzi Nr K.III-52/34/62 z dnia 1 lutego 1962 r.
i Prezydium WRN w £odzi znak KL.IV.680/482/67 z dnia 14 wrzeœnia 1967 r.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia ze s³u¿b¹ ochrony zabytków
W obszarze strefy wpisane do rejestru zabytków zosta³y: koœció³ parafialny - ul. Krakowskie Przedmieœcie 2 (Dec.
KL.IV-680/453/67 z dnia 04.09.1967 r.), plebania - ul. Krakowskie Przedmieœcie 2 (Dec. KL.IV-680/454/67 z dnia
04.09.1967 r.), mury obronne - ul. Garncarska 2 (Dec. KL.IV-680/455/67 z dnia 04.09.1967 r.)
W obszarze strefy znajduj¹ siê obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków: cmentarz przykoœcielny,
kancelaria, ogrodzenie, wie¿yczka - ul. Krakowskie Przedmieœcie 2, kamienica - ul. Jerozolimska 12, kamienice ul. Starowarszawska 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 25.

ul. Garncarska

STREFA D

ska

olim

eroz

ul. Pereca

ul. Sk³odowskiej - Curie

ul. J

ul. Krak. Przedmieœcie

ul. Garncarska

OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI:
GARNCARSK¥, SK£ODOWSKIEJ-CURIE, AL. KOPERNIKA I KRAKOWSKIM PRZEDMIEŒCIEM
Objêty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
- nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z planem zatwierdzonym uchwa³¹:
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr LIII/630/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.
przeznaczenie terenów - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (uzupe³niaj¹ca us³ugowa), zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, zieleñ urz¹dzona
- ogrzewanie ekologiczne, zaopatrzenie w wodê i odbiór œcieków poprzez uk³ad sieci miejskich;
Pe³ne informacje o planach miejscowych na stronie internetowej www.ppp.piotrkow.pl
Jest to obszar zabytkowego uk³adu urbanistycznego œródmieœcia miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ Prezydium WRN w £odzi znak KL.IV.680/482/67
z dnia 14 wrzeœnia 1967 r.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia ze s³u¿b¹ ochrony zabytków
W obszarze strefy znajduj¹ siê obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:
kamienice - ul. Garncarska 7, 13 i 21
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PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
BIURO PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. SZKOLNA 28

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. ZAMUROWA 11
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