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Protokol Nr 12/19

z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 26 sierpnia 2019 roku, w Urz^dzie 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1,
w godzinach od 15.00 do 15.30

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji
2. Bogumit Purina - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
3. Dariusz Cecotka
4. Rafal Czajka
5. Konrad Czyzynski
6. Jan Dziemdziora
7. Andrzej Piekarski

Radni nieobecni:
1. Ludomir Pencina
2. Sergiusz Stachaczyk

W posiedzeniu uczestniczyli takze:
1. Pawel Czajka - Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego
2. Piotr Olejnik - kierownik Zespolu Planow Miejscowych i Analiz w Pracowni Planowania 

Przestrzennego
3. Agata Wypych - Kierownik ZDiUM,
4. Jacek Hoffman - Komendant Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Obradom przewodniczyla Pani Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.

I. Przewodnicz^ca obrad pani Monika Tera stwierdzila, ze w chwili rozpocz^cia 
posiedzenia na sali jest obecnych 7 czlonkow Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, co stanowi quorum i obrady 
sq prawomocne

II. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:
1) Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych w dniu 24 czerwca 2019 r.

2) Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budzetu, Finansow i Planowania
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oraz Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepetnosprawnych 
w dniu 8 lipca 2019 roku.

3) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej
Piotrkowie Trybunalskim,Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w 

zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru 
dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika 
w Piotrkowie Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania i lokalizacji Filii.

4) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie odbudowy drog krajowych, powiatowych 
i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-l.

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/216/15 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyj^cia 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkow Trybunalski”- (zal^cznik 
w wersji elektronicznej).

6) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, 
Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Sklodowskiej - Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie 
Trybunalskim.

7) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, 
Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.

8) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, 
Zyczliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.

9) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, 
Brzeznickiej, Porazihskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy 
„Z” w Piotrkowie Trybunalskim.

10) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenow w rejonie ulic: J. Slowackiego, Kostromskiej i Belzackiej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

11) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania na 
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek i sposobu ich 
pobierania.

12) Korespondencja kierowana do Komisji.
13) Sprawy rozne.

Przewodnicz^ca Komisji zdj^la z porz^dku obrad: Punkt 1 Przyj^cie protokolu ze wspolnego 
posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 24 czerwca 
2019 r. , po czym poddala pod glosowanie porz^dek obrad po zmianach:
W wyniku glosowania przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja przyj^la porz^dek w zaproponowanej wersji.

Kolejnosc punktow zmieni numeracy.

2



Punkt 1
Przyj^cie protokoiu ze wspolnego posiedzenia Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budzetu, Finansow i Planowania 
oraz Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spoiecznych i Osob Niepeinosprawnych 
w dniu 8 lipca 2019 roku.
W wyniku glosowania przy 7 glosach za, bez giosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja przyj^la protokol ze wspolnego posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych, Komisji Budzetu, Finansow i Planowania oraz Komisji ds. Rodziny, 
Zdrowia, Spraw Spoiecznych i Osob Niepeinosprawnych w dniu 8 lipca 2019 roku.

Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej 
w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian 
w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania i lokalizacji Filii.

Przewodnicz^ca Komisji poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez giosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, 
zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania 
zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania i lokalizacji Filii.
Opinia Nr 53/11/19

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie odbudowy drog krajowych, powiatowych 

i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-l.
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez giosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie odbudowy drog krajowych, 
powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-l.
Opinia Nr 54/11/19
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Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/216/15 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyj^cia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkow Trybunalski”
W wyniku gtosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowata pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/216/15 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyj^cia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkow Trybunalski’.
Opinia Nr 55/11/19

Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporzqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, 
Jerozolimskiej, M. Sklodowskiej - Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodnicz^ca Komisji poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, 
Jerozolimskiej, M. Sklodowskiej - Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 56/11/19

Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporzqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz 
rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej 
oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 57/11/19

Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Zyczliwej, 
Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodnicz^ca Komisji poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Zyczliwej, 
Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 58/11/19
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Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Brzeznickiej, 
Porazinskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie 
Trybunalskim.
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowata pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Brzeznickiej, 
Porazinskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie 
Trybunalskim.
Opinia Nr 59/11/19

Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenow w rejonie ulic: J. Slowackiego, Kostromskiej i Belzackiej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Pan Konrad Czyzyhski zapytal, czy po wylozeniu planu i po konsultacjach spolecznych 
pozostal w planie parking, ktory jest wzdluz ulicy l^czqcej ul. Kostromsk^ z ul. Emilii Plater?

Pan Piotr Olejnik wyjasnil, ze w projekcie planu, ktory zostal przedstawiony ten parking nadal 
jest i zapisany jest jako element drogi wewn^trznej, bezposrednio od ul. Slowackiego 
w kierunku zachodnim i dalej na istniej^cym odcinku od ostatniego bloku patrz^c od 
ul. Kostromskiej w kierunku wiezowca przy ul. Emilii Plater - wyznaczony teren 2KP. Jest to 
miejsce, ktore w zasadzie jest nowe, natomiast nie b^dzie mozliwosci parkingu po poludniowej 
stronie tej drogi, tylko po polnocnej stronie drogi dojazdowej. W poprzednim planie te 
lokalizacje miejsc do parkowania nie byly doprecyzowane, wi$c postanowiono oddzielic co 
jest zieleni^, a co parkingiem.

W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenow w rejonie ulic: J. Slowackiego, Kostromskiej 
i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 60/11/19

Punkt 10

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania 
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek i sposobu ich 

pobierania.

na
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W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowaia pozytywnie projekt uchwaly w sprawie ustalenia strefy platnego 
parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek 
i sposobu ich pobierania.
Opinia Nr 61/11/19

Punktll
Korespondencja kierowana do Komisji.

Pan Bogumil Pecina odczytal korespondencie iaka wplvnda do Komisii:

Komisja zapoznala si$ i przyj^ta do wiadomosci pismo z dnia 04.04.2019 r. 
od Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie prosby o nadanie 
nazwy rondu budowanemu na styku ulic: R.Dmowskiego, Zelaznej, Gomej 
i Armii Krajowej - „Rondo Rodziny Zarskich”.
Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci odpowiedz z dnia 09.07.2019 r. 
udzielon^ przez Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta na pismo mieszkanca z dnia 
31.05.2019 r. dot. nieprzestrzegania przez rowerzystow przepisow ruchu drogowego 
po chodnikach i przejsciach dla pieszych.
Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci odpowiedz z dnia 10.07.2019 r. 
udzielon^ przez Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta na pismo mieszkanca z dnia 
02.07.2019 r. w cz?sci dotycz^cej zmiany organizacji ruchu w ci^gu Al. Pilsudkiego. 
Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci odpowiedz z dnia 10.07.2019 r. 
udzielon^ przez Komendanta Strazy Miejskiej na pismo mieszkanca z dnia 31.05.2019 
r. w sprawie nieprzestrzegania przepisow ruchu drogowego przez rowerzystow. 
Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci pismo mieszkanki z dnia 31.07.2019 r. 
dot. lokalizacji przystanku przy ul. Rakowskiej. Pismo przekazano do Prezydenta 
Miasta w celu udzielenia odpowiedzi.
Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci pismo mieszkanca z dnia
01.08.2019 r. w sprawie uci^zliwosci wywolanych przez samolot Polskiego Centrum 
Spadochronowego SKY FORCE oraz z odpowiedzi^ z dnia 09.08.2019 r. udzielon^ 
przez Wiceprezydenta Miasta Adama Karzewnika.
Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci odpowiedz z dnia 19.08.2019 r. 
udzielon^ przez Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta na pismo mieszkanca z dnia 
06.06.2019 r. w sprawie wykonania frezowania nawierzchni jezdni na ul. Zeromskiego 
w rejonie przejscia dla pieszych przy II LO.
Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci pismo mieszkanca z dnia
23.08.2019 r. w sprawie rozwazenia mozlwiosci ustawienia znaku Cl3a na sciezce 
rowerowej przy Al. Pilsudskiego. Wniosek zostal porzekazany do Komisji 
Bezpieczehstwa Ruchu Drogowego.
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Punkt 12
Sprawy rozne.

Pan Jan Dziemdziora powiedzial, ze z ww. pism mieszkanca dot. nieprzestrzegania przez 
rowerzystow przepisow ruchu drogowego wynikn^ta skarga, ktora b^dzie przedmiotem 
rozpatrywania przez Rad$ Miasta na najblizszej sesji i poprosii, aby radni przygotowuj^c si^ 
do sesji uwzgl^dnili tematyk^ jak£| mieszkaniec podejmowai w tych pismach, a ktore 
w zbiorowce przekazal w formic skargi.

Na tym protokol zakonczono.

Przewodnicz^ca Komisji 
Administracji Bezpieczeristwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mi^nia Komunalnego

Momka Tera

Protokolowaia:

Monika Mroz
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