
 UCHWAŁA  Nr XLIX/815/10 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 10 marca 2010 r.  
 
w sprawie skargi Państwa* zamieszkałych w Piotrkowie Trybunalskim na brak 
działań ze strony Prezydenta Miasta  
 
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, zmiany: 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. 
Nr 157, poz. 1241) 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; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego postanawia, co następuje:   
 
§  1.  
Uznać za bezzasadną skargę Państwa* zamieszkałych w Piotrkowie Trybunalskim na 
brak działań ze strony Prezydenta Miasta. 
 
§  2.  
Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera załącznik 
do uchwały. 
 
§3.   
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżących o sposobie 
załatwienia skargi.  
 
§  4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
          Przewodniczący Rady Miasta 
 
         Paweł Szcześniak  
  



Załącznik  
        do Uchwały Rady Miasta  
        Nr XLIX/815/10  
        z dnia 10 marca 2010 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  
Państwa* zamieszkałych w Piotrkowie Trybunalskim na brak działań ze strony 
Prezydenta Miasta w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, o której mowa w skardze w/w.  
 Komisja ta na swym posiedzeniu w dniu 02 marca 2010 r. zbadała wnikliwie 
zasadność zarzutów zawartych w skardze Państwa* z dnia 22 stycznia 2010 r., która 
przekazana została Radzie Miasta przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 2 lutego 2010 
r. Znak: PNK.IV.0551/31/10 (data wpływu 8.02.2010 r. Przedmiotem skargi jest brak 
działań ze strony Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie 
sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Po dokładnej analizie sprawy Komisja uznała przedmiotową skargę za 
bezzasadną.  
Wyjaśnić należy, że jeśli chodzi o wszczęcie procedury uchwalania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego to, ani z przepisów ustawowych, ani też z 
treści załączonego do pisma wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 
grudnia 2007 r. sygn. akt II OSK 1626/06 nie wynika obowiązek sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika „Bugaj”. 
 Z żadnego aktu prawnego, w tym z zapisów „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z 
dnia 29 marca 2006 r. nie wynika, aby dla terenu położonego w rejonie zbiornika 
„Bugaj” istniał obowiązek sporządzenia takiego planu. Stosownie bowiem do art. 10 
ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w studium określa się między 
innymi obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości a także 
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m² oraz obszary przestrzeni publicznej.  Obowiązku takiego nie przewiduje 
także ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 
2019 ze zmianami). 
 Szczegółowa analiza treści uzasadnienia orzeczenia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. wskazuje, że wyrokiem tym sąd uchylił 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, rozpatrującego skargę na 
decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie pozwolenia wodno-prawnego. 



 Z żadnego stwierdzenia w tym orzeczeniu nie wynika obowiązek sporządzenia 
takiego planu. Zawarte są w nim jedynie przyczyny, dla których wyrok Sądu 
Administracyjnego w Łodzi został uchylony oraz wskazówki co do ponownego 
rozpatrzenia sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. 

 Do dnia dzisiejszego nie jest znane stanowisko Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy.  

Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę stan prawny i faktyczny sprawy przyjęła 
stanowisko, aby zaproponować Radzie Miasta uznanie skargi Państwa* za 
bezzasadne. 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o stanowisko Komisji 
Rewizyjnej, działając w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w 
sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 
46) określającego zasady rozpatrywania skarg - postanowiła uznać wniesioną skargę 
za bezzasadną.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej – podstawa prawna art. 5 ust. 
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 23 ustawy z dn. 
23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny. Wyłączenia dokonała Agnieszka Wojtaś: referent w Referacie 
Kultury, Sportu i Promocji Miasta 


