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PROJEKT 

UCHWAŁA Nr 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwaly przez Radę  Miasta 
o utworzeniu budżetu na wykup terenów prywatnych przeznaczonych w planach 
miejscowych i studium pod zieleń  publiczną. 

Na podstawie art. 18 b ust. I 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 2014r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

Nie uwzględnia się  petycji Pani . 	 z dnia 14.042019 r, w sprawie podjęcia 
uchwały przez Radę  Miasta o utworzeniu bUd2etu na wykup terenów prywatnych 
przeznaczonych w planach miejscowych i studium pod zieleń  publiczną. 

Wasadnienie nieuwzględnicnia petycji określa włącznik do niniejszej uchwały. 

Wykonańie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miasta zobowiązując go do 
przesłania Pani 	 odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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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 t. dotyczące 5 petycji w sprawie zieleni 
miejskiej w Piotrkowie TrybtmalSkim. 

Niniejsza petycja dotyczy podjęcia uchwały przez Radę  Miasta o utworzeniu budżetu 
na wykup terenów prywatnych przeznaczonych w planach miejscowych i studium pod zieleń  
ptibliczną. 

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 kadzie 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: obszary 
przeznaczone w studium oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 
zieleń  publiczną  są  chronione-pod względem przyrodniczym niezależnie, czy jest to Własność  
grninna, czy prywatna. Grunty przeznaczone w dokumentach planistycznych pod formy zieleni 
Me muszą  stanowić  własności gminy, ponieważ  ustalenia aktu prawa miejscowego obowiązują  
Wszystkich właścicieli terenów. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność  
podejmowania, wskazanej w petycji uchwały Rady Miasta. 

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

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w opareiu o stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków •i Petycji postanowiła nie uwzględnić  petycji w sprawie podjęcia uchwały 
o utworzeniu budżetu na wykup terenów prywatnych przeznaczonych w planach miejscowych 
i stbdium pod zieleń  publiczną. 

Prze 	ci.Kómisji 
Skar Wpi.. 	tycji 
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