
UCHWAŁA Nr XLII/750/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 28 października 2009 r.  
 
w sprawie skargi mieszkańców ul. Gęsiej i Wiatracznej na działania Prezydenta 
Miasta oraz Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie 
Trybunalskim  
   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, 
poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. 
Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, 
poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postanawia, co następuje:  
 
§ 1.  
Uznać za bezzasadną skargę mieszkańców ul. Gęsiej i Wiatracznej zamieszkałych w 
Piotrkowie Trybunalskim na działania Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Pracowni 
Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
§ 2.  
Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera załącznik 
do uchwały. 
 
§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  



Załącznik  
do Uchwały Rady Miasta  
Nr XLII/750/09  
z dnia 28 października 2009 r.  

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapoznała się z wynikami 
postępowania przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną w sprawie skargi 
mieszkańców ul. Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim na działania 
Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w 
Piotrkowie Trybunalskim.  
 Komisja ta na swym posiedzeniu w dniu 20 października 2009 roku zbadała 
zasadność zarzutów zawartych w skardze mieszkańców ul. Gęsiej i Wiatracznej dot. 
przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej, który zatwierdzony został 
uchwałą Nr XXXIX/715/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Po dokładnej analizie sprawy Komisja uznała przedmiotową skargę za 
bezzasadną.  
Komisja Rewizyjna ustaliła, że procedura przygotowywania i uchwalenia planu jest 
zgodna z wymogami zawartymi w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
Dopełniono więc wszystkich formalnych wymogów poczynając od ogłoszenia o 
podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, a kończąc na 
rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i przyjęciu uchwały, przy czym ze względu na bardzo 
dużą liczbę złożonych uwag przy pierwszym wyłożeniu, procedura sporządzania 
planu była powtórzona. 
 Z treści złożonej skargi wynika przede wszystkim, iż jest to w istocie skarga 
spowodowana konkretnymi ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego determinującymi z kolei konkretne zapisy planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 Niezadowolenie mieszkańców z ustaleń studium spowodowało skargę na 
Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego, który przygotowując projekt planu 
zobowiązany był do uwzględnienia zapisów studium. 
 Brak jest przy tym stwierdzenia naruszeń, o których mowa w skardze, tj. 
niezapewnienia mieszkańcom prawa uczestnictwa w procedurze, nieliczenia się ze 
stanowiskiem zainteresowanych osób. 
 Nie znaczy to oczywiście, że wszystkie postulaty zainteresowanych osób 
mogły zostać spełnione, gdyż w znacznej mierze pozostawałoby to w sprzeczności z 
ustaleniami studium. Rada Miasta nie mogłaby wówczas podjąć uchwały w sprawie 
stwierdzenia zgodności projektu planu z ustaleniami studium, a tym samym 
niemożliwe byłoby w ogóle przedstawienie planu do uchwalenia. 
 Poniżej przedstawione zostały wszystkie uwarunkowania oraz czynności, które 
dotyczyły przedmiotowego planu, a także poprzedzającego go studium, albowiem 
właśnie ustalenia studium mają decydujący wpływ na treść planu, a nie – jak wynika 
to z treści skargi – działania Pracowni Planowania Przestrzennego. 

Podjęcie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego było uwarunkowane przede 
wszystkim utratą mocy obowiązującej miejscowego ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który to został 



przyjęty uchwałą Nr III/14/94 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 
sierpnia 1994r. (Dz. Urz. Woj. Piotr. Nr 23, poz. 139 z dnia 29 sierpnia 1994 r.). 

Po drugie, 27 marca 2003 r. weszła w życie ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), która to w art. 
32 narzuciła obowiązek dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim dnia  
15 października 2003 r. uchwałą Nr XI/166/03 przystąpiła do aktualizacji – zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podał do publicznej wiadomości 
informację o przystąpieniu do aktualizacji – zmiany studium w drodze ogłoszenia w 
Tygodniu Trybunalskim z dnia 24 czerwca 2004 r. oraz w drodze obwieszczenia na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wnioski można było 
składać w terminie do dnia 21 lipca 2004 r. W tym czasie wpłynęło 10 wniosków od 
osób fizycznych oraz 22 od instytucji. 

Kolejno na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dokonano ogłoszenia o wyłożeniu projektu 
studium do publicznego wglądu. Wyłożenie odbyło się w okresie 12.09.05 r. – 
12.10.05 r. Dyskusja publiczna miała miejsce 11.10.05 r., uwagi do wyłożonego 
projektu studium można było składać w terminie do dnia 03.11.05 r. Ogłoszenie o 
wyłożeniu ukazało się w Dzienniku Łódzkim – Wiadomości Dnia 26 sierpnia 2005 r. 

W okresie wyłożenia wpłynęło 257 uwag do projektu studium, które to Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozstrzygnął w drodze zarządzenia Nr 90 z dnia 9 
czerwca 2006 r., przy czym należy podkreślić, iż dopiero na etapie składania uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium zostały złożone 3 uwagi od 
osób fizycznych, które to dotyczyły terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i 
Wiatracznej. Uwagi złożyli: 

1. o zmianę przeznaczenia terenu z RM i R na MR; 
2. o zmianę przeznaczenia terenu z RM i R na MR oraz brak zgody na 

przebieg projektowanej ulicy wzdłuż istniejącego cieku ulicy zbiorczej „Z”; 
3. brak zgody na lokalizację projektowanej ulicy klasy „Z”. propozycja 

przeprowadzenia trasy „Z” istniejącym śladem ul. Wiatracznej oraz 
zakwalifikowanie działki nr Ew. 114 pod MN/U. 

Z powyższych informacji jednoznacznie wynika, iż procedura opracowania 
studium w pełni była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa czemu wiarę dał 
Wojewoda Łódzki dokonując pozytywnej kontroli nadesłanego już uchwalonego 
studium oraz zebranych materiałów w trakcie jego opracowywania. Należy 
podkreślić, iż zainteresowanie osób z terenów ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej 
było znikome. Dlatego też większość z nich twierdzi, że „o powyższym fakcie” 
dowiedziała się „w 2008 r.” (pismo – skarga do Wojewody Łódzkiego z dnia 1 
września 2009 r.) co jest oczywistą nieprawdą. Przede wszystkim z tego względu, iż 
12 lipca 2006 r. do Pracowni Planowania Przestrzennego wpłynął wniosek o 
przeznaczenie terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 



Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego mając na uwadze powyższy wniosek 
podjęła uchwałę Nr LIV/927/06 w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 
Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Na podstawie ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” (zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLIX/837/06 Rady Miasta z dnia 29 marca 2006 r.) przedmiotowy teren 
przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi oraz 
projektowaną ulicę zbiorczą, ulice lokalne i dojazdowe, tereny zieleni urządzonej. 

Prace zmierzające do opracowania planu miejscowego na w/w terenie były 
prowadzone zgodnie z procedurą planistyczną przewidzianą w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.) a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

Wnioski do projektu planu miejscowego należało składać w terminie do dnia 
30.10.06 r., które to Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozstrzygnął 
zarządzeniem  
z dnia 13 listopada 2006 r. Nr 415. Zebrane wnioski stanowiły podstawę do 
opracowania projektu rysunku i tekstu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Następnie projekt planu został przedstawiony Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej w celu uzyskania pozytywnej opinii dla 
dokonywania dalszych czynności planistycznych.  

Kolejnym etapem było dokonanie uzgodnień z jednostkami przewidzianymi w 
ustawie. Etap ten został dokonany w okresie sierpnia – września 2007 r. 

Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 w/w ustawy projekt planu miejscowego był 
wykładany do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie miało miejsce w okresie od 
09.06.08 r. do 07.07.08 r. Dyskusja publiczna z udziałem osób zainteresowanych 
odbyła się 18.06.08 r., uwagi mogły być składane w terminie do dnia 25.07.08 r.  

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządzeniem nr 307 z dnia 14 
sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rozpatrzył uwagi jakie napłynęły w okresie 
wyłożenia.  

Duży wpływ uwag w okresie pierwszego wyłożenia a także częściowe 
uwzględnienie tych, które na to pozwoliły spowodowało, iż doszło do powtórzenia 
procedury planistycznej na etapie ponownego uzgadniania projektu planu 
miejscowego oraz ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

Etap ponownego uzgodnienia projektu planu miejscowego miał miejsce na 
przełomie lutego - marca 2009 r. 

W związku z koniecznością dostosowania polskich norm prawnych do 
wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska, polski ustawodawca podjął w 
dniu 3 października 2008 r. ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Ustawa ta wprowadziła obowiązek przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, która to m.in. wymaga zapewnienia udziału 
społeczeństwa w postępowaniu. 

Udział społeczeństwa w postępowaniu został zapewniony poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia o opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko w 
prasie miejscowej oraz wyznaczenie terminu składania uwag i wniosków do dnia 30 
czerwca 2009 r. od dnia ogłoszenia w prasie miejscowej (21.05.09r.) 



Na podstawie art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokonał rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag i 
wniosków zarządzeniem nr 307 z dnia 3 lipca 2009 r. Do opracowanej prognozy 
oddziaływania na środowisko nie wpłynęła żadna uwaga i wniosek. 

Ponowne wyłożenie projektu planu miejscowego odbyło się w okresie od 
01.06.09 r. do 30.06.09r., dyskusja publiczna miała miejsce 25.06.09r., uwagi do 
wyłożonego projektu planu miejscowego można było składać w terminie do dnia 
21.07.09r. 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządzeniem nr 374 z dnia 10 
sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rozpatrzył uwagi jakie napłynęły w okresie 
wyłożenia. 

W tym kontekście uznać należy, że obowiązujące w powyższym zakresie 
procedury zostały zachowane.  

Ponieważ rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 05 października 2009 r. 
Wojewoda Łódzki stwierdziła nieważność uchwały Nr XXXIX/715/09 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, ustały przyczyny dla których skarga została złożona, a jak 
wykazano powyżej obowiązujące procedury zostały zachowane, Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, działając w trybie art. 229 pkt. 3 kodeksu postępowania 
administracyjnego postanowiła uznać wniesioną skargę za bezzasadną.  

Rada Miasta uznała, że opisany tryb postępowania oraz rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Łódzkiego powinny zostać wykorzystane przy opracowywaniu 
kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 


