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PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę  Miasta 
o odkryciu koryta rzeki Strawki (po uregulowaniu stanu prawnego terenu) na odcinku po 
zachodniej stronie ulicy Energetyków (rejon dz. nr 195/14 1195115) oraz innych 
fragmentów skanalizowanych, zgodnie z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu w tekście 
Studium (2017) i za przykladem innych krajów (wyciągających wnioski). 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwała się, co następuje: 

Nie uwzględnia się  petycji Pani 	 z dnia 14.04.2019 r. w sprawie podjęcia 
uchwały przez Radę  Miasta o odkryciu koryta rzeki Strawki (po uregulowaniu stanu prawnego 
terenu) na odcinku po zachodniej stronie ulicy Energetyków (rejon dz. nr 195/14 1195115) oraz 
innych fragmentów skanalizowanych, zgodnie z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu 
w tekście Studium (2017) i za przykładem innych krajów (wyciągających wnioski). 

Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miasta zobowiązując go do 

przesłania Pani 	 odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały 
Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
z dnia 	2019 roku 

Uzasadnienie 

W dniu 15.04.2019 r. do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło 
wystąpienie Pani 	 z dnia 14.04.2019 r. dotyczące 5 petycji w sprawie zieleni 
miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Niniejsza petycja dotyczy podjęcia uchwały przez Radę  Miasta o odkryciu koryta rzeki 
Strawki (po uregulowaniu stanu prawnego terenu) na odcinku po zachodniej stronie ulicy 
Energetyków (rejon dz. nr 195/14 1195115) oraz innych fragmentów skanalizowanych, 
zgodnie z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu w tekście Studium (2017) i za przykładem 
innych krajów (wyciągających wnioski). 

Petycja przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zbadania 
przedmiotu petycji i przeanalizowania stanowiska organu wykonawczego w niniejszej sprawie 
oraz przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta opinii w przedmiocie zasadności petycji 
wraz ze stosownym projektem uchwały. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. zapoznała się  z pismem Sekretarza Miasta 
z dnia 06.06.2019 r., znak: DOP./7010.1.110.2019, z którego wynika co następuje: zgodnie 
z obowiązującym Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ciek wodny zwany w petycji „rzeką  Strawką" dochodzi do 
zachodniej granicy działki nr ewid. 195/14. Od zachodniej granicy działki 195/14 ciek wodny 
jest zamknięty i stanowi układ kanalizacji deszczowej. W obowiązujących dokumentach 
planistycznych nie przewiduje się  odkrycia cieku wodnego na wskazanym w petycji obszarze. 
Ponadto w opinii Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta odkrywanie cieku wodnego Strawki /nie 
rzeki/, nie ma iwasadnienia ze względu na: 

estetykę, 
bezpieczeństwo dla osób postronnych, 
wykup dodatkowych działek wraz z pasem ochronnym umożliwiającym dojazd sprzętu 
mechanicznego podczas jego konserwacji, 
odkryte odcinki cieku, podczas bieżącego utrzymania i eksploatacji generują  znacznie 
większe koszty niż  kanały zakryte ze względu na ich zaśmiecanie różnorodnymi 
odpadami, konieczność  usuwania tam utworzonych przez siedliska bobrów, ciągłe 
odmulanie, wykaszanie i sprzątanie. Dodatkowo przy odkrywaniu cieku napotykamy 
na istniejącą  infrastrukturę  podziemną, która krzyżuje się  z ww. ciekiem wodnym. 
Odkrywanie cieków wodnych wiąże się  z bardzo dużymi kosztami ich utrzymania. 

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność  podejmowania, wskazanej w petycji 
uchwały Rady Miasta. 



nicząc Komisji 
os d 

Biorąc pod uwagę  ww. stanowisko Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła 
w wyniku głosowania o nie uwzględnieniu petycji (wynik głosowania: 3 głosy za, 1 głos 
przeciwny, 2 głosy wstrzymujące). 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji postanowiła nie uwzględnić  petycji w sprawie podjęcia uchwały 
o odkryciu koryta rzeki Strawki (po uregulowaniu stanu prawnego terenu) na odcinku po 
zachodniej stronie ulicy Energetyków (rejon dz. nr 195/14 1195115) oraz innych fragmentów 
skanalizowanych, zgodnie z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu w tekście Studium (2017) 
i za przykładem innych krajów (wyciągających wnioski). 
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