
DRM.0012.2.3.2019

ProtokolNr 4/19
z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

ktore odbylo si$ w dniu 18 czerwca 2019 roku, w Urz^dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1, w godzinach 13.00 - 14.30

Radni obecni na posiedzeniu:

1) Jan Dziemdziora
2) Dajcz Slawomir
3) Piotr Gajda
4) Andrzej Piekarski
5) W^zyk-Glowacka Marlena (s)
6) Jadwiga Wojcik

Ponadto w posiedzeniu udzial wzi^ly osoby wg zal^czonej listy obecnosci.

Obradom przewodniczyl Pan Jan Dziemdziora - Przewodnicz^cy Komisji Skarg, Wnioskow' 
i Petycji.

Przewodnicz^cy obrad stwierdzil, ze w chwili rozpocz^cia posiedzenia na sali 
obecnych bylo 5 czlonkow Komisji, co stanowilo quorum i obrady Komisji byly 
prawomocne.
Porzqdek obrad zostal przyj^ty bez uw;ag w nast^pujqcej wersji:

1. Protokol z posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2. Rozpatrzenie skargi z dnia 7.05.2019 r. (uzupetnionej w dniu 20.05.2019) na 

dyrektora Zarzqdu Drog i Utrzymania Miasta, zawierajqcej zarzut nierownego 
traktowania przedsi^biorcow.

3. Rozpatrzenie skargi z dnia 13 maja 2019 r. na Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w sprawie braku parkingow.

4. Rozpatrzenie petycji z dnia 14 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony zieleni 
w miescie i podj^cia dzialan w tym zakresie.

5. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji.
6. Sprawy rozne.

I.

II.

PUNKT 1

Protokol z posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2019 r. przyj^to przy 4 glosach za, bez glosow 
przecwinych, przy 1 glosie wstrzymujqcym.
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PUNKT 2
Rozpatrzenie skargi z dnia 7.05.2019 r. (uzupelnionej w dniu 20.05.2019) na dyrektora 
Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta, zawieraj^cej zarzut nierownego traktowania 
przedsi^biorcow.

Pan Jan Dziemdziora poinformowat, ze skarg? p. na dyrektora Zarz^du
Drog i Utrzymania Miasta wraz z odpowiedzi^ Wiceprezydenta Miasta na skargi czbnkowie 
Komisji otrzymali w wersji elektronicznej. Poprosil o zabranie glosu skarz^cego.

stwierdzil, ze ZDiUM zaproponowal mu ogrodek o wymiarach 3x5 m2 
z podestem i zadaszeniem. Jest to miejsce na trzy stoliki. Zwrocil uwag?, ze jego lokal 
gastronomiczny ma duzo wi^ksz^ powierzchni^ uzytkow^ niz jego s^siada. Byl na rozmowie 
u Wiceprezydenta Miasta p. Adama Karzewnika i nie uzyskal zgody na letni ogrodek 
gastronomiczny.

Pani Agata Wypych przedstawicielka ZDiUM wyjasnila, ze w poprzednim roku rowniez 
urzqdzenie ogrodka gastronomicznego przy lokalu ul. Sieradzkiej i Rycerskiej byla kwesti^ 
spom^. W ostatecznym rozwi^zaniu otrzymal pan zgod$ na zorganizowanie ogrodka na ul. 
Sieradzkiej wzdluz swojego lokalu. Wtedy nie byla wyrazona zgoda na ul. Rycersk^ ze 
wzgl^dow bezpieczenstwa, gdyz ta ulica jest w^ska a po drugiej stronie funkcjonowal juz 
ogrodek gastronomiczny innego lokalu. Wtedy p. 
ogrodek przy ul. Sieradzkiej jest dla niego zl^ lokalizacj^, gdyz klienci skarz^ si$ ze s^ tarn 
przeci^gi, ze nie ladnie to wygl^da. W tym roku, jak zglosil si? pan o zorganizowanie ogrodka, 
zaproponowal pan od razu ul. Rycersk^, nic nie mowi^c o ul. Sieradzkiej. Uznalismy pana

: ogrodek,
ktory miesci si? przy przeciwleglym lokalu gastronomicznym nie otrzymal zgody na takie same 
wymiary jakie mial dotychczas. Mial wtedy 4,6x7m2 a otrzymal zgod? na ogrodek o wymiarach 
3m2 po to zeby wyrazic zgod? p. 
wzdluz ul. Rycerskiej. Niestety przez to jaka jest szerokosc tej ulicy musi bye zachowana 
przejezdnosc, ogolne zasady bezpieczenstwa. Otrzymal pan 
ogrodek zadaszony z podestem a w cz?sci na parasole. Przedsi?biorca z przeciwleglego lokalu 
rowniez nie byl zadowolony z takiego obrotu sprawy. Pan 
umowy skladaj^c kolejny wniosek o wyrazenie zgody na zorganizowanie ogrodka na ul. 
Sieradzkiej jak i Rycerskiej. W tej chwili sprawa jest w toku. Nie ma zadnej podpisanej umowy. 
Trwa post?powanie poniewaz Pan prowadzi dzialalnosc, krzeselka s^ wystawione i jest tarn 
prowadzona sprzedaz bez umowy.

Pan

zglaszal do nas pretensje, ze

argumentaeje z poprzedniego roku. Wyszlismy naprzeciw z^daniom p.

na zorganizowanie ogrodka gastronomicznego

zgod? w cz?sci na

nie podpisal przygotowanej

Pan Jan Dziemdziora: To co Pahstwo slyszeli mamy rowniez potwierdzenie w formic 
pisemnej, znamy stanowisko Pana 
wyrazone przez Pani^ ze ZDiUM.

•, znamy stanowisko Pana Prezydenta

: M6j ogrodek pelnowymiarowo mial miec 10 m na 3 m s^siedniegoPan
lokalu, mozna powiedziec podwojny ogrodek. W tym roku podzielilem lokal na dwa lokale, 
mam dwa wejscia, dwie osobne gastronomic. Z tego wzgl?du zlozylem wniosek o dwa ogrodki,
2

A



jezeli kazdy przedsi^biorca moze dlaczego ja nie mog$? Jesli chodzi o moj ogrodek, ja go sam 
osobiscie stawiatem, parasole tam stawiatem o wymiarach 12 in na 3 m tak aby byl przejezdny 
teren. Obok mnie przez caly sezon lokal korzystal bez stosownych dokumentow.

Pani Agata Wypych ZDiUM: Z tego co si^ orientujemy parametry techniczne na ul. Rycerskiej 
i Sieradzkiej s^takie same. Odnosz^c si^ do s^siedniego lokalu, ktory funkcjonowal bez zadnej 
umowy, jest to nieprawd^ poniewaz zarowno my jak i Straz Miejska probowalismy dor^czyc 
pismo do lokalu. Jak si$ okazalo tam jest franczyza czyli tak naprawd$ zarz^dza tym lokalem 
ktos inny, w tym roku maj^ juz umow^ na korzystanie z tego miejsca. Przedsi^biorca, o ktorym 
Pan wspomnial ma mozliwosc rozstawienia ogrodka tylko z jednej strony. Natomiast Pan ma 
zarowno z jednej jak i z drugiej. Niech Pan zwroci uwag$, ze przy zawieraniu umowy musi bye 
tez wola tej drugiej strony. Jest to umowa cywilno-prawna, musimy wyrazic W0I9 i wzi^c tez 
inne aspekty pod uwag$. Wzi^lismy pod uwag$ wszystkie czynniki, malo tego ogrodek 
naprzeciwko Pana tez musial bye zmodyfikowany. Zmodernizowal go Pan w ten sposob ze 
musial go Pan zmniejszyc. To co Pan podnosil, ze przeszkadza Panu na ul. Sieradzkiej czyli ze 
klienci narzekaj^ na przeci^gi ze jest za duzy ruch, pami^tajmy ze ulice na Starym Miescie nie 
S3 wyl^czone z ruchu i samochody mogq si^ tam poruszac. Sam ogrodek nie jest to dzialalnosc 
tylko to co Pan prowadzi w srodku lokalu, a ogrodek to jest cos co Pan od nas uzyskuje na 
naszym terenie i za nasz^ zgod^. My jako ZDiUM musimy zachowywac wobec wszystkich- 
rowne zasady. Pan wystawiaj^c ogrodek robi to bezumownie i naraza si$ Pan na konsekweneje. 
Pani Jan Dziemdziora: Czy chcialby Pan cos dodac?

: Chcialbym dodac, ze stolowka jest czynna od godziny 10 do godziny 18 
i mozna powiedziec ze druga cz$sc lokalu jest zamykana po godzinie 18 i ogrodka na ul. 
Rycerskiej niestety nie ma. Na samym pocz^tku dzialalnosci prositem ZDiUM zebym mial na 
ul. Rycerskiej ten ogrodek. Wyrazilem zgod$ na ul. Sieradzk^ ale ta lokalizaeja mi nie 
odpowiadala. Rok pozniej tez byl spor 0 ul. Rycersk^, w tym roku ja dostalem cz$sc tej ul. 
Rycerskiej 3m na 5 m.

Pan Jan Dziemdziora: Dzi^kuj^ Panu, mysl? ze kazdy z nas ma pogl^d topografii tego terenu.

Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Ja mam w sumie do Pana pytanie, jezeli lokal funkcjonuje 
tam od godziny 10.30 do 18 czy te metry ktore Pan otrzymal na ul. Rycerskiej 3m na 5m S3 
niewystarczaj3ce? Jezeli ktos przychodzi na obiady, to chyba ludzie si$ zmieniaj3 szybko bo 
wieezorem przychodzi „mlodziez” i ludzie przesiaduj3 tam cale godziny. Rozumiem, ze zlozyl 
Pan rowniez dokumenty jesli chodzi zezwolenie na ul. Sieradzkiej. Uwazam ze wszystko 
powinno funkcjonowac legalnie. Jestem za rozwojem, uwazam, ze rynek powinien 
funkcjonowac. Mysl$ ze nie tylko nam jako radnym, ale rowniez ZDiUM, zalezy na tym aby 
to funkcjonowalo w pelni.

Pan Piotr Gajda: Panic Przewodnicz3cy niestety dla mnie ta topografia nie jest za bardzo 
jasna. S3dz$ ze powinnismy mice posiedzenie wyjazdowe zeby dokladnie zbadac, jak ta 
sytuaeja wygl3da, bo to S3 tylko slowa. Chcialbym miec wyrazny os3d sytuacji i S3dz^ ze 
spraw^ powinnismy odlozyc do wyjasnienia albo rozpatrzyc to na miejscu.

Pan'
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Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Id^c tym tokiem myslenia to b?dzie niemozliwe zebysmy 
wszyscy udali si^ na miejsce. Kazdy z nas przejdzie si? i odlozmy skarg? na nast?pne 
posiedzenie.

Pan Piotr Gajda: Chodzi o szczegoly, chc? mice wyrobiony pogl^d. Poniewaz padaj^ tutaj 
rozne stwierdzenia i najlepiej jakbysmy rozpatrzyli to na miejscu. Jezeli to naoeznie b?dziemy 
mogli stwierdzic, to b?dziemy mogli sensownie zadecydowac jak spraw? rozstrzygn^c i cieszyc 
si? rozwojem gastronomii w Piotrkowie.

Pan Jan Dziemdziora: Dzi?kuj? za t? opini?. Pozwol? sobie wyrazic wlasn^: mianowicie 
kazdy z nas przygotowuj^c si? do sesji czy komisji wczesniej otrzymuje materialy i nie jeden 
z nas chocby tu wspomn? 0 Panu L. Kazmierczaku potrafi jechac i zbadac miejsce. To miejsce 
kazdy z nas zna lub tamt?dy przechodzih Wyrazam tak^ nadziej?, ze Pan 
swoj^ dziaialnosd wzmacnial i rozwijal. Nie widz? powodu zeby wizj? na miejscu robic.

Pan Piotr Gajda: Panic przewodnicz^cy, proponuj? zeby Pan si? przeszedl na Krakowskie 
Przedmiescie i mi?dzy Far^ a Chrobrym zobaezyl ze nie ma wystarczaj^cego miejsca aby 
przemieszczac si? tarn samochodem. Urz^d Miasta twierdzi ze wszystko jest w porz^dku, ze 
nie ma zakazu z jednej strony tylko z dwoch stron jest dopuszczone parkowanie. Na 
Krakowskim Przedmiesciu nie ma zadnych warunkow bezpieczenstwa. Na ul. Polnej nie ma 
zadnych warunkow bezpieczenstwa, na ul. Szkolnej podobnie i tarn nie ma problemu a tutaj 
jest minimalny ruch samochodowy i jest problem zaw?zenia. Podtrzymuj? swoj wniosek 
0 wizj? lokaln^.

Pani Marlena W?zyk-Glowacka: Niejednokrotnie w poprzedniej kadeneji przejezdzalismy 
i ogl^dalismy te miejsca. Uszanujmy zdanie Pana radnego Gajdy i mozemy to przegiosowac 
jako wniosek formalny albo przynajmniej dajmy szans? Panu radnemu zapoznac si? z miejscem 
lub osobiscie porozmawiac z wlascicielem.

Pani Jadwiga Wocik: Jak ktos si? decyduje zostac radnym, to powinien miec na takie sprawy 
czas.

b?dzie

Pan Piotr Gajda: Pani nie rozumie co radny ma robic.

Pan Jan Dziemdziora: Aby zakonezye polemik? proponuj? przegiosowac wniosek Pana 
radnego. Kto jest za tym aby zakonezye procedur? na tym etapie i przeprowadzic wizj? lokaln^?

Wniosek Pana radnego nie uzyskal poparcia.

Osobiscie jako Przewodnicz^cy po zapoznaniu si? i rozpoznaniu za i przeciw stawiam wniosek 
o odrzucenie tej skargi jako bezzasadnej. Prosz? o przeglosowanie mojego wniosku.

Stosunkiem glosow: 3 za odrzuceniem skargi i uznaniem jej za bezzasadn^ przy 2 przeciwnych 
spraw? rozstrzygn?lismy.

PUNKT 3

Rozpatrzenie skargi z dnia 13 maja 2019 r. na Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w sprawie braku parkingow.



. ztozyi pisemn^ skarg^. PoprosilismyPan Jan Dziemdziora: W tej sprawie Pan 
o stanowisko organ wykonawczy - Prezydenta Miasta. Takie stanowisko i informacj$ 
zawieraj^c^ fakty pokazuj^ce, ze w zakresie budowy parkingow Miasto realizuje temat aby 
deficyt miejsc postojowych minimalizowac. Z tego pisma i z raportu o stanie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wynika, ze w 2018 roku na terenie miasta zostaly wybudowane 283 miejsca 
parkingowe, a wi$c stwierdzenie ze Prezydent Miasta ijego sluzby nic w tym zakresie nie robi^, 
jest niestosowne.

: Pisz^c t^ skarg? miatem na uwadze to, ze za malo si$ robi i chcialbym si^ 
dowiedziec ile samochodow osobowych jest w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowanych, 
czy to si$ pokrywa z potrzebami? Widzimy sami co si$ dziej$ w dni targowe przed Urz^dem 
Miasta oraz na ul. Wyspianskiego, ul. Koscielnej oraz ul. Szkolnej. Obiecane mialem dwie 
kadencje temu przez Pana Wiceprezydenta A. Kacperka, ze b^dzie parking na ul. Szkolnej. 
Chodniki s^ zajmowane zamiast przez pieszych to przez samochody. Jestem za tym aby 
najwi^cej bylo parkingow bezplatnych. Do miasta przyjezdzajq rowniez zamiejscowi wi$c 
samochodow jest tutaj z 80 000 tysi^cy.

Pan

powiedzial,
poinformowac Pahstwa, ze Pan radny Stachaczyk wyst^powal tez w formie interpelacji 
w sprawie parkingow. Udzielil odpowiedzi na wyst^pienie Pana radnego Stachaczyka Pan 
Prezydent Adam Karzewnik cyt „ Byly podejmowane proby w celu zwi^kszenia liczby miejsc 
do parkowania przy ul. Szkolnej przeprowadzone rozmowy z dwoma firmami produkuj^cymi 
wielopoziomowe urz^dzenia do parkowania. Jednakze ze wzgl^du na wysokie koszty takiego 
urz^dzenia w stosunku do liczb dodatkowych miejsc do parkowania samochodu zrezygnowano 
z realizacji takiego rozwi^zania. Koszt urzqdzenia ktore moze dac dodatkowo 10 miejsc 
parkingowych top ok 600 tys. zl

Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta: Zanim podam liczby o ktor^ Pan pyta, chcialem zwrocic 
uwag$ na jedn^ kwesti^. Nie ma takiej sytuacji w jakimkolwiek miescie, aby kazdemu 
mieszkahcowi zabezpieczyc miejsce parkingowe. Wr^cz tendencja generalnie we wszystkich 
miastach idzie ku temu aby ograniczac w centrach miast liczby poruszaj^cych si$ pojazdow. 
Oplaty parkingowe, ktore s^ proponowane w rozporz^dzeniu Ministra Transportu za wjazd do 
centrum miast drastycznie wzrosn^. Urz^d Miasta Lodzi nie ma specjalnego wydzielonego 
parkingu dla mieszkahcow. Wokol Urz^du Miasta Lodzi s^ ulice przy ktorych stoj^ parkometry. 
Urz^d Miasta Gdahska, w ktorym osobiscie bylem, samochod zostawilem 500 m od Urz$du 
Miasta, bo przy Urz^dzie Miasta Gdansk gdzie na parterze jest biuro obslugi mieszkahcow, 
dosyc obszerne, wi^ksze jak nasze, nie ma zadnych wolnych miejsc. Urz^d znajduje si^ przy 
glownej ulicy, a parking platny 500 m. Moglbym tych miast wyliczac i tak rowniez jest 
w Piotrkowie Tryb. Pod Urz^dem Miasta na Pasazu Karola Rudowskiego prawd^ jest ze we 
wtorki i pi^tki nikt tutaj o godzinie 9 wolnego miejsca nie znajdzie, wr^cz powiem, ze niektorzy 
przyjezdzaj^ busami dostawczymi marki Zuk czy Nysa z towarem i stawiaj^ samochod na 
parkingu Urz^du i co godzina przychodzi ze swoim pudelkiem i wybiera swoj towar na swoje 
stoisko, bo jest to parking ogolnodost^pny. W pozostale dni wokol Urz^du Miasta i przy.

Pan Jan Dziemdziora: Chcialbym w uzupelnieniu do tego co Pan
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Urz^dzie Miasta wolne miejsca. Jezeli chodzi o ul. Szkoln^, to prosz? zauwazyc, ze przy ul. 
Szkolnej tarn nie tylko jest Urz^d Miasta ale rowniez Komenda Miejska Policji, do ktorej 
przyjezdzaj^ klienci z terenu catego Powiatu Piotrkowskiego. Przyjezdzaj^ rowniez Policjanci 
z posterunkow gminnych. Jest tam rowniez Pahstwowa Inspekcja Transportu Drogowego do 
ktorej podjezdzaj^ klienci namierzeni celem oplaty kary za przekroczenie wagi. Tam rowniez 
znajduj^ si^ brygady Urz^du Administracji Celno-Skarbowej i tez przychodz^ klienci plus nasi 
klienci. Obok przy Macdonald jest parking ogolnodost^pny i to dosyc obszerny. Na ul. 
Koscielnej zaraz przy ul. Slowackiego jest parking ogolnodost^pny po drugiej stronie 
Macdonald. Nie ma fizycznej mozliwosci zeby tereny przy ul. Szkolnej poszerzyc bo s^ tam 
grunty prywatne. Prowadzilismy rozmowy co do ewentualnego udost^pnienia, odsprzedazy ale 
ceny jakie proponuj^ wtasciciele po prostu w rachunku ekonomicznym nie pozwalaj^ na to, aby 
to wykupic. Na ulicy Szkolnej bo jest to strefa platnego parkowania ludzie wyjezdzaj^cy 
z Dworca PKP stawiaj^ samochod na ul. Szkolnej o 5-6 rano, wsiadaj^ w poci^g i wracaj^ 
o godzinie 15-16. Jest to parking ogolnodost^pny i my nie mozemy karac tych ludzi. Mamy 
przypadki takie ze mlodziez z Liceum nr III z terenu Powiatu nie maj^ swojego parkingu, 
przyjezdza samochodami i tez si? przed 8 ustawia na parkingu, po 15 opuszczaj^ to miejsce 
i po godzinie 15.30 do 17 kiedy jest Urz^d Miasta czynny s^ juz wolne miejsca. Dlatego tez 
punkty obslugi mieszkancow na ul. Szkolnej czynne s^ do 17 i mozna sobie rozlozyc tak czas 
do zalatwiania sprawy w Urz?dzie, ze mozna o 16 przybyc i spraw? zalatwic. W dobie 
elektronizacji uslug publicznych za rok za dwa strumien klientow Urz?d6w Miast diametralnie 
spadnie o ok 50% bo wi?kszosc spraw b?dzie mozna zalatwic on-line. W Piotrkowie mamy 
zarejestrowanych w roku ubieglym prawie 60 tys. pojazdow samochodowych ale mamy 
rowniez 11 tys. przyczep, motocykli, motorowerow, to wszystko generuje ruch. Jezeli 
doliczymy do tej liczby ilosc osob przyjezdzaj^cych do Piotrkowa do pracy, szkoly, lekarza nie 
dziwmy si? ze ruch w okreslonych godzinach w ci^gu dnia jest ruchem pot?znym, ze czasami 
rzeczywiscie trudno si? po Piotrkowie poruszac. Jest to problem duzych aglomeracji miejskich, 
bo ja Piotrkow do takich zaliczam. Dzis kazdy moze powiedziec ze ponad 280 miejsc 
parkingowych wybudowanych w ci^gu roku. Nie starajmy si? z kazdego skrawka terenow 
zielonych czynic miejsca parkingowe, nie betonujmy tego miasta. Starajmy budowac tam gdzie 
s^ do tego warunki i przekonujmy ludzi, ze lepiej do centrum przyjechac rowerem lub przejsc 
si? z danego osiedla do centrum.

Pan Piotr Gajda: Panic Sekretarzu w ktorym miejscu zostaly wybudowane te 280 miejsc 
parkingowych? Co one obsluguj^ ?

Pan Jan Dziemdziora: Czy Pan radny zapoznal si? z pismem?

Pan Piotr Gajda: Potrzeby 53 w okreslonych miejscach w miescie i Panic Wiceprezydencie 
prosilem Pana zeby Pan zainteresowal si? chodnikiem przy ul. Prochnika, gdzie jest 
rzeczywiscie ci?zko parkowac. Mozna bylo zrobic parking przy szerokim bardzo chodniku, 
ktory jest niewykorzystywany. Mozna bylo zrobic nowoczesny i tanio parking w tym miejscu, 
czy podj3t Pan dzialania? Nie mozna zabetonowac calego miasta, ale mozna zrobic parking 
pionowy przy Urz?dzie i gwarantuj? Panu, ze to nie mlodziez tam staje i nie osoby, ktore jad3 
kolej3, tylko 60% S3 to samochody urz?dnikow.



Pan Bogdan Munik: Podzielam Pana poglqd Panic Piotrze, ze trzeba myslec o tym co si$ mowi 
jak si^: mowi i wiedziec co si^ mowi. Po pierwsze parking na terenie Policji - czy Pan uwaza, 
ze nie podejmowalismy z Policji dyskusji juz kilka lat temu? Trzeba bye naiwnym, zeby w to 
wierzye. Tak, podejmowalismy rozmowy, trzeba rowniez znac realia Panic Piotrze 
i uwarunkowania prawne. Teren Policji od strony tak zwanego parkingu, jak to Pan nazywa, 
jest terenem wygrodzonym strefami. Znajduje si^ tarn punkt etapowy przewozenia wi^zniow 
i aresztantow z roznych miejsc Polski do innych aresztow, czyli inaezej mowi^c karetki 
wi^zienne z wi^zniami lub ze skazanymi jak^ przez pol Polski na wieezor do Piotrkowa. 
Nast^puje rozkwaterowanie wszystkich po celach i czekaj^ dzien - dwa na kolejny transport do 
innego miejsca, gdzie s$ przewozeni i to powoduje ze wzgl^dy bezpieczenstwa uniemozliwiaj^ 
powstanie parkingu. Drugim elementem jest to ze na terenie parkingu Policyjnego znajduje si^ 
dalej warsztaty samochodowe, ktore naprawiaj^ pojazdy Policyjne z terenu caiego powiatu.

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Osobiscie rozmawialem z Komendantem 
Policji w sprawie udost^pnienia parkingu dla pracownikow Policji. Zadne miasto nie jest 
w stanie zabezpieczyc dla kazdego posiadaeza pojazdu miejsc postojowych. Ponadto 
namawiam Panic radny do korzystania z transportu publieznego. Mozna dojechac zarowno do 
jednego Urz^du, do drugiego Urz^du, po co ma Pan tracic czas na szukanie miejsca do postoju 
pojazdow.

Pan Piotr Gajda: Jezeli Pan pami^ta my o ul. Prochnika rozmawialismy 4 lata temu na 
pocz^tku poprzedniej kadeneji. W Lodzi budowane sq wielopoziomowe parking!. Miasto 
potrzebuje w centrum nowoczesnych parkingow. Bysmy mieli 20 parkingow zamiast 
wybudowania Mediateki.

Pan Adam Karzewnik: Jest Pan naprawd$ odosobniony w opinii braku potrzeby powstania 
Mediateki. Bylem na jej otwarciu. Z ludzmi, z ktorymi rozmawialem, to wszyscy byli 
zachwyceni i naprawd^ bardzo ch^tnie b^dcj przychodzic do Mediateki. W miastach na 
zachodzie wyprowadza si$ ruch z centrow miast. Miejsc postojowych przybywa, nawet w tej 
chwili jest budowa kilkunastu miejsc postojowych przy ul. Polnej. Dzis bylo oddanie miejsc 
postojowych przy ul. Kopernika, z miesi^ca na miesi^c tych miejsc postojowych jest wi^cej.

Pan Piotr Gajda: Panic Prezydencie ile jest alternatyw? Pan powiedzial ze jest wiele 
alternatyw w Piotrkowie. Opcji jest wiele, alternatywa jest zawsze jedna.

Pan Jan Dziemdziora: Prosz^ Pahstwa do rzeezy.

Pan Pawel Czajka dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego: Deweloperzy na wlasny 
koszt realizuj^ uklad parkingowy w swoich osiedlach. Jezeli jest u mnie projekt zabudowy, to 
z gory nakladamy przy domkach jednorodzinnych 1 czy 1,5 miejsca parkingowego dla uslug 
i handlu na kazde 50 metrow kwadratowych. Jezeli Pahstwo zauwazyli mamy tak^ sklonnosc 
ze rozne elementy zycia spolecznego z zachodu wchodzq w nasz system spoleczny 
i na zachodzie do centrum si$ nie wjezdza.

Pan Piotr Gajda: Gdyby miasto zwrocilo si<? do dewelopcrow bylby lepszy efekt w budowaniu 
tych parkingow. Miasto budujqc parkingi, buduje tarn gdzie te parking! s£j mniej przydatne.
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Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Panic Prezydencie przypominam oczywiscie wszyscy chc^ 
zobaczyc Mediatek^. Dobrze by byio zeby duzo mieszkancow, nie tylko Piotrkowa 
Trybunalskiego lub okolic, odwiedzaio nasz^ bibliotek^. Uwazam, ze parking! w Piotrkowie 
potrzebne. Musimy si^ wszyscy zgodzic, ze tych parkingow jest naprawd^ male, szczegolnie 
w centrum. Ja rowniez byiam przeciwna budowie Mediateki w tej formic jezeli chodzi o brak 
dotaeji. Byiy to bardzo duze pieni^dze, ktore moglismy przeznaczyc zdecydowanie na inne 
rzeezy, np. na budow$ parkingow czy wymian$ taboru.

Pan Sergiusz Stachaczyk: Panic Prezydencie, zadalem sobie troch^ trudu i bylem przed 
otwarciem Urz^du, sporq cz^sc parkingu zajmuj^ pracownicy Urz^du i Policji. Praktycznie 
zapelniaj^ te miejsca.

Pan Pawel Czajka: Miasto jednak mysli o budowie parkingow. Wczoraj bylismy na ul. Pereca 
i zachodzi potrzeba aby dalszy ci^g tego parkingu, ktory jest zrealizowany na Krakowskim 
Przedmiesciu w kierunku wschodnim, b^dzie potrzebowal dodatkowego wyjazdu w ul. Pereca. 
Skrajny pas polnocny, ktory nie pracuje z rondem Sulejowskim b^dzie musial bye tym pasem 
wl^czaj^cym.

Pan Jan Dziemdziora: Pan sktadaj^c t$ skarg$ przyczynil si? do tego ze 
odbywamy swego rodzaju dyskusj? publiczn^. Z tej dyskusji wynika w sposob jednoznaezny, 
ze w miescie wyst?puje deficyt miejsc postojowych. Bior^c wszystko za i przeciw stawiam 
wniosek aby skarg? Pana 
z nadziej^ ze decydenci po debacie wezm^ sobie to do serca.

Pan Piotr Gajda: Nie rozumiem wniosku ktory Pan formuluje. Powinien Pan dac wniosek ze 
Komisja apeluje uwzgl?dniaj^c skarg? Pana 
budowy w centrum miasta wielopoziomowego parkingu.

Pan Jan Dziemdziora: Przy rozpatrywaniu skargi mamy dwa wyjscia albo j^ odrzucic albo 
uznac. Ja stawiam wniosek o odrzucenie.

po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji uznac za bezzasadn^

i ot zeby podj?to dzialania zmierzaj^ce do

W wyniku glosowania: 3 glosy za, 3 glosy przeciwne, 0 glosow wstrzymuj^cych. Zgodnie 
z § 43. 2. Regulaminu Rady Miasta w przypadku rownej liezny glosow rozstrzyga glos 
prowadz^cego obrady komisji - Przewodnicz^cy Komisji glosowal „za” - podj?to wniosek 
o uznanie skargi za bezzasadn^.

PUNKT 4

Rozpatrzenie petycji z dnia 14 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony zieleni w miescie 
i podj?cia dzialan w tym zakresie.

: Poswi?cilam czas go na przygotowanie w formic opisowej dla adresatow 
wszystkich problemow, ktore sprowadzaj^ si? do respektowania zapisow obowi^zuj^cego 
planu miejscowego. Cz?sc mieszkancow byla aktywna na etapie sporz^dzenia studium nowego 
planu miejscowego. Nasze prosby i wnioski zostaly zlekcewazone, poniewaz Miasto pokazalo 
swoj kierunek, ktory zmierza do zniszczenia tego siedliska przyrodniczego. Ja i kazdy zdrowo

Pani



mysl^cy czlowiek nie moze zgadzac si? z tym, st^d tez moja inicjatywa. Nie prosz? o to, zeby 
w ogole zmieniac plan i likwidowac zabudow?. Staralam si? tutaj uwrazliwic Panstwa radnych, 
nie wiem, czy dotarly moje pisma, ktore do Panstwa skierowalam.
Rzeczy, o ktore prosz? dla mnie oczywiste, mieszkalam, pracowalam przez kilka lat 
w Niemczech, jezdzilam po Polsce, musz? przyznac, ze gdyby zrobiono zdj?cie kamer^ 
termowizyjn^ tego miasta to bysmy chyba byli w czolowce najbardziej wybetonowanych miast 
w Polsce i w Europie. Po prostu nie ma tu gdzie spacerowac a temperatury przebywania 
w miescie s$ straszne, makabryczne. Jak ktos nie ma ogrodka albo nie mieszka gdzies przy 
parku, ewentualnie na osiedlu z czasow PRL, to katastrofa. Prosz? mnie zrozumiec, nie prosz? 
o jakies cuda. Wiem, ze Panstwo specjalnie zadzialali z t^ inicjatyw^ firmy Sebo. Dwa razy 
skladalam petycje, ktore zostaly odrzucone. Zostaly podj?te kroki przez Wody Polskie 
w Warszawie w celu uregulowania stanu prawnego rzeki Strawki, poniewazjest ona 
zle zewidencjonowana. Wszyscy wmawiajq nam, ze jest to row melioracyjny, co jest rowniez 
w Panstwa opracowaniach. Uwazam, ze jest to powod do wstydu, poniewaz wszystkie 
opracowania historyczne przecz^ temu. Nawet uhonorowaliscie prestizowymi nagrodami 
autora ksi^zki Pana ' 
szanujecie i nie respektujecie tego, o co oni walcz^. Musz? przyznac z bolem serca, ze bytam 
urz?dnikiem 11 lat, bez przekonania robitam wide rzeczy niezrozumialych dla mnie 
kompletnie: sprzedaz dzialek, ktore mialy bye kompletnie zazielenione pod bloki. Pozniej si? 
rozstalam z Urz?dem i przez kilka lat pracowalam w Niemczech w roznych miejscach. 
Z zazdrosci^ i szacunkiem patrzylam na Niemcow jak oni dbajq o obywatela. Tam w kazdym 
miescie ludzie maj^ tereny spacerowe, odkrywa si? rzeki, jest mnostwo rzeczek malych, ludzie 
odpoczywaj^ a w zwi^zku z tym lepiej pracuj^. Prawo jest inaezej skonstruowane. Moglam si? 
o tym przekonac czytaj^c ksi^zk? o urbanistyce w Niemczech. Zanim szefem zostal Pan 
dyrektor, ksi^zka ta stala na polce w Urz?dzie Miasta i podejrzewam, ze tylkoja jq 
przeczytalam. Teraz mog? wyrazic pewne rzeczy, bo nie czuj? l?ku przed nikim, ze strac? 
prac?, funkcj? i stanowisko. Prosz? mnie zrozumiec, ja nie walcz? o nic niezwyklego, to z czym 
walcz? to sq fanaberie urz?dnicze. Prosz? o przychylne traktowanie nas, poniewaz kazda 
dzielnica powinna miec park miejski w wielkosci ok. 5 ha a mamy dwa parki miejskie jakiejs 
smiesznej wielkosci, ktore nie S3 z uwagi na wielkosc parkami miejskimi. Jest uruchomiona 
procedura z Warszawy w celu regulacji stanu prawnego rzeki Strawki.

Pan Jan Dziemdziora: Dzi?kuj? Pani za rozszerzenie tematu. W momencie kiedy ruszyla 
procedura o zmian? planu zagospodarowania przestrzennego zeby przejsc z mozliwosci 
budynkow jednorodzinnych do budowy wielorodzinnych, ta procedura zostala zaniechana. 
Znamy tez ten teren kiedy 17 kwietnia biez3cego roku wyrazalismy zgod? na zastosowanie 
uchwaly ulatwiaj3cej budownictwo mieszkaniowe. Okazuje si? ze ta uchwala w pewnym sensie 
w drugim rz?dzie stawia palny zagospodarowania przestrzennego a nawet w jakims stopniu 
wyklucza studium rozwoju miasta. To co Pani mowita zeby starac si? zachowywac system jak 
we wst?pie, ochron? systemu w naszym miescie, doliny rzek, parki. Kazdy uwaza ze tak to 
powinno bye, natomiast fakty albo zdarzenia formalnoprawne id3 w tym kierunku wjakim id3.

. Honorujecie takich obywateli jak ich nie
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Pierwsza petycja: dotycz^ca podj^cia uchwaly przez Rad$ Miasta o wljjczeniu dziatek nr 
194/6 i (dodatkowo) nr 194/17 obr$b 29, poiozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy 
ulicy Kasztanowej do sieci drog publicznych.

Pani Jadwiga Wojcik Wiceprzewodnicz^ca Komisji odczytala wyjasnienia Sekretarza 
Miasta: Petycja pierwsza zgodnie z obowi^zuj^cym planem zagospodarowania przestrzennego 
dzialki o ewidencji 194/6 i 194/17 obr^b 29 polozonych polozone s^ w terenach drog 
publicznych 13 i 12 w chwili obecnej nie stanowi^ pasa drogowego drog publicznych co moze 
nast^pic po wykonaniu infrastruktury drogowej na terenie wskazanych dzialek w zwi^zku 
z powyzszym nie zachodzi koniecznosc podejmowania wskazanej w petycji Uchwaly Rady 
Miasta.

Pan Jan Dziemdziora: Pani w swojej wypowiedzi przywolywala ten ciek wodny, jest to w tym 
rejonie, z tego co wiem to Pahstwo maj^ w materialach topografi^ tego rejonu. Z tego co slysz$ 
w Parku Belzackim jest staw, przeplywa woda, w ktor^ strong plynie to wiemy i st^d obawiam 
si^ ze znowu padnie zdanie zebysmy wizie lokaln^ robili i nie widz$ potrzeby bo kazdy z nas 
widzi to miejsce, bo niejednokrotnie w nim byl.

Pan Jan Dziemdziora: Otwieram dyskusj^ na temat petycji pierwszej. Poniewaz nie ma 
ch^tnych do dyskusji, skladam wniosek o oddalenie petycji nr 1.

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji postanowila w wyniku glosowania o nie uwzgl^dnieniu 
petycji (wynik glosowania: 3 glosow za, 3 glosy przeciwnych, bez glosow wstrzymuj^cych - 
zgodnie z § 43 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta w przypadku rownej liczby glosow rozstrzyga 
glos prowadz^cego obrady komisji - Przewodnicz^cy Komisji glosowal „za”).

Druga petycja: Podj^cie przez Rad$ Miasta przez zobowi^zuj^c^ wladz^ miasta do 
wydzielenia i wykupu terenow prywatnych kiedys gminnych Skarbu Panstwa 
zlokalizowanych w jednostkach 24 ZP i 32 ZN na funkcj^ zgodnie planem miejscowym 
i uporz^dkowanie stanu prawnego tego terenu zgodnie z logikq i obowi^zujijcjj ustawq 
prawo wodne.

Pani Jadwiga Wojcik odczytala wyjasnienia Sekretarza Miasta: Petycja druga - dla terenow 
24 ZP i 32 ZN jako terenow zieleni obowi^zuj^cy plan przewiduj$ adekwatne rozwi^zania 
planistyczne chroni^ce walory tego obszaru zabezpieczaj^ce przed zabudow^ ustalenia planu 
miejscowego w rownym stopniu obowi^zuj^ gmin^ jak i prywatnych wlascicieli dzialek 
niemniej jednak lokalizacja inwestycji w trybie specustaw moze pomijac w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego rozstrzygni^cia urbanistyczne z uwagi na powyzsze wniosek 
uj^ty w petycji podj^cie uchwaly dotycz^cej wykupu terenow prywatnych nie jest zasadny.

Pan Piotr Gajda: Mam pytanie zasadnicze: co bylo czytane, bo Pan Przewodnicz^cy 
powiedzial do Pani Wiceprzewodnicz^ca odczyta petycja czy Pan Prezydent w stosunku do nas 
wystosowal petycja czy stanowisko do petycji ?

Pan Jan Dziemdziora: Pani Wiceprzewodnicz^ca cytowala stanowisko Pana Prezydenta.

Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Jakby Pan Przewodnicz^cy przyblizyl mi o ktore dzialki 
chodzi gdyz poslugujemy si^ tylko numerami tych dzialek.



Pan Jan Dziemdziora: Prosz$ dodatkowo poinformowac Pani^ Radn^.

Pan Pawel Czajka: Obowi^zuj^ pewne dokumenty w tym kraju i w tym miescie. Mowila Pani, 
ze pracowala przez 11 lat w Urz^dzie Miasta i powinna si$ Pani nauczyc przepisow 
planistycznych. Strawka niegdys byla rzekq, archeolodzy natrafili na przemycie gruntu przez 

rzek^ i ona jak wylewala, byla na poziomie asfaltu na ul. Garncarskiej. Stosunki wodne si$ 
zmienily wokol Piotrkowa i w Polsce, dzisiaj jest zakwalifikowana ze wzgl^du na wielkosc 
swego koryta. W Piotrkowie mamy dwie rzeki Strawy i Rzek^ Wierzejk$. Jesli Pani powoluje

pokazuje rozne mapy z roznych okresow, chociazby sama 
Wierzejka zmienia swoje nazwy w roznych materialach, w roznych mapach a to w XVIII, XIX, 
XX wieku. Natomiast jezeli Pani tutaj mowi mi o rzece, to od razu Pani odpowiadam, nie bylaby 
mozliwosc sprzedazy dzialki pt. Rzeka poniewaz rzeka jest niezbywalna. Jest oczywiscie 
„babor w Piotrkowie, gdzie niegdys Skarb Pahstwa sprzedaj^c swoje grunty po PGR sprzedal 
rzek$ a row sobie zatrzymal jako rzek$ jest to dzisiaj nie do uregulowania. Co si$ dzieje 
w Wodach Polskich nie wiem, do nas nie wplyn^ty zadne pytania. Cztery razy zmienialismy 
studium, nikt nigdy z tych instytucji nie zwrocil uwagi, ze to jest rzeka. Jest to ciek. Panic 
Przewodnicz^cy nie tylko domki jednorodzinne ale tereny poprzemyslowe chcielismy tym 
planem zmienic i w ogole wykasowac z tych terenow.

Pan Piotr Gajda: Kiedy, w jakim okresie Strawka stala si$ ciekiem a nie rzekc}? Z danych 
historycznych nie dysponuj^ zadnq informacj^.

Pan Pawel Czajka: Nie wiem.

Pan Piotr Gajda: Pan podj^l decyzj^ o zakwalifikowaniu tego jako cieku i dopuszczeniu do 
sprzedazy terenu nie maj^c przepisu ustalonego i podstawy prawnej.

Pan Pawel Czajka: Po pierwsze nie sprzedalem zadnego gruntu. Grunt zostal kupiony od 
firmy. Ciek znajduje si$ na prywatnych gruntach.

Pan Adam Karzewnik: Nie jestem archeologiem nie badam przeszlosci, ale to czy Strawka 
jest rzek^ czy nie wystarczy zajrzec do wykazu rzek, ktory w tej chwili posiadajq Polskie Wody. 
Tam s^ wymienione wszystkie rzeki w Polsce i nie ma tak Strawki jako rzeki.

Pan Jan Dziemdziora: Przedmiotem petycji numer dwa jest zobowi^zanie miasta w celu 
podj^cia uchwaly w sprawie wykupu terenow prywatnych 24 ZP i 32ZN 53 to tereny prywatne. 
Ja osobiscie pod takim projektem uchwaly bym si$ nie podpisal i nie glosowalbym za bo nie 
widz$ takiej potrzeby. Czy Pahstwo maj3 takie potrzeby ?

Pan Piotr Gajda: Ja si$ w tym przypadku wstrzymam z prostej przyczyny. Poniewaz jezeli 
b^dzie to kwalifikacja jako rzeka, musi bye zachowana strefa ochronna w stosunku do rzeki 
i na dzieh dzisiejszy jest konieeznose ustalenia dlaczego ten ciek wodny w ktorym momencie 
nie zostal uznany za rzek$ i kto podj3l taka decyzj^. Jezeli jest to niedopatrzenie urz^dnicze 
i jest to dalej rzeka. to ma swoj3 strefi? ochronn3, 0 ile wiem ta rzeka ma dwa zrodliska tak ze 
jest to rzeka.

Pan Jan Dziemdziora: Przedmiotem petycji numer dwa jest prosba 0 podj^cie uchwaly 
w sprawie wydzielenia i wykupu terenow prywatnych.

, tosi$ na 1
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Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji postanowila w wyniku glosowania o nie uwzgl^dnieniu 
petycji (wynik glosowania: 0 glosow za, 3 glosy przeciwne, bez glosow wstrzymujqcych).

Trzecia petycja. Podj^cie uchwaly przez Rad^ Miasta o odkryciu koryta rzeki Strawki po 
zachodniej ul. Energetykow, proszQ o stanovvisko.

Pani Jadwiga Wojcik odczytala stanowisko Sekretarza Miasta w sprawie petycji: Zgodnie 
z obowi^zuj^cym studiem uwarunkowan i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego ciek wodny zwany w petycji rzek^ Strawk^ dochodzi do zachodniej 
granicy dzialki nr ewidencyjny 195/14 od zachodniej dzialki 195/14 ciek wodny jest zamkni^ty 
i stanowi uklad kanalizacji deszczowej. W obowi^zuj^cych dokumentach planistycznych nie 
przewiduje si$ odkrycia cieku wodnego na wskazanym w petycji obszarze ponadto w opinii 
zarz^du ZDiUM odkrywanie cieku wodnego Strawki nie rzeki nie ma uzasadnienia ze wzgl^du 
na estetyk^, bezpieczehstwo dla osob postronnych, wykup dodatkowych dzialek wraz z pasem 
ochronnym umozliwiaj^cym dojazd sprz^tu mechanicznego podczas jego konserwacji, odkryte 
odcinki cieku podczas biez^cego utrzymania i eksploatacji generuj^ znacznie wi^ksze koszty 
niz kanaly zakryte ze wzgl^du na ich zasmiecenie roznorodnymi odpadami, koniecznosc 
usuwania tam utworzonych przez siedliska bobrow, ci^gle odmulanie, wykaszanie i sprz^tanie. 
Dodatkowo przy odkrywaniu cieku napotykamy na istniej^c^ infrastruktur^ podziemn^, ktora 
krzyzuje si^ z ww. ciekiem wodnym. Odkrywanie ciekow wodnych wi^ze si$ z bardzo duzymi 
kosztami ich utrzymania.

Pan Jan Dziemdziora: Dzi$kuj$ bardzo czy w sprawie podj^cia uchwaly o odkryciu koryta 
jak to nazywane jest w petycji rzeki Strawki macie Pahstwo pytania i opinie ?

Nie widz$. Kto jest za oddaleniem petycji ?

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji postanowila w wyniku glosowania o nie uwzgl^dnieniu 
petycji (wynik glosowania: 3 glosow za, 1 glos przeciwny. 2 glosy wstrzymuj^ce).

Czwarta petycja: W sprawie rozpatrzenia petycji dotycz^cej podj^cia uchwaly przez Radf 
Miasta o utworzeniu budzetu na wykup terenow prywatnych przeznaczonych w planach 
miejscowych i studium pod zieleh publicznq.

Pan Jan Dziemdziora stwierdzil, ze ze stanowiskiem Prezydenta Miasta pahstwo radni juz si$ 
zapoznali.

Pani zarzucila radnym brak profesjonalizmu. Radni glosu nie zabierali.

Pan Jan Dziemdziora: Kto jest za oddaleniem petycji ?

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji postanowila w wyniku glosowania o nie uwzgl^dnieniu 
petycji (wynik glosowania: 3 glosow za, 1 glos przeciwny, 2 glosy wstrzymujqce).

Czy moze Pan mi podac lokalizacj$ parkow zieleni dzielnicowych? CzyPani ,
wszyscy radni dostali moje pisma?

Pan Jan Dziemdziora: Dwoma r^kami podpisatbym si$ pod petycjq, ktora by brzmiala jak 
preambule do tych petycji. Natomiast te petycje godzq w status prawny jaki mamy w miescie.



PUNKT5

Korespondencja kierowana do Komisji.

Pan Jan Dziemdziora poinformowai, ze wpiyn^la kolejna skarga zredagowana przez 
pensjonariuszk^ DPS z ul . Zwirki 5/7, ktora podnosi w niej ulomnosci w procedurze jak^ 
wobec niej zastosowalo kierownictwo DPS-u i Urz^d Miasta. Prosz^ tez aby Prezydent 
przygotowal stanowisko w tej sprawie i wtedy podejmiemy stosowne decyzje. Postawil 
wniosek o przedluzenie terminu rozpatrzenia skargi (6 glosow za, bez giosow przeciwnych 
i wstrzymuj^cych).

PUNKT6

Sprawy rozne:

Pan Piotr Gajda zwrocii uwag$ na godzin^ zwoiywanych posiedzen Komisji.

Na tym posiedzenie zakonczono.

Przewodnicz^cy
Komisji Skar^ Wnioskow i Petycji

U(x{A l-

Jan Dziemdziora

Protokoi sporzqdzila:

Zdzislawa L^gwa-Plich
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