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UCHWAŁA NR XII / 219 / 99

RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 30 czerwca 1999 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zawartego pomiędzy Rynkiem Trybunalskim , Placem Czarnieckiego , ul. Wojska
Polskiego i ul. Rwańską .
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 zmiany : Dz.U.Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9 , poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr
107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr
162, poz. 1126 ) oraz art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415, zmiana Dz.U. z 1996r. Nr 106, poz. 496, zmiana
Dz.U. z 1997r. Nr 101, poz. 726, Nr 133, poz. 885, Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 106,
poz. 668) w związku z Uchwałą własną NrXVIII/191/91 z dnia 20 grudnia 1991 r. w
sprawie oceny aktualności planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
Śródmieścia miasta Piotrkowa Tryb. i przystąpienia do prac związanych z aktualizacją
tego planu Rada Miejska w Piotrkowie Tryb. u c h w a l a co następuje :

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zawartego pomiędzy Rynkiem Trybunalskim , Placem
Czarnieckiego , ul. Wojska Polskiego i ul. Rwańską , zwanego dalej planem oraz
rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno
wysokościowej w skali 1:5OO.
§2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest ochrona walorów kulturowych
oraz wprowadzenie ładu przestrzennego i estetyzacji zabudowy .
§3
Przedmiotem ustaleń planu są :
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róŜnych funkcjach lub
róŜnych zasadach zagospodarowania .
2. Warunki adaptacji i modernizacji zabudowy istniejącej ( w tym wymogi dotyczące
elewacji - podniesienie estetyki ).
3. Warunki i standardy kształtowania nowej zabudowy oraz urządzenia terenu w
tym :
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy ,
b) gabaryty zabudowy ,
c) lokalizacja i gabaryty obiektów małej architektury ,
d) zasady kształtowania nawierzchni ( w tym: akcentowanie w posadzce granic
własności i historycznych obrysów budynków ),
e) zakaz budowy ogrodzeń ,
f) wymogi dotyczące zieleni ( ochrona istniejącego drzewa , wprowadzenie nowej
zieleni ),
4. Zasady i warunki podziału terenu.
5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej .
6. Tymczasowe sposoby zagospodarowania , urządzenia oraz uŜytkowania terenu.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej.
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ROZDZIAŁ II
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
§4
Obszar objęty planem - kwartał staromiejski przylegający od północy do Rynku
Trybunalskiego , znajduje się pod ochroną właściwego konserwatora zabytków , który
wydaje wytyczne , a następnie opiniuje wszystkie projekty remontów ( w tym zmiany
pokrycia dachów) , modernizacji oraz wymiany na nowe budynków lub ich
fragmentów połoŜonych na tym terenie.
Obszar objęty jest ochroną walorów kulturowych.
§5
Na inwestorach - właścicielach terenów ciąŜy obowiązek wykonania dla kaŜdego
terenu projektu zagospodarowania skoordynowanego z projektami
zagospodarowania terenów sąsiednich, umoŜliwiającego pasaŜowe przejścia w obrębie
kwartału.
§6
Na inwestorach - właścicielach terenów ciąŜy obowiązek utrzymania zieleni , w tym
ochrony istniejącego drzewa i wprowadzenia nowych elementów zieleni w formie
trawników , kwietników , krzewów , Ŝywopłotów , pergoli , pnączy na fragmentach
elewacji itp., w ilości określonej w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych
terenów , przy zastosowaniu następujących przeliczników :
• powierzchnia trawnika - przelicznik 1 : 1
• powierzchnia porośnięta krzewami niskimi (h do 1,5m) - przelicznik 1:10
• powierzchnia porośnięta krzewami wysokimi (h ponad 1,5m) - przelicznik 1:25
• pnącze samoczepne na murach budynków - powierzchnia ściany pokrytej
zielenią - przelicznik 1:1
• pnącze na konstrukcji pokrytej zielenią - przelicznik 1:10
§7
Na inwestorach - właścicielach terenów ciąŜą następujące obowiązki :
1) podniesienia estetyki elewacji ; zwłaszcza zaznaczonych na rysunku planu jako
szczególnie zaniedbane ( od strony wnętrza kwartału i ul. Rwańskiej ),
2) wykonania remontów elewacji i wprowadzenia kolorystyki uzgodnionej ze
słuŜbami konserwatorskimi i gminą ,
3) usunięcia elementów dysharmonizujących ( w tym przyłącza napowietrzne ),
4) lokalizowania anten telewizji satelitarnej na wewnętrznych połaciach dachowych ,
5) docieplenia budynków zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami,
6) modernizacji stolarki okienno - drzwiowej .
§8
Dla budynków zlokalizowanych na obszarze objętym planem ustala się :
1) moŜliwość wykorzystania uŜytkowego piwnic pod warunkiem zapewnienia ich
odwodnienia ,
2) moŜliwość adaptacji strychów ,
3) moŜliwość zmiany sposobu uŜytkowania wyŜszych kondygnacji przez
wprowadzenie funkcji usługowych ( biurowej , hotelowej , oświatowej itp.)
§9
Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących garaŜy i wszelkich budynków
gospodarczych oraz wprowadzania ogrodzeń. W liniach rozgraniczających
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poszczególne tereny naleŜy wprowadzić elementy małej architektury podkreślające
granice posesji, np. murki o wysokości 0,5 m , pergole , Ŝywopłoty , zróŜnicowanie
nawierzchni.
§ 10
Ustala się wprowadzenie jednolitego systemu informacji wizualnej i reklamy
odpowiadającego charakterowi miejsca.
§ 11
Ustala się zakaz lokalizacji na całym terenie objętym planem obiektów działalności
gospodarczej i urządzeń technologicznych powodujących emisję do środowiska
ponadnormatywnego elektromagnetycznego promieniowania nie jonizującego oraz
hałasu.
§ 12
W zakresie obronności plan ustala :
1) istniejące studnie publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
przewiduje się jako dodatkowe źródło wody w sytuacji zagroŜenia ,
2) budynki projektowane w miejscach ewentualnych wyburzeń winny być
podpiwniczone dla zapewnienia wzmocnionych pomieszczeń umoŜliwiających
szybkie ich wykorzystanie dla celów ochrony mieszkańców w sytuacji
zagroŜenia,
3) zapewnienie łączności alarmowej poprzez rozbudowę lokalnej sieci kablowej
łączności przewodowej.
§ 13
Obszar objęty planem podzielony zostaje na cztery tereny o róŜnych zasadach
zagospodarowania oznaczone na rysunku planu kolejnymi numerami : 1, 2, 3 i 4.
ROZDZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
§ 14
Wydziela się teren oznaczony na rysunku planu numerem 1 , obejmujący działki o
numerach ewidencyjnych 64 , 65 i 66 , dla którego ustala się :
1. Funkcje usługową lub usługowo - mieszkaniową .
2. Od strony Rynku Trybunalskiego obowiązek lokalizacji usług co najmniej w
parterze budynków - preferowana gastronomia ; wskazana lokalizacja lokali
uŜytkowych otwartych do wnętrza kwartału.
3. Zachowanie budynków zabytkowych przy Rynku Trybunalskim 3 i 4 i przy ulicy
Rwańskiej 3 oraz ich modernizacja z uwzględnieniem następujących zasad :
a) nawiązanie do pierwotnych podziałów lokali mieszkalnych na wszystkich
kondygnacjach , sprzyjające ograniczeniu liczby mieszkańców i zmianie
statusu społecznego,
b) rezygnacja z nadbudowy poddasza budynku przy Rynku Trybunalskim 4 dla
uzyskania pierwotnych proporcji i poprawy kompozycji północnej pierzei
rynku,
c) odtworzenie balkonów,
d) odtworzenie śladu bramy przejazdowej w budynku przy Rynku Trybunalskim
4,
e) ewentualna wymiana pokrycia dachowego,
f) zmiana formy stolarki parteru,
g) zmiana formy drzwi wejściowych budynku przy Rynku Trybunalskim 3
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4. Zachowanie budynku zabytkowego przy ul.Rwańskiej 5 i jego modernizacja lub ,
w przypadku stwierdzenia stanu technicznego nie pozwalającego na remont ,
odtworzenie budynku z uwzględnieniem następujących zasad :
a) usytuowanie zgodne z obowiązującymi liniami zabudowy ,
b) gabaryty nawiązujące do budynków sąsiednich ,
c) funkcja usługowo - mieszkaniowa lub usługowa,
d) podpiwniczenie dla zapewnienia wzmocnionych pomieszczeń umoŜliwiających
szybkie ich wykorzystanie dla celów ochrony mieszkańców w czasie
zagroŜenia.
5. Wyburzenie fragmentu oficyny budynku przy Rynku Trybunalskim 4 zgodnie z
rysunkiem planu.
6. Połączenie funkcjonalne trzech własności w celu wspólnej obsługi
komunikacyjnej oraz wspólnego zagospodarowania i uŜytkowania terenu .
7. Zakaz podziałów istniejących własności.
8. Zaznaczenie w posadzce przebiegu granicy własności między działkami o nr
ewidencyjnych 64 a 66 .
9. Obsługa komunikacyjna poprzez wjazd bramowy w budynku przy ul. Rwańskiej 3.
10.
MoŜliwość wytyczenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
(do określenia w projekcie zagospodarowania terenu).
11.
Podniesienie estetyki elewacji poszczególnych budynków wskazanych na
rysunku planu i specjalne opracowanie szczytowej ściany oficyny wskazanej na
rysunku planu.
12.
Wprowadzenie minimum 100 m2 powierzchni zieleni przy zastosowaniu
przeliczników zawartych w § 6 niniejszej uchwały oraz obowiązek pielęgnacji
zieleni przedogródka we wnęce pierzei ul. Rwańskiej w sąsiedztwie bramy
wjazdowej.
§ 15
Wydziela się teren oznaczony na rysunku planu numerem 2 , obejmujący działkę
o numerze ewidencyjnym 67 , dla którego ustala się :.
1. Funkcje usługową lub usługowo - mieszkaniową .
2. Od strony Rynku Trybunalskiego obowiązek lokalizacji usług co najmniej w
parterze budynków - preferowana gastronomia.
3. Zachowanie budynków zabytkowych przy Rynku Trybunalskim 5 i Placem
Czarnieckiego 1 oraz ich modernizacja z uwzględnieniem następujących zasad:
a) nawiązanie do pierwotnych podziałów lokali mieszkalnych na wszystkich
kondygnacjach , sprzyjające ograniczeniu liczby mieszkańców i zmianie
statusu społecznego ,
b) wymiana pokrycia dachowego ,
c) likwidacja plastikowych markiz ,
d) realizacja remontu elewacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.
4. Wyburzenie oficyny zaznaczonej na rysunku planu i zastąpienie jej nową
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, o gabarytach określonych przez
właściwego konserwatora zabytków , o funkcji usługowej , usługowo mieszkaniowej lub mieszkaniowej , z podpiwniczeniem dla zapewnienia
pomieszczeń słuŜących ochronie mieszkańców w sytuacji zagroŜenia .
5. MoŜliwość podziału istniejącej własności na odrębne nieruchomości po
wykonaniu analizy materiałów archiwalnych oraz układu przestrzennego i
funkcjonalnego budynków , pod warunkiem ustanowienia słuŜebności wjazdu
bramowego od strony Placu Czarnieckiego oraz wspólnego zagospodarowania i
uŜytkowania terenu , z zaznaczeniem w posadzce przebiegu granic własności.
6. Obsługa komunikacyjna przez wjazd bramowy od strony Placu Czarnieckiego .
7. MoŜliwość wytyczenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( do
określenia w projekcie zagospodarowania terenu ).
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8. Akcentowanie w posadzce podwórza historycznego obrysu nie istniejącej części
budynku, przy pomocy elementów małej architektury ( murki , pergole , Ŝywopłoty)
lub zróŜnicowania nawierzchni posadzki.
9. Podniesienie estetyki elewacji budynku od strony podwórza , wskazanej na
rysunku planu .
10.
Wprowadzenie minimum 80 m2 powierzchni zieleni przy zastosowaniu
przeliczników zawartych w § 6 niniejszej uchwały.
§ 16
Wydziela się teren oznaczony na rysunku planu numerem 3 , obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym 63 , dla którego ustala się:
1. Funkcję usługową lub usługowo - mieszkaniową .
2. Od strony Placu Czarnieckiego obowiązek lokalizacji usług co najmniej w
parterze budynku.
3. Zachowanie budynku zabytkowego przy Placu Czarnieckiego 2 i jego
modernizację z uwzględnieniem następujących zasad :
a) nawiązywanie do pierwotnych podziałów lokali mieszkalnych na wszystkich
kondygnacjach , sprzyjające ograniczeniu liczby mieszkańców i zmianie
statusu społecznego,
b) wymiana pokrycia dachowego,
c) zmiana formy stolarki parteru.
4. Zakaz podziału istniejącej własności .
5. Obsługa komunikacyjna przez wjazd bramowy od strony Placu Czarnieckiego.
6. MoŜliwość wytyczenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( do
określenia w projekcie zagospodarowania terenu ).
7. Podniesienie estetyki elewacji budynku od strony podwórza , wskazanej na
rysunku planu .
8. Wprowadzenie minimum 60 m2 powierzchni zieleni przy zastosowaniu
przeliczników zawartych w § 6 niniejszej uchwały.
§ 17
Wydziela się teren oznaczony na rysunku planu numerem 4 , obejmujący działkę o
numerze ewidencyjnym 62 , dla którego ustala się :
1. Funkcję usługową , usługowo - mieszkaniową lub mieszkaniową.
2. Od strony Placu Czarnieckiego obowiązek lokalizacji usług co najmniej w
parterze budynku ; wskazana lokalizacja lokali uŜytkowych otwartych do wnętrza
kwartału.
3. Zachowanie budynków zabytkowych przy Placu Czarnieckiego 3 i 4 , ul. Wojska
Polskiego 22 i ul. Rwańskiej 7 i 9 i ich modernizację z uwzględnieniem
następujących zasad :
a) nawiązywanie do pierwotnych podziałów lokali mieszkalnych na wszystkich
kondygnacjach , sprzyjające ograniczeniu liczby mieszkańców i zmianie
statusu społecznego ,
b) wymiana pokrycia dachowego ,
c) likwidacja plastikowych markiz .
4. MoŜliwość podziału istniejącej własności na odrębne nieruchomości po
wykonaniu analizy materiałów archiwalnych oraz układu przestrzennego i
funkcjonalnego budynków , pod warunkiem ustanowienia słuŜebności wjazdu
bramowego od strony Placu Czarnieckiego oraz wspólnego zagospodarowania i
uŜytkowania terenu , z zaznaczeniem w posadzce przebiegu granic własności.
5. Obsługa komunikacyjna przez wjazd bramowy od strony Placu Czarnieckiego.
6. Podniesienie estetyki elewacji budynków istniejących , wskazanych na rysunku
planu.
7. Wyburzenie zabudowy gospodarczej zaznaczonej na rysunku planu.
8. Do czasu wykonania projektu zagospodarowania terenu zachowanie stanu
istniejącego z zakazem utrwalania zabudowy gospodarczej .

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
9. Zapewnienie wokół pnia istniejącego drzewa minimum 10 m2 powierzchni nie
utwardzonej i wprowadzenie pnączy na ścianach budynków.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 18
Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno - bytowych oraz dla
zaopatrzenia części gastronomicznej , z istniejącej sieci wodociągowej na podstawie
warunków technicznych wydanych przez właściwego gestora sieci, z
uwzględnieniem niezaleŜnego doprowadzenia wody do wyodrębnionych
nieruchomości.
Szacunkowe zuŜycie wody wyniesie 25,0 m3/dobę.
§ 19
Ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej , na podstawie warunków technicznych wydanych przez właściwego
gestora sieci .
Ilość ścieków sanitarnych jest równowaŜna ilości zapotrzebowanej wody.
§ 20
Ustala się odprowadzanie wód deszczowych:
1) dla ul.Rwańskiej za pomocą kanalizacji deszczowej, w kierunku istniejącej
kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego ,
2) od strony Rynku Trybunalskiego i Placu Czarnieckiego wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pozostałej części
omawianego terenu.
Rozwiązania projektowe naleŜy uzgodnić z właściwym Wydziałem Ochrony
Środowiska .
§ 21
Ustala się w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny wykorzystanie istniejącej sieci
gazociągowej , która została zmodernizowana w 1994 r i znajduje się w dobrym
stanie technicznym.
Gaz ziemny moŜe słuŜyć dla celów komunalno - bytowych oraz dla celów
zaopatrzenia w ciepło budynków . Warunki techniczne zaopatrzenia w gaz naleŜy
uzyskać u właściwego gestora sieci.
§ 22
Ustala się w zakresie zaopatrzenia w ciepło likwidację indywidualnych kotłowni i
pieców na paliwo stałe ( węgiel , koks) zlokalizowanych w poszczególnych
budynkach mieszkalnych i zastąpienie ich kotłowniami opalanymi gazem ziemnym
lub olejem opałowym.
Jako rozwiązanie wariantowe przewiduje się zaopatrzenie w ciepło z sieci
ciepłowniczej zlokalizowanej w rejonie ul.Farnej i I L.O.im. Bolesława Chrobrego.
Warunki techniczne dla uciepłownienia naleŜy uzyskać u właściwego gestora sieci.
Przed uciepłownieniem naleŜy bezwzględnie zaprojektować i wykonać docieplenie
budynków wraz z modernizacją stolarki okienno - drzwiowej , zgodnie z aktualnie
obowiązującymi normami i normatywami technicznymi w tym zakresie. Bilans
cieplny winien uwzględniać energię cieplną dla potrzeb ogrzewania , przygotowania
ciepłej wody ( alternatywa ) , potrzeb wentylacji pomieszczeń oraz dla potrzeb
gastronomii.
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§ 23
Ustala się w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zasilanie
poszczególnych odbiorców indywidualnych , gastronomii i sieci oświetleniowej siecią
kablową niskiego napięcia ze stacji transformatorowej przewidywanej na terenie
sąsiednim ( po drugiej stronie ul. Wojska Polskiego , na Placu Czarnieckiego).
Lokalizację stacji transformatorowej określi Gmina w porozumieniu z właściwym
Zakładem Energetycznym.
§ 24
Ustala się w zakresie telekomunikacji powiązanie układu łączności z łącznicą
telefoniczną pocztową poprzez sieć przewodową oraz rozbudowę lokalnej sieci
kablowej łączności przewodowej.
§ 25
Ustala się w zakresie usuwania odpadów stałych :
1. Gromadzenie odpadów w miejscach wyznaczonych w granicach poszczególnych
terenów , w rejonach wskazanych na rysunku planu,
2. Wywóz w systemie zorganizowanym na wysypisko miejskie celem
unieszkodliwienia .
ROZDZIAŁ V
USTALENIA KOŃCOWE
§ 26
Zgodnie z art.10 , ust. 3, art. 36 , ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. O
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415, z późniejszymi zmianami )
ustala się jednorazowe opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów
objętych planem w wysokości 0 %.
§ 27
Do planu dołącza się prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko
przyrodnicze , stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 28
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia planu
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Piotrkowa
Trybunalskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV /141/ 88 Miejskiej Rady Narodowej z
dnia 25 maja 1988r. ( Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 17/88 poz. 141) opublikowanego w
wykazie aktów prawnych prawa miejscowego (Dz.Urz.Woj.Piotrk. Nr 4 poz.51 z 1991r.)
oraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr XXV/375/93 z dnia
21.10.1993r. ( Dz.Urz.Woj. Piotrk. Nr 17 poz. 278 z 1993r.), Uchwałą Nr XXXVII/415/93 z
dnia 28.12.1993r. ( Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 3, poz. 11 z 1994r.) dla terenów
oznaczonych symbolem jednostki A-5 oraz ustalenia miejscowego ogólnego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zatwierdzonego
Uchwałą Nr XXV/140/88 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 maja
1988r. (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 14 poz.128) objętą wykazem aktów prawa miejscowego
/Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 4, poz.51 z 1991r./ oraz późniejszymi zmianami zatwierdzonymi
Uchwałą Nr VI/34/90 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 27 września 1990r. /Dz.
Urz. Woj. Piotrk. Nr 20, poz. 185/, Uchwałą Nr VII/40/90 Rady Miejskiej w Piotrkowie
Tryb. z dnia 26.10.1990r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 20, poz. 189/, Uchwałą Nr XX/215/92
Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 20 marca 1992r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 3, poz.
25/, Uchwałą Nr XXXV/374/93 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 21 października
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1993r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 17, poz. 227/, Uchwałą Nr III/14/94 Rady Miejskiej w
Piotrkowie Tryb. z dnia 3 sierpnia 1994r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 23, poz. 139/, Uchwałą
Nr LII/613/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 czerwca 1998r. /Dz. Urz. Woj.
Piotrk. Nr 16, poz. 221/, Uchwałą Nr LII/614/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia
10 czerwca 1998r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, poz. 222/ i Uchwałą Nr LII/615/98 Rady
Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 czerwca 1998r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, poz.
223/ - dla terenu zawartego pomiędzy Rynkiem Trybunalskim , Placem Czarnieckiego ,
ul. Wojska Polskiego i ul. Rwańską w podjednostce 1.4.S3.W.
§ 29
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
§ 30
Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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