
 
 

UCHWAŁA Nr LIV/896/10 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa   
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1.  
Po rozpatrzeniu wezwania Pana Henryka Alamy do usunięcia naruszenia prawa 
postanowieniami Uchwały Nr LI/830/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
26 maja 2010 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - wezwanie uznaje się za niezasadne i 
odmawia się uchylenia tej uchwały z powodów faktycznych i prawnych wskazanych 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
 
§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

        Paweł Szcześniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr LIV/896/10 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 25 sierpnia 2010 r.  

 
 

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

 Pismem z dnia 01 czerwca 2010 r. Pan Henryk Alama wezwał Radę Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego do usunięcia naruszenia prawa postanowieniami Uchwały 
Nr LI/830/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w 
sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez wyznaczenie miejsc na dokarmianie dziko 
żyjących gołębi na co wskazywała opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Łodzi Wydział Spraw Terenowych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim (pismo z dnia 
21 kwietnia 2010 r.). 

Wzywający do usunięcia naruszenia prawa uważa, że polskie prawo nie 
przewiduje karania mandatami za dokarmianie ptaków. Jego zdaniem można ukarać 
co najwyżej za zaśmiecanie na podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń, o ile Straż 
Miejska będzie w stanie to udowodnić. Wskazując na powyższe Pan Henryk Alama 
wnosi o rozważenie możliwości urządzenia w wyznaczonych przez miasto miejscach 
dokarmiania ptaków – azylu, którym zajmowałoby się Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Piotrkowie Trybunalskim. W takim azylu, gołębie byłyby dokarmiane 
przez pracowników Towarzystwa karmą zawierającą preparat antykoncepcyjny, 
zakłócający rozwój gołębich jaj, co zdaniem wnioskodawcy, pozwoliłoby na 
zmniejszenie ich populacji. 

W swoim wezwaniu podniósł również okoliczność, że Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie decyzja z dnia 21 kwietnia 2010 r. zezwolił 
Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na umyślne płoszenie i niepokojenie 
gołębia skalnego na terenie ulic: Słowackiego, Łódzkiej, Wojska Polskiego oraz w 
części Starego Miasta. Zezwolenie ważne jest do 31 grudnia 2011 r. Podkreślił 
również okoliczność, że gołębie miejskie tzw. skalne są objęte ścisłą ochrona 
gatunkową. 

Jednocześnie Pan Henryk Alama poinformował, że niezależnie od złożonego 
wezwania do Rady Miasta o usunięcie naruszenia prawa przez powyższą uchwałę, 
wystąpił do Wojewody Łódzkiego o wszczęcie postępowania mającego na celu 
ustalenie czy regulamin uchwalony przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 
przyjętym kształcie nie narusza prawa do dokarmiania ptaków bez wskazania miejsc 
na ich dokarmianie. 

Ponieważ pismem PNK.0911/271/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. Rada Miasta 
została powiadomiona o wszczęciu przez Wojewodę Łódzkiego, postępowania 
określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli 
legalności uchwały Nr LI/830/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 
maja 2010 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Przewodniczący Rady Miasta skierował 
do wnioskodawcy w dniu 21 czerwca 2010 r.  pismo Nr DRM.01143-68/10, w którym 



poinformował, że jego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostanie 
rozpatrzone przez Radę Miasta po zakończeniu postępowania nadzorczego przez 
Wojewodę Łódzkiego. 

Rada Miasta rozpatrując wezwanie wzięła pod uwagę wszystkie przytoczone 
przez skarżącego argumenty a także fakt zakończenia przez Wojewodę Łódzkiego 
wszczętego w tej sprawie postępowania w trybie nadzoru i nie dopatrzenia się 
żadnych uchybień prawa przez powyższą uchwałę. Jak ustalono podstawę prawną 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stanowił art. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z  
zapisami art. 4 ust 2 tej ustawy rada gminy uchwala regulamin jedynie po 
zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Opinia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 kwietnia 2010 roku 
dotycząca dokarmiania dziko żyjących ptaków w mieście Piotrkowie Trybunalskim 
ma charakter posiłkowy, a wskazówki w niej zawarte mogą być wykorzystane w 
przyszłości, przy tworzeniu miejsc, w których dokarmiane będą ptaki w okresie 
zimowym. Nie ma żadnego obowiązku prawnego zamieszczania zapisów zawartych 
w opinii RDOŚ -u w regulaminie. Opinia ta nie ma charakteru nakazowego lecz 
wyłącznie informacyjny i wskazujący dobre praktyki, które można zastosować w 
przyszłości na terenie naszego miasta. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
nie może również nakazać Prezydentowi utworzenia miejsc dokarmiania gołębi na 
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Nigdzie nie ma również przepisów 
mówiących o tym, że umieszczenie zapisów § 16 pkt. 6 w regulaminie wprowadza 
automatycznie nakaz wyznaczenia do tego celu konkretnego miejsca na terenie 
miasta, i że miejsce to winien określić Prezydent. 

Mając na uwadze powyższe, nie stwierdza się naruszenia prawa przez 
Uchwałę Nr LI/830/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 w 
sprawie określenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 


