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Protokół  Nr 6/19 
Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w dniu 22 lutego 2019 r., w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

przy ul. Pasaż  Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 
w godz. 13:00 — 13:40 

Radni Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych obecni na posiedzeniu: 

Jan Dziemdziora 
Piotr Gajda 
Wiesława Olejnik 
Andrzej Piekarski 
Sergiusz Stachaczyk 
Jadwiga Wójcik — Przewodnicząca Komisji 

Radni nieobecni na posiedzeniu: 
Krystyna Czechowska - delegacja 
Lech Kaźmierczak - delegacja 
Mariusz Staszek - delegacja 
Sylwia Więcławska — Wiceprzewodnicząca Komisji 

Lista obecności w załączeniu do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 
Andrzej Kacperek — I Zastępca Prezydenta Miasta 
Adam Karzewnik — II Zastępca Prezydenta Miasta 
Wiesława Łuczak — Skarbnik Miasta 
Beata Rakoczy — Kierownik Referatu Budżetu i Analiz Finansowych 
Krzysztof Byczyński — Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 
Agata Wypych — Kierownik Działu Komunikacji w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 
Agnieszka Kosela — Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 
Katarzyna Szokalska — Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta 
Dariusz Ciapa — Kierownik Referat Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska 
Paweł  Czajka — Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego 

Obradom przewodniczyła Pani Jadwiga Wójcik — Przewodnicząca Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, która stwierdziła, ze w chwili rozpoczęcia posiedzenia 
na sali obecnych jest 6 członków Komisji, co stanowi quorum i obrady są  prawomocne. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad został  członkom komisji 
dostarczony. W ramach autopoprawki do porządku obrad wprowadza się  następujące zmiany: 

wprowadza się  pkt 2): Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych w dniu 25 stycznia 2019 roku; 
pozostałe punkty ulegają  przesunięciu według kolejności. 



Następnie pani Jadwiga Wójcik zapytała czy są  inne uwagi do porządku obrad. 
W wyniku głosowania: 3 głosy za, O głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące Komisja Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych przyjęła porządek posiedzenia w następującej wersji: 

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych, Komisji Administracji Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji 
Mienia Komunalnego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 18 stycznia 
2019 roku; 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 
w dniu 25 stycznia 2019 roku; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2019 rok; 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę  Nr LV/696/18 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą  Uchwałę  Nr XLIX/618/17 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia 
Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały (dot. uchwały 
Nr IXJ118/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy 
sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich 
użytkowników wieczystych); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego 
dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków; 
Informacja o zgłoszonych żądaniach w roku 2018, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia 
związane z uchwaleniem lub zmianą  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego) oraz w zakresie art. 36 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych 
postępowaniach administracyjnych zmierzających do określenia należnej gminie opłaty 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości — tzw. „renta planistyczna"; 
Korespondencja kierowana do Komisji; 
Sprawy różne. 

Punkt 1  

Przyjecie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji 

Mienia Komunalnego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 18 stycznia 

2019 roku.  

Komisja przyjęła protokół  ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych, Komisji Administracji Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 18 stycznia 2019 roku bez 

uwag. 
Wynik glosowania: 3 głosy za, O głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące. 



Punkt 2 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych w dniu 25 stycznia 2019 roku.  

Komisja przyjęła protokół  z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych w dniu 25 stycznia 2019 roku bez uwag. 

Wynik glosowania: 3 głosy za, O głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące 

Punkt 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

Pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W wyniku głosowania przy 3 głosach za, 3 głosach przeciw i O glosach wstrzymujących 

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Zgodnie z § 43 ust.2 Regulaminu Rady 

Miasta, w przypadku równej liczby głosów „za" i „przeciw" decyduje głos prowadzącego 

obrady komisji. 
Opinia Nr 28/6/19. 

Punkt 4  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2019 rok.  

Pan Jan Dziemdziora poprosił  o wyjaśnienie zapisanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
kwoty 745.000,00z1. 
Pani Wiesława Łuczak wyjaśniła, że ta kwota składa się  z 2 kwot zapisanych w budżecie 
Miasta: w dziale 600 rozdział  60016— zagospodarowanie zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem 
— 120.000,00z1 iw dziale 900 rozdziale 90095 kwota 625.000,00A. 

Następnie pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2019 r. 
W wyniku głosowania przy 3 glosach za, 3 glosach przeciw i O glosach wstrzymujący ch 
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Zgodnie z § 43 ust2 Regulaminu Rady 
Miasta, w przypadku równej liczby głosów „za" i „przeciw" decyduje głos prowadzącego 
obrady komisji. 
Opinia Nr 29/6/19. 

Punkt 5  
Zaopiniowanie projektu uchwali! zmieniającego Uchwale Nr LV/696/18 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę  Nr XLIX/618/17 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia 
Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.  



Pani Katarzyna Szokalska wyjaśniła, że uchwała w swoim zakresie dodaje do Piotrkowskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej (PSAG) kolejny obszar zlokalizowany przy ul. Całej 39. 
PSAG jest formą, która pozwala rozpocząć  działalność  na korzystnych warunkach, ponieważ  
stawka czynszu dzierżawnego jest niska i wynosi 0,10 gr za m2. Strefa cieszy się  dużym 
zainteresowaniem i sklada się  z 10 obszarów, z których 6 jest już  wydzierżawionych. W dniu 
22.02.2019 r. odbyły się  przetargi na kolejne 3 obszary i na dwa są  oferty. Wskazana w uchwale 
działka przy ul. Całej 39 kilkakrotnie była wystawiana do sprzedaży jednak nie znalazła 
nabywcy. 

Pan Piotr Gaj da poprosił  o przedstawienie informacji, jakie podmioty gospodarcze prowadzą  
działalność  gospodarczą  na terenach PSAG. 

Pani Katarzyna Szokalska odpowiedziała, że działalność  gospodarcza prowadzona na 
terenach należących do PSAG podlega pewnym wyłączeniom zapisanym w umowie jak 
również  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie można prowadzić  
usług składowania, magazynowania, handlu kopalinami, kruszywami, węglem, jak również  
działalności tylko handlowej, czyli dużych obiektów handlowych. Na rozpoczęcie działalności 
firmy mają  3 lata. Na 3 działkach prowadzona jest działalność  gospodarcza związana z obsługą  
ruchu transportowego, myjnie, warsztaty samochodowe. Na obecna chwilę  działa firma przy 
ul. Nowowiejskiej, rozpoczęła działalność  firma przy ul. Wojska Polskiego. Pozostałe są  na 
etapie procedowania. Firmy GRAVE na ul. Rakowskiej buduje dużą  siedzibę  w ramach PSAG. 
Przy ul. Sulejowskiej będzie prowadzona działalność  związana z usługami hotelarskimi, 
konsumpcyjnymi przez firmę  CENTRUMMEDIA. Przy ul. Dalekiej będzie prowadzona 

działalność  związana ze świadczeniem pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez, opieki 

pielęgniarskiej, medyczne, praktyka lekarska, sprzedaż  wyrobów farmaceutycznych, 

medycznych. 

Następnie pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającego Uchwałę  

Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą  

Uchwalę  Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. 

W wyniku głosowania przy 6 glosach za, O głosów przeciwnych, O głosów wstrzymujących 

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Opinia Nr 30/6/19. 

Punkt 6  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwali,  (dot. uchwały 

Nr IX/118/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 

określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy 

sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich 

użytkowników wieczystych).  
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Punkt 9 

Korespondencja kierowana do Komisji.  

Przewodnicząca obrad pani Jadwiga Wójcik przekazała prowadzenie obrad w tym punkcie 

Wiceprzewodniczącej Komisji pani Sylwii Więcławskiej, która poinformowała członków 

komisji o następującej korespondencji: 

Odpowiedź  Wiceprezydenta Adama Karzewnika na pismo mieszkanki z ul. Cisowej 

w sprawie uciążliwych najemców. Znak sprawy DRM.0004.9.2019. 

Pismo mieszkańców ul. Świerkowej dotyczące budowy nawierzchni ulicy Komunalnej 

i Świerkowej. 
Pismo lokatorów ul. Sygietyńskiego dotyczące kaucji wpłaconej przez najemców bloku. 

Znak sprawy DRM.0012.64.2017. Komisja poprosiła o przekazanie kserokopii odpowiedzi 

udzielonej adresatom. 

Punkt 10 

Sprawy różne. 

1. Pani Wiesława Olejnik: 
poruszyła problem parkujących samochodów przy wjeździe w ul. Iwaszkiewicza, od 

strony ul. Dmowskiego. Bardzo często tuż  przy skrzyżowaniu ww. ulic parkują  samochody, 
przez co brak jest możliwości skrętu w ul. Iwaszkiewicza, co w konsekwencji powoduje 
tworzenie się  korków na ul. Dmowskiego. Poprosiła, aby Komisja Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego jeszcze raz się  tym problemem zajęła i rozważyła zasadność  postawienia zakazu 
parkowania przed wjazdem do poradni. 
Pan Adam Karzewnik wyjaśnił, że z przepisów ruchu drogowego wynika zakaz 
parkowania w tym miejscu i w takich sytuacjach trzeba od razu dzwonić  po Policję  
i Straż  Miejską. Postawienie znaku zakazu jest powtórzeniem przepisów o ruchu drogo 
Sprawa zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Pani Wiesława Olejnik powiedziała, że przepisy mówią, iż  w odlegloki 10 metrów od 
skrzyżowania nie można parkować  ale nikt tego nie przestrzega. Ponadto uważa, że częstsze patrole w tym rejonie i podejmowane interwencje spowodowałyby, że takich sytuacji byłoby  
mniej. 
Pan Jan Dziemdziora dodał, że na ul. Iwaszkiewicza Straż  Miejska podejmowała  interwencje i wówczas były wypowiadane opinie, że jest to działanie negatywne w stosunku do osób niepełnosprawnych, gdyż  w opisany przez radną  Olejnik sposób zachowują  się  posiadacze europejskiej karty parkingowej, którzy korzystają  z przychodni rehabilitacyjnej. 

zapytała o przejście dla pieszych w okolicach sklepu DINO na ul. Wojska Polskiego. 
Mieszkańcy korzystający z tego sklepu m.in. z ul. Wojska Polskiego, Twardosławickiej, Zawodzie mają  problem z przejściem na druga stronę  ulicy, gdyż  brak jest w okolicy bezpiecznego przejścia dla pieszych. 
Pan Adam Karzewnik odpowiedział, że ten odcinek drogi wraz z wiaduktem będzie przebudowywany przez Generalną  Dyrekcję  Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wiadukt będzie zupełnie nowy a dotychczasowy będzie zburzony. Podczas rozmów 



Pani Katarzyna Szokalska wyjaśniła, że zgodnie z Uchwałą  Nr DC/118/15 obowiązywała stawka bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych. W związku z wejściem w życie ustawy, która zlikwidowała od I stycznia 2019 roku tzw. użytkowanie wieczyste, zapisy uchwały DC/118/15 nie mają  mocy prawnej i należy ją  uchylić. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały (dot. uchwały Nr DC/118/15 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz 
wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod 
budownictwo jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych). 
Wynik głosowania: 6 głosów za, O głosów przeciwnych, O głosów wstrzymujących. 
Opinia Nr 31/6/19. 

Punkt? 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie rozwiązania porozumienia międzygm inn ego 
dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawił  pan Dariusz Ciapa Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W czerwcu 2018 roku procedowano 

uchwałę  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między miastem Piotrków 

Trybunakki a gminą  Wola Krzysztoporska. Ponieważ  w obrocie prawnym są  dwa 

porozumienia, jedno z 2005 roku i drugie z 2018 roku, zasadnym jest podjęcie przedmiotowej 

uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia z 2005 roku. 

Następnie Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 

poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia 

międzyfflitinnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków. 

W wyniku głosowania przy 3 glosach za, O glosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących 

komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Opinia Nr 32/6/19. 

Punkt 8 

Informacja o zgłoszonych żądaniach w roku 2018, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia  

związane z uchwaleniem lub zmianą  miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego) oraz w zakresie art. 36 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych 

postępowaniach administracyjnych zmierzających do określenia należnej aminie opiaty 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości — tzw. „renta planistyczna".  

Komisja przyjęła Informację  do wiadomości. 
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prowadzonych z GDDKIA omawiana była sprawa ścieżki, chodnika i przejście dla pieszych, 

żeby z tego sklepu było można przejść  na drugą  stronę. 

Pan Paweł  Czajka Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego powiedział, że do 

sprawy będzie można wrócić, kiedy zapadnie decyzja, po której stronie będzie ścieżka 

pieszo-rowerowa na wiadukcie. Obecnie jest ona po niekorzystnej południowej stronie. Po 

północnej stronie na ulicy Wojska Polskiego jest już  część  chodnika i zasadnym byłoby 

kontynuować  ten ciąg pieszy. 
Pani Wiesława Olejnik zapytała ile czasu będzie trzeba czekać, bo to przejście dla pieszych 

teraz jest bardzo potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Pani Katarzyna Szokalska powiedziała, że ta sprawa była również  zgłoszona przez radę  
osiedla. W 2018 roku została przeprowadzona wizja w terenie, na którą  zaproszeni byli 

przedstawiciele firmy DINO. Kilka dni temu do Urzędu Miasta wpłynęła odpowiedź  firmy 

DNO, która jest skłonna po swojej stronie zrobić  przejście. Po wykonaniu prac przez firmę  
DNO, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta będzie mógł  w swoim zakresie wykonać  odcinek 

chodnika i wymalować  pasy. 
Pani Wiesława Olej nik zapytała, czy w ramach przebudowy wiaduktu sprawa oświetlenia 

w tym rejonie również  zostanie rozwiązana, gdyż  jest tam ciemno i niebezpiecznie. 

Pan Adam Karzewnik odpowiedział, że kwestia oświetlenia nie wchodzi w zakres robót, 

a sprawa ta zostanie zgłoszona do wyjaśnienia. 
Pan Sergiusz Stachaczyk poprosił  o wyjaśnienie sytuacji wyłączanych świateł  ulicznych 

przed godz. 6.00, na odcinku ulicy Armii Krajowej (od ul. Słowackiego do ul. Dmowskiego). 

Pan Adam Karzewnik odpowiedział, że włączanie i wyłączanie świateł  ulicznych odbywa 

się  automatycznie czasowo albo za pomocą  zegarów astronomicznych, które same się  
przestawiają  zgodnie z porą  dnia. 
Pan Jan Dziemdziora powiedział, że podejmował  już  temat oświetlenia i z uzyskanych 
informacji wynika, że system oświetlenia ulicznego jest sterowany zegarami 
astronomicznymi. Faktem jest, że ten system załącza oświetlenie uliczne pół  godziny po 
zachodzie słońca i wygasza się  pół  godziny przed wschodem słońca. W niektórych 
miejscach na terenie Miasta jest ciemno, a w niektórych oświetlenie jest aktywne w środku 
nocy. Zapytał  czy jest możliwość  przesterowania zegara astronomicznego aby wcześniej 
załączał  a później gasił. 
Pan Adam Karzewnik potwierdził  informacje przedstawione przez radnego Dziemdziorę. 
Następnie dodał, że nowe oświetlenia ledowe, montowane podczas nowych inwestycji, 
pozwalają  na zmniejszenie natężenie oświetlenia w pewnych godzinach. 
Pan Piotr Gajda poprosił o oczyszczenie po zimie chodników i jezdni z piasku, szczególnie 
odcinek od ronda na ul. Łódzkiej do ul. Gęsiej. 

Na tym protokół  zakończono. 

Protokół  sporządziła: 
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Przewodnicząca Komisji 
Polityki Gospodarczej i Spraw 
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