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UCHWAŁA NR LII/955/2002 

RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYB. 

z dnia  9 października 2002 r. 

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawar-

tego pomiędzy ulicami: Słowackiego, Kostromską, Belzacką, E. Plater oraz działką 

nr ew. 2/50 obr. 28 stanowiącą uliczkę dojazdową. 

 

 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 

zmiany z 2002r.: Dz.U.  Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62 poz. 558) w związku z art. 26 i art. 

28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 

U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz.U. Nr 41, poz. 412; Dz.U. Nr 111 poz. 1279; z 

2000r. Dz.U. Nr 12, poz. 136; Dz.U. Nr 109, poz. 1157; Dz.U. Nr 120, poz. 1268 i z 

2001r. Dz.U. Nr 5, poz. 42, Dz.U. Nr 14, poz. 124; Dz.U. Nr 100, poz. 1085; Dz.U. Nr 

115, poz. 1229; Dz.U. Nr 154, poz. 1804) oraz w związku z uchwałą własną Nr 

XXXVII/636/2001 z dn. 27 czerwca 2001 r. Rada Miejska w Piotrkowie Trybunalskim 

uchwala , co następuje: 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne: 

§ 1 

 

Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 

nego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Słowackiego, Kostromską, Belzacką, E. Pla-

ter oraz działką nr ew. 2/50 obr. 28 stanowiącą uliczkę dojazdową w Piotrkowie Tryb. 

zwanego dalej planem oraz rysunek planu stanowiący załącznik, wykonany na aktualnej 

mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 1000. 
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§ 2 

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Piotrkowie 

Tryb., o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) planie - naleŜy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego stanowiący przepis gminny; 

3) rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1: 1000 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; 

4) obszarze - naleŜy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach 

przedstawionych na rysunku planu; 

5) terenie - naleŜy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia pod-

stawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony 

symbolami, w których: 

- liczba oznacza kolejny numer terenu, 

- litery oznaczają przeznaczenie podstawowe przeznaczenie terenu; 

6) działce – naleŜy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która w wyniku   

ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę; 

7) podstawowym przeznaczeniu - naleŜy przez to rozumieć takie przeznaczenie, 

które powinno przewaŜać na danym terenie (stanowić minimum 50% powierzchni 

terenu) wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu - naleŜy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia        

inne niŜ podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

9) nieuciąŜliwych usługach - naleŜy przez to rozumieć działalność gospodarczą zwią-

zaną z wykorzystywaniem urządzeń technicznych, które bez przekraczania norm, w 

jakikolwiek niekorzystny sposób wpływają na zasoby środowiska i jego podstawowe 

elementy tj. wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, glebę i zasoby wód powierzchnio-

wych, szatę roślinną, klimat akustyczny itd., a pośrednio - na standardy przebywania 

w środowisku ludzi  i zwierząt; 

10) uciąŜliwości niewykraczającej poza granice działki - naleŜy przez to rozumieć 

szczególny przypadek, w którym występujące formy uciąŜliwości działań gospodar-
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czych mogą być jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób 

neutralizowane w obrębie granic działki; 

11) uciąŜliwości niewykraczającej poza lokal – naleŜy przez to rozumieć szczególny 

przypadek, w którym występujące formy uciąŜliwości działań gospodarczych mogą 

być jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób neutralizo-

wane w obrębie granic lokalu; 

12) powierzchni zabudowy - naleŜy przez to rozumieć część powierzchni działki zajętą 

przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie (w tym garaŜy, budynków 

gospodarczych); 

13) powierzchni biologicznie czynnej - naleŜy przez to rozumieć część powierzchni 

działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną lecz 

zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne; 

14) budynkach do adaptacji - naleŜy przez to rozumieć budynki istniejące przezna-

czone do zachowania z moŜliwością ich remontów, przebudowy lub rozbudowy; 

15) remontach - naleŜy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowla-

nym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestano-

wiących bieŜącej konserwacji; 

16) linii rozgraniczającej – naleŜy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o róŜ-

nym podstawowym przeznaczeniu oraz róŜnym sposobie uŜytkowania i zagospoda-

rowania; 

17) obowiązującej linii zabudowy – naleŜy przez to rozumieć linię obowiązującego 

sytuowania frontowych ścian budynków (obiektów kubaturowych), zaliczonych wg 

obowiązujących norm do kubatury budynku w całości; 

18) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŜy przez to rozumieć moŜliwość swobod-

nego sytuowania budynków (obiektów kubaturowych) na działce, lecz bez prawa 

przekroczenia linii oznaczonej na rysunku planu; 

19) szczególnie eksponowanej elewacji – naleŜy przez to rozumieć elewacje budyn-

ków, w których rozwiązaniach architektonicznych naleŜy uwzględnić ich szczególne 

usytuowanie tak jak: zamknięcia widokowe, pierzeje wnętrza urbanistycznego; 

20) szczególnych rozwiązaniach w zabudowie – naleŜy przez to rozumieć rozwią-

zania architektoniczne fragmentów zabudowy (naroŜnik lub część budynku), które ze 

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

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



 4

względów widokowych wymagają zaakcentowania poprzez rozrzeźbienie bryły bu-

dynku (przykładowo takie jak: ryzality, wykusze, punktowe zwiększenie wysokości) 

lub rozwiązania materiałowe czy kolorystyczne elewacji;  

21) zasadzie obsługi komunikacyjnej – naleŜy przez to rozumieć obowiązek podłącze-

nia komunikacyjnego do wskazanej ulicy; miejsce podłączenia ma charakter orienta-

cyjny i moŜe podlegać uściśleniu. 

 

      § 3 

 

1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały są ustalenia 

zawarte na rysunku  planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik  do uchwały. 

2. Rysunek planu, o którym  mowa w ust. 1 określa podstawowe przeznaczenie tere-

nów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz ich warunki zabudowy i zagospo-

darowania w zakresie określonym w oznaczeniach tego rysunku.  

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym podstawowym przeznaczeniu; 

3) istniejące granice działek do adaptacji; 

4) istniejące granice działek do likwidacji; 

5) podstawowe przeznaczenie terenów, w tym: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oznaczona symbolem MW, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona symbolem MN, 

c) usługi oznaczone symbolem U, 

d) zieleń urządzona oznaczona symbolem ZP. 

e) obsługa komunikacji samochodowej  oznaczona symbolem KS, 

f) urządzenia elektroenergetyczne oznaczone symbolem EE, 

g) układ komunikacji: 

- ulice zbiorcze oznaczone symbolem KZ, 

- ulice lokalne oznaczone symbolem KL, 

- ulice dojazdowe oznaczone symbolem KD, 

- ciągi piesze oznaczone symbolem KX; 
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6) istniejące budynki do adaptacji; 

7) obowiązujące linie zabudowy; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

9) szczególnie eksponowana elewacja; 

10) akcentowany naroŜnik zabudowy. 

4. Dla ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla terenów wyróŜ-

nionych na rysunku planu wprowadza się przepisy szczegółowe dotyczące: 

1) podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia, 

2) zasad podziału na działki, 

3) zasad zagospodarowania, 

4) dopuszczalnych działań dla istniejącej zabudowy, 

5) zasad i standardów kształtowania projektowanej zabudowy, 

6) zasad obsługi komunikacyjnej, 

7) zasad obsługi infrastrukturą techniczną. 

 

Rozdział II 

Przepisy szczegółowe  

 

§ 5 

 

Plan ustala następujące zasady zagospodarowania terenów:    

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: budownictwo wielorodzinne, 

2) dopuszczalne przeznaczenie: 

a) usługi wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego o uciąŜliwości nieprzekra-

czającej granic lokalu, 

b) zieleń ozdobna, 

c) ulice wewnętrzne (osiedlowe z miejscami postojowymi); 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz  podziału na działki; 
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w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaŜy; 

6) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków tymczasowych (w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego); 

7) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w 

obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową; 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

8) dla budynku mieszkalnego przeznaczonego do adaptacji stałej zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu dopuszcza się jego modernizację, w ramach której 

obowiązują; 

a) ujednolicenie stolarki okiennej na elewacjach pod względem koloru i podzia-

łów, 

b) zakaz modernizacji poszczególnych fragmentów elewacji budynku, w tym 

równieŜ malowania; 

c) akceptacja kolorystyki elewacji przed malowaniem przez stosowny Wydział 

Urzędu Miasta; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

9) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez adaptację istniejącego wjazdu z uli-

cy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2; 

 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KS ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: parking, 

2) dopuszczalne przeznaczenie: zieleń ozdobna; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) obowiązuje realizacja parkingu naziemnego, 
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5) wykorzystanie parkingu dla potrzeb obiektu usługowego zlokalizowanego w 

ramach terenu oznaczonego symbolem 3U oraz zabudowy mieszkaniowej 

zlokalizowanej w ramach terenu oznaczonego symbolem 1MW; 

6) w ramach zagospodarowania obowiązuje zabezpieczenie dojazdu i zaplecza 

dostawczego do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U, 

7) obowiązuje realizacja nasadzeń drzew w minimalnej ilości 1 drzewo na 6 miejsc 

parkingowych, 

8) obowiązuje zakaz grodzenia terenu; 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

9) obowiązuje zakaz utrwalania (remontów, rozbudowy, przebudowy) istniejących 

kiosków handlowych oraz docelowo po wygaśnięciu umów dzierŜawy terenu ich 

likwidacja; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

10) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez ulicę dojazdową oznaczoną na 

rysunku planu symbolem 7KD1/2. 

 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: 

a) usługi o uciąŜliwości nieprzekraczającej granic terenu, 

b) parkingi; zaplecze dostawcze; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: zieleń ozdobna; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki, 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków wolnostojących oraz tymczasowych             

(w rozumieniu przepisów prawa budowlanego); 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

7) dla budynku usługowego przeznaczonego do adaptacji stałej zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu obowiązują: 
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a) zakaz stosowania sidingu; 

b) zakaz modernizacji fragmentu elewacji, w tym równieŜ częściowego     

malowania; 

c) traktowanie elewacji od strony ciągu pieszego oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 10KX jako szczególnie eksponowanej 

d) uzyskanie akceptacji kolorystyki elewacji przed malowaniem przez 

stosowny Wydział Urzędu Miasta; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

6) dopuszcza się obsługę komunikacyjną związaną z ruchem dostawczym poprzez 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KS. 

 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KS ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: parking; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: zieleń ozdobna; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) obowiązuje realizacja parkingów naziemnego; 

5) wykorzystanie parkingu dla potrzeb obiektów usługowych zlokalizowanych w 

ramach terenów oznaczonych symbolami: 5U, 7U; 

6) obowiązuje realizacja nasadzeń drzew w minimalnej ilości 1 drzewo na 6 miejsc 

parkingowych; 

7) zaleca się realizację szpaleru zieleni zimozielonej wzdłuŜ ciągu pieszego ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 10KX; 

8) obowiązuje zakaz grodzenia terenu; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

9) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 7KD1/2. 
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5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: usługi o uciąŜliwości nieprzekraczającej granic tere-

nu; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

2) zachowuje się istniejący podział na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

3) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

4) dla budynków usługowych przeznaczonych do adaptacji stałej, zgodnie z rysun-

kiem planu, dopuszcza się ich modernizację w ramach której obowiązują: 

a) zakaz stosowania sidingu; 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy, zmiany kształtu dachu w ramach pojedyn-

czych segmentów, 

c) ujednolicenie kolorystyki elewacji, stolarki w ramach całego budynku, 

d) akceptacja kolorystyki elewacji przed malowaniem przez stosowny Wydział 

Urzędu Miasta; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

5) obowiązuje obsługa komunikacyjna związana z ruchem dostawczym z ulicy do-

jazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD1/2 poprzez teren parkin-

gu oznaczony na rysunku planu symbolem 4KS; 

6) dopuszcza się wykorzystanie istniejącego wjazdu bramowego z ul. Słowackiego 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ1/2. 

 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu:   

1) podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: usługi o uciąŜliwości nieprzekraczającej granic 

działki; 

w zakresie podziału terenu na działki:  

3) zachowuje się istniejący podział na działki;  
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w zakresie sposobu zagospodarowania działek: 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe być mniejsza niŜ 30% powierzchni 

działki; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budynków gospodarczych, garaŜy, budyn-

ków tymczasowych (w rozumieniu przepisów prawa budowlanego); 

6) zaleca się nowe nasadzenia drzew wzdłuŜ południowych granic działek w postaci 

szpaleru zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązują-

cych przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabu-

dowę mieszkaniową 

 w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

8) obowiązuje adaptacja stała budynków mieszkalnych i usługowych zgodnie               

z oznaczeniami na rysunku planu; 

9) w ramach modernizacji budynków zaleca się ujednolicenie kolorystyki elewacji, 

pokrycia dachów w celu uzyskania jednorodnego zespołu urbanistyczno – archi-

tektonicznego; 

10) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych 

pod warunkiem, Ŝe ich uciąŜliwość nie przekracza granic działki; 

11) dopuszcza się utrwalenie (rozbudowę, modernizację) istniejących budynków gos-

podarczych i garaŜy pod następującymi warunkami: 

a) są zlokalizowane w granicy działki i zblokowane z podobną zabudową na 

sąsiedniej działce, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 20 m²; 

w zakresie zasad i standardów kształtowania projektowanej zabudowy: 

12) dla działki nr ew. 10 dopuszcza się rozbudowę istniejącego budynku usługowego 

pod następującymi warunkami: 

a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, 

b) maksymalna wysokość 2 kondygnacje;  

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

13) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez adaptację istniejących wjazdów 

bramowych z ul. Słowackiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KZ1/2. 

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

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: usługi publiczne, w tym z dziedziny kultury, sportu          

i rekreacji lub usługi komercyjne o  uciąŜliwości niewykraczającej poza granice 

terenu; 

2) wyklucza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaŜowej powyŜej 2000 m²; 

3) dopuszczalne przeznaczenie: 

a) zaplecze dostawcze, 

b) zieleń ozdobna, 

c) parkingi, 

d) garaŜe wbudowane, 

e) urządzenia obsługi technicznej; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

4) dopuszcza się podziały terenu na działki pod następującymi warunkami: 

a) minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku podziału wynosi 2000 m², 

b) działka powstała w wyniku podziału posiada bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej lub pośredni poprzez wewnętrzną ulicę dostawczą; 

w zakresie zagospodarowania terenu: 

5) obowiązuje maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu; 

6) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków tymczasowych (w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego); 

7) zaleca się zachowanie istniejącej zieleni i jej wzbogacenie wzdłuŜ granicy  z tere-

nem oznaczonym na rysunku planu symbolem 8MW, w taki sposób aby kształto-

wać szpaler zieleni izolacyjnej; 

8) obowiązuje zapewnienie w ramach terenu min. 50% miejsc parkingowych dla 

potrzeb klientów i pracowników, zbilansowanych w dostosowaniu do programu 

obiektu; 

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

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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9) obowiązuje zakaz grodzenia terenu od strony przestrzeni publicznej tj. ciągu 

pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KX oraz terenów oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami: 4KS, 10ZP; 

w zakresie zasad i standardów kształtowania projektowanej zabudowy: 

10) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu,              

z zaleceniem traktowania linii od strony ciągu pieszego oznaczonego na rysunku 

planu symbolami symbolem 10KX  - jako linii frontowych; 

11) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje, nie moŜe przekroczyć 7,0 m; 

12) w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy naleŜy uwzględnić akcentowany 

naroŜnik oznaczony na rysunku planu oraz szczególnie eksponowaną elewację, 

wraz z wejściami dla klientów, od strony przestrzeni publicznej tj. terenów ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: 4KS, 10ZP oraz ciągu pieszego oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 10KX; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

13) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 7KD1/2. 

 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MW ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: 

a) usługi wbudowane w bryły istniejących budynków o uciąŜliwości nieprzekra-

czającej granic lokalu, 

b) place zabaw, 

c) zieleń ozdobna, 

d) ulice wewnętrzne (osiedlowe) w miejscami postojowymi; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaŜy; 

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

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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6) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków tymczasowych (w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego); 

7) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowią-

zujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

8) dla budynków mieszkalnych przeznaczonych do adaptacji stałej zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu dopuszcza się ich modernizację, w ramach której 

obowiązują: 

a) ujednolicenie stolarki okiennej na elewacjach pod względem koloru i podzia-

łów, 

b) zakaz modernizacji poszczególnych fragmentów elewacji budynku, w tym 

równieŜ malowania, 

c) akceptacja kolorystyki elewacji przed malowaniem przez stosowny Wydział 

Urzędu Miasta; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

9) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez adaptację istniejących wjazdów z ul. 

Kostromskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KZ1/2 oraz ulicy do-

jazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KD1/2. 

 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MW ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) dopuszczalne przeznaczenie: 

a) usługi wbudowane w bryły istniejących budynków o uciąŜliwości nieprzekra-

czającej granic lokalu, 

b) place zabaw, 

c) zieleń ozdobna, 

d) ulice wewnętrzne (osiedlowe) w miejscami postojowymi; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

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

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaŜy; 

6) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków tymczasowych (w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego); 

7) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązują-

cych przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabu-

dowę mieszkaniową 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

8) dla istniejących budynków przeznaczonych do adaptacji stałej zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu dopuszcza się ich modernizację, w ramach której 

obowiązują: 

a) ujednolicenie stolarki okiennej na elewacjach pod względem koloru i podzia-

łów, 

b) zakaz modernizacji poszczególnych fragmentów elewacji budynku, w tym 

równieŜ malowania, 

c) akceptacja kolorystyki elewacji przed malowaniem przez stosowny Wydział 

Urzędu Miasta; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

9) obowiązuje zapewnienie słuŜebności przejazdu dla zaopatrzenia obiektu handlo-

wego zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14U; 

10) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez adaptację istniejącego wjazdu z ul. 

E. Plater oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD1/2. 

 

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10ZP ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona ogólnie dostępna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie:  

a) place zabaw, 

b) urządzenia sportu i rekreacji w formie terenowej lub zabudowy; 

 

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

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania: 

4) obowiązuje maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków tymczasowych (w rozumieniu prawa bu-

dowlanego); 

6) w ramach zagospodarowania terenu naleŜy uwzględnić: elementy małej architek-

tury (murki, ławki, oświetlenie), zieleń ozdobną; 

7) przy nasadzeniach drzew i krzewów naleŜy uwzględnić przepisowe odległości od 

istniejących sieci uzbrojenia; 

w zakresie zasad i standardów kształtowania projektowanej zabudowy: 

8) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu; 

9) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje, nie moŜe przekroczyć 7,0 m; 

10) w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy naleŜy uwzględnić szczególnie 

eksponowaną elewację od strony przestrzeni publicznej tj. ciągu pieszego ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 10KX; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

11) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 8KD1/2. 

 

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11ZP ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona ogólnie dostępna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie:  

a) place zabaw, 

b) urządzenia sportu i rekreacji w formie terenowej; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania 

4) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 

5) zakaz lokalizacji budynków tymczasowych (w rozumieniu prawa budowlanego); 

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

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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6) w ramach zagospodarowania terenu naleŜy uwzględnić: elementy małej architek-

tury (murki, ławki, oświetlenie), zieleń ozdobną; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

7) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 8KD1/2. 

 

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12U ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: usługi publiczne, w tym z dziedziny kultury, sportu i 

rekreacji lub usługi komercyjne o  uciąŜliwości niewykraczającej poza granice te-

renu; 

2) wyklucza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powie-

rzchni sprzedaŜowej powyŜej 2000 m²; 

3) dopuszczalne przeznaczenie: 

a) zaplecze dostawcze, 

b) zieleń ozdobna, 

c) parkingi, 

d) garaŜe wbudowane, 

e) urządzenia obsługi technicznej; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

4) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie zagospodarowania terenu: 

5) obowiązuje maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni działki; 

6) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków tymczasowych (w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego); 

7) zaleca się realizację szpaleru drzew wzdłuŜ granicy z terenem oznaczonym na 

rysunku planu symbolem 13MW; 

8) obowiązuje zakaz grodzenia terenu od strony ciągu pieszego oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 10KX; 

 

 

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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w zakresie zasad i standardów kształtowania projektowanej zabudowy: 

9) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu,            

z zaleceniem traktowania linii od strony ciągu pieszego oznaczonego na rysunku 

planu symbolami symbolem 10KX  - jako linii frontowych; 

10) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje, nie moŜe przekroczyć 7,0 m; 

11) w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy naleŜy uwzględnić akcentowany 

naroŜnik oznaczony na rysunku planu oraz szczególnie eksponowaną elewację, 

wraz z wejściami dla klientów, od strony przestrzeni publicznej tj. ciągu pieszego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KX; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

12) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 9KD1/2. 

 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MW ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: 

a) usługi wbudowane w bryły istniejących budynków o uciąŜliwości nieprzekra-

czającej granic lokalu, 

b) place zabaw, 

c) zieleń ozdobna, 

d) ulice wewnętrzne (osiedlowe) z miejscami postojowymi; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

5) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaŜy; 

6) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków tymczasowych (w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego); 

 

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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7) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązują-

cych przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową: 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

8) dla budynków mieszkalnych przeznaczonych do adaptacji stałej zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu dopuszcza się ich modernizację, w ramach której 

obowiązują: 

a) ujednolicenie stolarki okiennej na elewacjach pod względem koloru i podzia-

łów, 

b) zakaz modernizacji poszczególnych fragmentów elewacji budynku, w tym 

równieŜ malowania, 

c) akceptacja kolorystyki elewacji przed malowaniem przez stosowny Wydział 

Urzędu Miasta; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

9) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez: 

a) ulicę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem 8KD1/2, 

b) poprzez teren parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem 17KS. 

 

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14U ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: 

a) usługi o uciąŜliwości nieprzekraczającej granic terenu, 

b) parkingi; zaplecze dostawcze; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: zieleń ozdobna; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

 

 

 

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

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



 19

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

5) dla budynku usługowego przeznaczonego do adaptacji stałej zgodnie z oznacze-

niem na rysunku planu obowiązują: 

a) zakaz stosowania sidingu, 

b) zakaz modernizacji fragmentu elewacji, w tym równieŜ częściowego     malo-

wania, 

c) traktowanie elewacji od strony ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 10KX oraz ul. Belzackiej jako szczególnie eksponowanych, 

d) uzyskanie akceptacji kolorystyki elewacji przed malowaniem przez stosowny 

Wydział Urzędu Miasta; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

6) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. E. Plater oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 4KD1/2. 

 

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15KS ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: parking; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: zieleń ozdobna; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) zachowuje się istniejące zagospodarowanie z korektą zasięgu parkingu od 

strony zachodniej; 

5) wykorzystanie parkingu dla potrzeb obsługi obiektów usługowych zlokalizowa-

nych w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12U, 14U, 

16U; 

6) obowiązuje zachowanie istniejących drzew z moŜliwością ich wzbogacania; 

7) obowiązuje zakaz grodzenia terenu; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

8) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez adaptację wjazdów z ul. Belzackiej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL1/2. 

Uwaga: Niniejszy dokument nie jest wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego!
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16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16U ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: usługi o uciąŜliwości nieprzekraczającej granic tere-

nu; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

2) dopuszcza się korekty istniejących granic uwzględniające faktyczny stan zagos-

podarowania; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

3) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

4) dla budynków usługowych przeznaczonych do adaptacji stałej, zgodnie z rysun-

kiem planu, dopuszcza się ich modernizację w ramach której obowiązują: 

a) zakaz stosowania sidingu, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy, zmiany kształtu dachu w ramach pojedynczych 

segmentów, 

c) dopuszcza się zmianę kształtu dachu dla całego budynku na podstawie pro-

jektu budowlanego obejmującego wszystkie segmenty,  

d) dla pojedynczych segmentów dopuszcza się działania podnoszące ich stan-

dard techniczny, tj. docieplenie, usytuowanie wywietrzników itp., ale niezmie-

niające ich gabarytów w stosunku do pozostałych segmentów, z którymi winny 

tworzyć jednorodny zespół,  

e) ujednolicenie kolorystyki elewacji, stolarki w ramach całego budynku, 

f) akceptacja kolorystyki elewacji przed malowaniem przez stosowny Wydział 

Urzędu Miasta; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

5) zachowuje się obsługę komunikacyjną poprzez teren parkingu oznaczony na 

rysunku planu symbolem 17KS. 

 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17KS ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 
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1) podstawowe przeznaczenie: parking; 

2) dopuszczalne przeznaczenie: - zieleń ozdobna; 

w zakresie podziału terenu na działki: 

3) obowiązuje zakaz podziału na działki; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

4) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

5) wykorzystanie parkingu dla obsługi obiektów usługowych zlokalizowanych w 

ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12U, 16U, trafostacji 

18EE oraz zabudowy mieszkaniowej w ramach terenu oznaczonego symbolem 

13MW; 

6) zaleca się nasadzenie zieleni ozdobnej w rejonie skrzyŜowania ulic: Kostromskiej 

i Belzackiej w celu osłonięcia istniejącej stacji trafo posiadającej bardzo ekspo-

nowaną elewację; 

7) obowiązuje zakaz grodzenia terenu; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

8) obowiązuje obsługa z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

9KD1/2; 

9) obowiązuje zapewnienie słuŜebności przejazdu dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 16U i 18EE. 

 

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18EE ustala się: 

w zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe przeznaczenie: urządzenia elektroenergetyczne; 

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

2) zachowuje się istniejące zagospodarowanie; 

w zakresie działań dla istniejącej zabudowy: 

3) zachowuje się istniejącą trafostację; 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

4) obsługa poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 17KS. 
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§ 6 

 

1. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania ulic i ciągów pieszych: 

1) Dla ulic ustala się: 

a) dla ul. J. Słowackiego - ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem 1KZ1/2 – południową linię rozgraniczającą; 

b) dla ul. Kostromskiej - ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

2KZ1/2 – zachodnią linię rozgraniczającą; 

c) dla ul. Belzackiej - ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem                  

3KL1/2 – północną linie rozgraniczającą; 

d) dla ul. E. Plater - ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

4KD1/2 - szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m- 12,0m; szerokość 

jezdni 6,0 m; 

e) dla ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2 – 

szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m; szerokość jezdni 7,0 m; 

f)  dla ul. 9 – go Maja – ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem 6KD1/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 16,0 m; szerokość jezdni 

6,0 m; zakończenie placem manewrowym; 

g) dla projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

7KD1/2 - szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 – 13,0 m, szerokość 

jezdni 6,0 m; zakończenie placem manewrowym; 

h) dla istniejącej ulicy dojazdowej bez nazwy oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 8KD1/2 - szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m; szerokość 

jezdni 6,0 m; zakończenie placem manewrowym; 

i) dla istniejącej ulicy dojazdowej bez nazwy oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 9KD1/2 - szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m; szerokość 

jezdni 6,0 m; zakończenie placem manewrowym; 

2) Dla ciągu pieszego łączącego ulice Słowackiego i Belzacką oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 10KX ustala się: 

a) zakaz podziału na działki, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 
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c) ujednolicenie na całym terenie takich elementów jak: nawierzchnia, elementy 

małej architektury (ławki, murki, rzeźby), oświetlenie w celu wytworzenia pasa-

Ŝu handlowo – rekreacyjnego, 

d) zaleca się realizację szpaleru zieleni zimozielonej wzdłuŜ wschodniej elewacji 

budynku zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem 14U. 

§ 7 

 

1. Plan ustala następujące zasady obsługi technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej: 

wodociągu Ø250 w ul. Słowackiego, 

wodociągu Ø250 w ul. Kostromskiej, 

wodociągu Ø100 w ul. Belzackiej, 

wodociągu Ø150 w ul. 9-go Maja; 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej: 

kanału sanitarnego Ø200 w ul. Kostromskiej, 

kanału sanitarnego Ø150 w ul. E. Plater;  

3) odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej: 

kanału deszczowego Ø400 – Ø500 w ul. Kostromskiej, 

kanału deszczowego Ø300 w ul. Belzackiej, 

kanału deszczowego Ø300 w ul. 9-go Maja; 

kanału deszczowego Ø300 w ul. Emilii Plater; 

4) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci kablowej nn lub oddzielnymi 

obwodami ze stacji trafo; 

5) zasilanie w gaz przewodowy z istniejącej sieci gazowej: 

gazociągu Ø110 w ul. Kostromskiej, 

gazociągu Ø150 w ul. J. Słowackiego, 

gazociągu Ø100 w ul. Belzackiej, 

gazociągu Ø150 w ul. 3-go Maja ; 
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6) zasilanie w ciepło z istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej w ul. Belzackiej                

i ciepłociągu prostopadłego do ulic: Słowackiego i Belzackiej; 

7) zapewnienie łączy telefonicznych z istniejącej kablowej sieci telekomunikacyjnej; 

8) usuwanie stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach na poszczególnych 

działach następować będzie w systemie stosowanym w gospodarce komunalnej 

miasta na wysypisko miejskie. 

2. Ustala się, Ŝe podłączenie odbiorców do sieci oraz dostawa i odbiór mediów nastę-

pować będzie w oparciu o warunki określone przez właściwego dla danej sieci 

zarządcę. 

3. W stosunku do istniejących urządzeń oraz sieci nadziemnych i podziemnych 

uzbrojenia ustala się ich zachowanie z dopuszczeniem ich przebudowy w przypadku 

kolizji z projektowanym zagospodarowaniem oraz rozbudowy w w przypadku 

wystąpienia zwiększonych potrzeb zaopatrzenia lub odbioru mediów technicznych. 

4. Ustala się wykorzystanie pasów ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 

dla lokalizacji projektowanych sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia oraz 

projektowanych przyłączy do budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi. 

 

Rozdział III 

Przepisy końcowe 

§ 8 

 

1. Określa się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości słuŜące 

pobraniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. o zagos-

podarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 poz. 139. z 1999 r.) z póź-

niejszymi zmianami: 

1) dla wszystkich terenów wyróŜnionych na rysunku planu   –   0% 
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§ 9 

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Tryb. zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/140/88 Miejskiej Rady 
Narodowej w Piotrkowie Tryb. z dn. 25 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 14, poz. 
128) wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr XX/215/92 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dn. 20  marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 3, poz. 25), 
uchwałą Nr XXXV/374/93 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 21 października 1993 
r. (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 17, poz. 277) i uchwałą Nr III/14/94 Rady Miejskiej                    
w Piotrkowie Tryb. z dn. 3 sierpnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 23, poz. 139), 
uchwałą Nr LII/613/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 czerwca 1998 r.         
(Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, poz. 221), uchwałą Nr LII/614/98 Rady Miejskiej                    
w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, poz. 222)              
i uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. 
Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, poz. 223), uchwałą Nr VIII/114/99 Rady Miejskiej  w Piotrkowie 
Tryb. z dnia 25 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 73, poz. 831), uchwałą                   
Nr VIII/115/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego Nr 59, poz. 620), uchwałą Nr VIII/116/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb.               
z dnia 25 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 73, poz. 832), uchwałą                          
Nr XIII/246/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 8 września 1999 r. (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego Nr 139, poz. 1517), Uchwałą Nr XXXIII/547/2001 Rady Miejskiej w 
Piotrkowie Tryb. z dnia 28 lutego 2001r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 45, poz. 435), 
Uchwałą Nr XXXVI/613/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 23 maja  2001r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 119, poz. 1300), Uchwałą Nr XXXVI/614/2001 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 23 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 119, 
poz. 1301), Uchwałą Nr XLVII/842/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 
kwietnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 121, poz. 1920) oraz Uchwałą Nr 
XLVII/843/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 kwietnia 2002r. (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego, Nr 121, poz. 1921) - dla obszaru ograniczonego ulicami: Słowackiego, 
Kostromską, Belzacką, E. Plater oraz działką nr ew. 2/50 obr. 28 stanowiącą uliczkę 
dojazdową stanowiącego część terenu oznaczonego w w/w planie symbolem 
11.27.A1.M.  

§ 10 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

      § 11 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Łódzkiego. 
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