
DRM.0012.8.10.2019

Protokol Nr 13/19
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 22 sierpnia 2019 roku, 
ktore odbyio si^ w siedzibie Urz^du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

przy Pasazu Rudowskiego 10, w godzinach 13.00 - 15.10

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Krystyna Czechowska
2. Jan Dziemdziora
3. Piotr Gajda (s)
4. Lech Kazmierczak
5. Wieslawa Olejnik
6. Andrzej Piekarski
7. Mariusz Staszek
8. Sylwia Wi^clawska - Wiceprzewodnicz^ca Komisji
9. Jadwiga Wojcik - Przewodniczgca Komisji

Radni nieobecni na posiedzeniu:
1. Sergiusz Stachaczyk

W posiedzeniu uczestniczyli takze:
1. Andrzej Kacperek - I Zast^pca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2. Wieslawa Luczak - Skarbnik Miasta
3. Beata Rakoczy - Kierownik Referatu Budzetu i Analiz Finansowych
4. Agata Wypych - Kierownik Dzialu Komunikacji w Zarz^dzie Drog i Utrzymania 

Miasta
5. Anna Dulas - Zast^pca Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego
6. Piotr Olejnik - Kierownik w Pracowni Planowania Przestrzennego
7. Krzysztof Studzizur - Kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru
8. Malgorzata Majczyna - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
9. Agnieszka Kosela - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami
10. Barbara Krol - Zast^pca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Srodowiska

Obradom przewodniczyla Pani Jadwiga Wojcik - Przewodnicz^ca Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, ktora stwierdzila, ze w chwili rozpocz^cia 
posiedzenia na sali jest obecnych 9 czlonkow Komisji, co stanowi quorum i obrady sq 
prawomocne.
Przewodniczqca Komisji poinformowala, ze porzqdek obrad zostal czlonkom komisji 
dostarczony. W ramach autopoprawki do porzqdku obrad wprowadza siq nastqpujqce 
zmiany:

1



1) zdejmuje si$ pkt 1: Przyj^cie protokohi ze wspolnego posiedzenia Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 24 czerwca 2019 roku.

2) Wprowadza si$ w pkt 6: Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody 
na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci polozonej 
w Piotrkowie Trybunalskim, w obr^bie 10, oznaczonej nr dzialki 405/4

3) Wprowadza si$ w pkt 13: Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cego uchwaly 
Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie przyj^cia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkow 
Trybunalski” (zal^cznik w wersji elektronicznej);

4) Wprowadza si$ w pkt 14: Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie odbudowy drog 
krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-l.

Nast^pnie pani Jadwiga Wojcik zapytala czy s^ inne uwagi do porz^dku obrad.
W wyniku glosowania: 8 glosow za, 0 glosow przeciw, 1 glos wstrzymuj^cy, Komisja
Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych przyj^la porz^dek posiedzenia
w nast^puj^cej wersji:

1) Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budzetu, Finansow i Planowania, Komisji 
ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych oraz Komisji 
Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 
w dniu 8 lipca 2019 roku.;

2) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2019 rok;

4) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do
gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Twardoslawickiej - Diamentowej;

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz
zabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska 
Polskiego 37;

6) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do
gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie
Trybunalskim, w obr^bie 10, oznaczonej nr dzialki 405/4;

7) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, 
Brzeznickiej, Porazihskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy 
„Z” w Piotrkowie Trybunalskim;

8) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, 
Zyczliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim;
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9) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, 
Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim;

10) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, 
Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Sklodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie 
Trybunalskim;

11) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenow w rejonie ulic: J. Slowackiego, Kostromskiej i Belzackiej 
w Piotrkowie Trybunalskim;

12) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania na 
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek i sposobu ich 
pobierania;

13) Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cego uchwaly Nr XVI/216/15 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyj^cia 
,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkow Trybunalski” (zal^cznik w 
wersji elektronicznej);

14) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie odbudowy drog krajowych, 
powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-l;

15) Korespondencja kierowana do Komisji;
16) Sprawy rozne.

PUNKT 1
Przviecie protokolu ze wspolnego nosiedzenia Komisji Politvki Gospodarczei
i Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budzetu, Finansow i Planowania, Komisii
ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznvch i Osob Niepetnosprawnych oraz Komisii
Administracii, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentarvzacii Mienia Komunalnego
w dniu 8 linca 2019 roku

Komisja przyj^la protokol ze wspolnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i 
Spraw Mieszkaniowych, Komisji Budzetu, Finansow i Planowania, Komisji ds. Rodziny, 
Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych oraz Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 8 lipca 2019 
roku.
Wynik glosowania: 7 glosow za, 0 glosow przeciwnych, 1 glos wstrzymuj^cy.

PUNKT 2
Zappiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmianv Wieloletniei Prognozy
Finansowei Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Pani Wieslawa Luczak wyjasnila, ze zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest 
pochodn^ zmiany budzetu Miasta na 2019 rok oraz zmiany limitow w wykazach 
przedsi$wzi$c, ktore przesuwaj^ cz$sc wydatkow z roku biez^cego na rok przysziy i lata 
nast^pne. Dochody ogolem malej^ o 123.387,70 zl i po zmianie budzet wyniesie
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464.215.416,60 zl. Wydatki ogolem malej^ o 1.023.387,70 zl i wynios^ po zmianie 
502.172.501,40 zl. jednoczesnie w ramach tej kwoty wydatki biez^ce rosn^ 
o 3.700.062,24 zl i wynios^ po zmianie 423.386.899,60 zl a wydatki maj^tkowe malej^ 
o 4.723.449,94 zl i wynios^ po zmianie 78.785.601,8 zl. Deficyt maleje o 900 tys. zl 
i wyniesie 37.957.084,80 zl. Maleje zarowno nadwyzka operacyjna o 3.783.768,57 zl oraz 
nadwyzka dochodow ogolem nad wydatkami biez^cymi o 3.823.449,94 zl. Maleje rowniez 
o 900 tys.zl zrodlo finansowania deficytu, polegaj^ce na zaci^gni^ciu pozyczek w zwi^zku 
z brakiem mozliwosci zaci^gni^cia takiej pozyczki jaka planowana byla w WFOSIGW. 
W wyniku tych zmian zadluzenie Miasta planowane na koniec 2019 roku maleje o 900 
tys.zl i wyniesie 144.301.803,52 zl, co w stosunku do dochodow stanowi 31,09%. 
Wskaznik obslugi dlugu, o ktorym mowa w art.243 maleje o 0,01 p.p. i wyniesie 3,51%, 
natomiast po dokonaniu wyl^czeh z art. 243 ust. 3 i 3a wyniesie 2,95%, przy limicie 
uwzgl^dniaj^cym plan na 30 wrzesnia 2018 roku - 7,93% i uwzgl^dniaj^cy wykonanie za 
2018 rok - 9,03%. Nie ulegaj^ zmianie pozostale przychody i rozchody.

Projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego zostal zaopiniowany pozytywnie.
Wynik glosowania: 7 glosow za, 0 glosow przeciw, 2 glosy wstrzymuj^ce.
Opinia Nr 67/13/19.

PUNKT3
Zaopiniowanie proiektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na 2019 rok.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt uchwaly 
w sprawie zmiany budzetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok.
W wyniku glosowania przy 7 glosach za, 0 glosach przeciwnych, 2 glosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 68/13/19.

PUNKT 4
Zaopiniowanie proiektu uchwaly w sprawie wvrazenia zgodv na nabvcie do gminnego
zasobu niezabudowanei nieruchomosci polozonei w Piotrkowie Trvbunalskim przy
ul. Twardoslawickiei - Diamentowei.

Pani Agnieszka Kosela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami przedstawila 
wyjasnienia do projektu uchwaly. Przedmiotem uchwaly jest dzialka o powierzchni 99 m2, 
ktora zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidziana jest 
pod ci^g pieszo-jezdny. Poniewaz ci^gi pieszo-jezdne stanowi^ uzupelnienie ukladu 
komunikacyjnego, a wlasciciel zlozyl wniosek o nabycie tej dzialki, zdecydowano, 
iz zasadnym jest nabycie tej dzialki do zasobu gminnego.

W wyniku glosowania przy 7 glosach za, 0 glosach przeciwnych, 2 glosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie
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wyrazenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci 
polozonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardoslawickiej - Diamentowej.
Opinia Nr 69/13/19

PUNKT5
Zappiniowanie proiektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz
zabudowanei nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Woiska
Polskiego 37.

Pani Agnieszka Kosela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami wyjasnila, 
ze nieruchomosci przy ul. Wojska Polskiego 37 o powierzchni 2610 m2 byla 
wykorzystywana na potrzeby Szkoly Podstawowej nr 10. Uchwaly VII/91/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku zatwierdzono zmian$ siedziby 
Szkoly Podstawowej nr 10 z adresu Wojska Polskiego 37 na adres ul. Prochnika 8/12 
w Piotrkowie Trybunalskim. W zwi^zku z tym zostala wydana decyzja o wygaszeniu 
trwalego zarz^du w stosunku do tej nieruchomosci. Obecnie nieruchomosc zostaje 
niezagospodarowana i proponuje si$ przeznaczyc j^ do zbycia. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego nieruchomosc znajduje si$ w jednostce urbanistycznej MS - tereny 
zabudowy wielofunkcyjnej mieszanej, mieszkaniowo-uslugowej.
Pan Piotr Gajda powiedzial, ze nieruchomosc jest cz^sci^ zespolu klasztomego Ojcow 
Dominikanow. Zapytal czy wyst^powano do Kosciola z pytaniem o przej^cie tego obiektu, 
gdyz stanowi to integralna cz^sc zabudowy poklasztornej. S^ tarn kruzganki dawnego 
klasztoru z zachow'anym ukladem urbanistycznym.
Pani Agnieszka Kosela odpowiedziala, ze nie wyst^powano do kosciola.
Pan Piotr Gajda powiedzial, ze bye moze dla zadah realizowanych przez parafi$ bylyby 
to pomieszczenia bardzo przydatne i nast^piloby odtworzenie pierwotnego ukladu 
przestrzennego. A tak nast^puje rozbicie tego ukladu: kosciol funkcjonuje osobno i relikty 
dawnego ukladu klasztomego osobno. Nie mozna dopuscic ewentualnie do tego, zeby si$ 
stalo cos podobnego jak z wi^zieniem, gdzie zatracono calkowicie uklad urbanistyezny. 
Radny Gajda uwaza, ze nalezy zastanowic si$ nad tym jak potraktowac ten obiekt.
Pan Lech Kazmierczak zwrocil uwag$ na spraw^ odprowadzenia wody deszczowej 
z dachu szkoly, ktora splywa na teren klasztoru. Radny uwaza, ze przed sprzedaz^ nalezy 
wykonac prace wlasciwego odprowadzenia wody z dachu na teren szkoly podstawowej. 
Sprawa ta byla poruszana wielokrotnie i do tej pory nie zostaly zadne prace wykonane.
Pan Andrzej Kacperek w nawi^zaniu do wypowiedzi pana Lecha Kazmierczaka 
powiedzial, ze jezeli podj^ta zostanie przedmiotowa uchwala to w warunkach do przetargu 
b^dzie okreslony stan prawny i stan faktyezny nieruchomosci wraz z informacj^ dot. 
obowi^zku wynikaj^cego z ustawy prawo wodne, a wi$c odprowadzanie wod opadowych 
i zagospodarowania ich w ramach tej nieruchomosci. Oczywiscie prawo wodne zabrania 
odprowadzania takich wod na nieruchomosci s^siednie i jest to kwestia do uregulowania, 
czy prace wykonana dotychczasowy wlasciciel czy ewentualnie nowy. Ponadto Pan 
Andrzej Kacperek dodal, ze na t$ chwil^ nie ma zainteresowania ze strony Zwi^zkow
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Wyznaniowych czy Kosciola tym budynkiem. Oczywiscie jezeli w przyszlosci b^dzie 
realne zainteresowanie to mozna uchylic przedmiotow^ uchwai^. Parafia Sw. Jacka 
i Doroty ma problem z zagospodarowaniem pomieszczen, ktore stanowi^ jej wlasnosc. 
Bior^c pod uwag$ liczb? urodzen w Piotrkowie Trybunalskim to zapotrzebowanie na 
budynki, ktore Miasto wykorzystuje na szkoly podstavvowe zdecydowanie maleje. W tym 
roku przeprowadzono nabor do 28 oddzialow tj. o 2 oddzialy mniej niz w roku ubieglym. 
Bior^c pod uwag$ liczby urodzin, liczba oddzialow klas pierwszych b^dzie systematycznie 
malec. Od pocz^tku roku w Piotrkowie Trybunalskim bylo 364 urodzen i b^dzie to 
pierwszy rok, w ktorym liczba urodzen spadnie juz ponizej 600. To jest niepokoj^ce 
zjawisko ale taka jest rzeczywistosc. Trzeba wzi^c rowniez pod uwag$ fakt, ze cz$sc 
uczniow nie wybierze oferty Gminy i nie b^dzie realizowac obowi^zku szkolnego 
w szkolach publicznych, tylko trafi do szkol prowadzonych przez inne organy prowadz^ce.

Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na 
sprzedaz zabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 
ul. Wojska Polskiego 37.
Wynik glosowania: 7 glosow za, 2 glosy przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych.
Opinia 70/13/19

PUNKT6
Zappiniowanie proiektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabvcie do gminnego
zasobu niezabudowanei nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim
w obrebie 10, oznaezonei nr dzialki 405/4.

Pani Agnieszka Kosela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami wyjasnila, 
ze dzialka ma powierzchni^ 418 m2 i przewidziana jest w planie zagospodarowania 
przestrzennego pod ci^g pieszo-jezdny.

W wyniku glosowania przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych, 1 glosie 
wstrzymuj^cym komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wyrazenia 
zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci polozonej 
w Piotrkowie Trybunalskim, w obrebie 10, oznaczonej nr dzialki 405/4.
Opinia 71/13/19

PUNKT 7
Zappiniowanie proiektu uchwaly w sprawie nrzystapienia do sporzadzenia
mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego w reionie ulic: Lodzkiei.
Brzeznickiei, Porazinskiei oraz proiektowanego odcinka Obwodnicv Mieiskiei klasv
„Z” w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Anna Dulas Zast^pca Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego
wyjasnila, ze na cz^sci tego terenu obowi^zuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego z 2004 roku, ktory przeznacza teren pod zabudow^ mieszkaniow^- 
jednorodzinn^ i uklad komunikacyjny - ulic$ dojazdow^. W Studium uwarunkowah
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i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obszar 
ten przeznaczony jest pod funkcje mieszkaniow^ jednorodzinn^ i uklad komunikacyjny - 
ulica projektowana „Z” jako fragment obwodnicy Miasta do ulicy Lodzkiej. Glownym 
celem opracowania planu jest zabezpieczenie korytarza przeznaczonego pod obwodnicy 
przed niepoz^dan^ zabudow^.
Pan Jan Dziemdziora powiedzial, ze obwodnica miaia w swoim czasie przebiegac od 
ulicy Wojska Polskiego w rejonie Nowalijki i prowadzic do ul. Lodzkiej. Te projekty 
zostaly oddalone w czasie, jesli w ogole s^ brane pod uwag$. Pan Dziemdziora zapytal czy 
ten projekt zagospodarowania ingeruje w jakis sposob w dotychczasowy plan 
zagospodarowania dotycz^cy ogrodkow dzialkowych.
Pani Anna Dulas odpowiedziala, ze projekt planu jest poza zasi^giem ogrodow 
dzialkowych. Ogrody dzialkowe pozostaj^ bez zmian. Nast^pnie dodala, ze Studium, ktore 
wyznacza kierunki zagospodarowania dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego caly czas 
podtrzymuje realizacje obwodnicy. W chwili obecnej jest juz zrealizowany odcinek 
poludniowo-zachodni, teraz b^dzie realizewany odcinek do ulicy Lodzkiej. Zawsze s$ to 
inwestycje wielonakladowe wi$c trzeba zabezpieczyc korytarz pod uklad komunikacyjny. 
Pan Piotr Gajda zapytal jaki odcinek brakuje do owego ronda, ktore jest na ulicy Wojska 
Polskiego. Zapytal czy w tej chwili zabezpieczany odcinek zaznaezony na planie realizuje 
calosci zadania? Czy s^ jakies nast^pne plany opracowane, ktore pozwolilyby na 
pol^czenie tego odcinka z rondem czy nie?
Pan Piotr Olejnik odpowiedzial, ze na obecn^ chwil$ nie jest w stanie okreslic dlugosci 
tego odcinka w metrach. Natomiast jezeli chodzi o przygotowanie planistyczne to sytuaeja 
wygl^da w nast^puj^cy sposob: w obowi^zuj^cym Studium ten odcinek przebiega od 
ul. Wojska Polskiego do ul. Lodzkiej, natomiast w obowi^zuj^cych planach jest on 
wyznaczony na odcinku na zachod od zaproponowanego; od tego obowi^zuj^cego planu 
do ul. Lodzkiej nie ma zadnego obowi^zuj^cego planu i to jest uzupelnienie tego odcinka. 
Na ul. Wojska Polskiego od nowowybudowanego ronda w kierunku polnocnym za 
osiedlem w rejonie ul. Pawlowskiej jest odcinek, w ktorym nadal nie ma planu 
miejscowego.
Pan Piotr Gajda dopytuj^ o t$ kwesti$, bo podezas wizytacji ronda pani Malgorzata 
Majczyna powiedziala, ze Miasto nie ma absolutnie zadnego interesu w budowaniu 
dalszego odcinka i nie ma zadnych szans aby zrealizowac to zadanie. Dodatkowo 
dopuszczono do budowy budynkow w pasie projektowanej obwodnicy. Na mapie (w tym 
r^kawie) widzimy juz jednq posesj$ zabudowan^, ale radny wiem, ze na odcinku 
ul. Porazihskiej powstalo juz troche wi^cej budynkow. Nast^pnie zapytal czyj^ wlasnosci^ 
s^ te grunty.
Pan Piotr Olejnik odpowiedzial, ze na temat realizaeji inwestycji nie moze nic 
powiedziec. Natomiast polityka ukladu komunikacyjnego w tym pol^czenie 
ul. Sikorskiego z ul. Lodzk^ zostaly wyrazone w Studium w ostatniej zmianie w 2016 roku 
i one obowi^zuj^. Tym samym obowi^zuj^ Pracowni^ Planowania Przestrzennego przy 
sporzqdzaniu takich dokumentow jak uchwaly o przyst^pieniu do sporz^dzenia planu. 
Jezeli chodzi o istniej^cy budynek na tym odcinku pan Olejnik powiedzial, ze jest to 
budynek na poludnie od ogrodow dzialkowych. Jest to obszar na ktorym dotychczas plan 
nie obowi^zywal co okazato si$ zgubne dla przebiegu tej obwodnicy poniewaz nie bylo
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prawnej mozliwosci zablokowania wydawania decyzji o warunkach zabudowy na 
lokalizacji jakiejkolwiek inwestycji, ktora miescita si$ na obszarze analizy ziozonego 
wniosku. Jezeli przyst^pimy do sporz^dzenia planu, post^powania o ustalenie decyzji 
o warunkach zabudowy b^d^ mogty bye zawieszane. W kwestii podl^czenia do 
ul. Lodzkiej pan Piotr Olejnik wyjasnii, ze zabudowa po zachodniej stronie ul. Lodzkiej od 
ul. Brzeznickiej na potudnie, to jest zabudowa w najgorszym stanie technicznym. Wydaje 
si$, ze 6w stan techniczny predysponuje j^ do tego aby jak najszybciej dokonac rozbiorek 
lub przeznaczyc ten teren na uklad drogowy. Granice planu si^gaj^ ul. Brzeznickiej 
i ul. Porazihskiej dlatego, ze jest to obszar, w ktorym do ul. Lodzkiej podl^czonych jest 
kilka mniejszych ulic i w ramach tego planu (koncepcji podl^czania) trzeba b^dzie 
przeprojektowac ten uklad do nowego zadania, czyli podl^czenia bezposredniego tej 
obwodnicy do ul. Lodzkiej.
Pan Piotr Gajda powiedzial, ze glosowalby za tym projektem bo on jest potrzebny tylko 
gdyby ten odcinek obejmowal ealose zadania.
Pan Piotr Olejnik przedstawil caly uklad obowi^zuj^cego planu miejscowego. 
W kierunku poludniowym mijaj^c ul. Lodzk^, ponizej uj^cia wody, obowi^zuje plan 
miejscowy,
w ktorym ta droga tych parametrow jest juz zapisana, wi$c tu juz jest przes^dzenie 
planistyczne o tym, ze kontynuaeja jest. Dalej w kierunku poludniowym do ronda 
obowi^zuje Studium. Ono faktyeznie nie si$ga do ul. Wojska Polskiego, ale obowi^zuje 
Studium uwarunkowah, ktore mowi o lokalizacji tej obwodnicy i pol^czeniu jej 
z ul. Wojska Polskiego i A1.800-lecia.
Pan Piotr Gajda zapytal czy ten budynek, ktory jest zlokalizowany w tym pasie to jest 
nowy budynek? Nast^pnie stwierdzil, ze pani M.Majczyna powiedziala, ze jest wydanych 
jest juz kilka pozwoleh na budow$ w tym pasie.
Pan Piotr Olejnik potwierdzil, ze o pozwoleniach na budow$ nic nie wie. Natomiast 
zostaly wydane decyzje o warunkach zabudowy, ale budynkow poki co tarn nie ma. Na 
mapach, ktore posiada PPP, na podstawie ktorych byly przygotowane te dokumenty nie ma 
takich budynkow, wi$c trudno mowic zeby powstawaly jakies no we.
Pan Piotr Gajda zapytal o now^ zabudowy od ul. Brzeznickiej w kierunku dzialek.
Pan Piotr Olejnik wyjasnil, ze wybudowanie obwodnicy nie musi si? wiqzac z likwidacj^ 
tej zabudowy dlatego, ze obszar do opracowania planu jest wi?kszy niz sam. B?dzie trzeba 
przeanalizowac zarowno istniej^c^ zabudow? jak i przebieg nowej drogi. To nie jest 
obszar, ktory b?dzie w 100% zaj?ty pod funkcj? komunikacyjn^, ale rowniez b?dzie 
uwzgl?dnial istniej^c^ zabudow?, istniej^ce uklady komunikacyjne i ich powi^zanie 
z no wo projektowana drog^.
Pan Piotr Gajda zapytal do kogo nalez? tereny obj?te planem. Jezeli cz?sc terenow nalezy 
do nadlesnictwa to nalezaloby zacz^c wykup tych gruntow.
Pan Piotr Olejnik powiedzial, ze nadlesnictwo ma cz?sc terenow, ktore sq obj?te t^ 
uchwal^ o przyst^pieniu. W przypadku nabywania nieruchomosci, szczegolnie od 
nadlesnictwa to wydaje si? uzasadnione, zeby najpierw miec akt prawa miejscowego jakim 
jest plan miejscowy, a dopiero pozniej realizewac wykup poniewaz tytulem do wykupu 
b?dzie owo przeznaczenie w planie miejscowym. W tej chwili jest to tylko kierunek 
wyznaczony w Studium. Najpierw trzeba rozpocz^c prace nad opracowaniem planu
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dopiero potem b^dzie wiadomo, ktore konkretnie nieruchomosci b^dz ich cz^sci b$d^ 
potrzebne pod uklad.
Pan Piotr Gajda poprosit aby na sesji byla mapa w troche mniejszej skali, bardziej 
czytelna, obejmuj^ca ten obszar od ronda na ul. Wojska Polskiego do ul. Lodzkiej. 
Racjonalne jest opracowanie planu dla tego terenu, ale zeby to bylo na kolorowo 
zaznaczone, rondo na ul. Lodzkiej zeby bylo widoczne, zebysmy mieli dobry wgl^d. 
B^dzie to konfrontowane z wypowiedziami pani Majczyny, ktora powiedziala, 
ze absolutnie tarn juz nic nie powstanie nigdy. Pan Piotr Gajda stwierdzil, ze jest za 
budow^ obwodnic^, ale chcialby, zeby Miasto podj^lo calkowicie zrozumial^ decyzj$ 
i zeby zabezpieczono srodki finansowe na szybk^ realizacj^ i budow^ obwodnicy.

W wyniku glosowania przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i 2 wstrzymuj^cych, 
komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 72/13/19

PUNKT8
Zappiniowanie proiektu uchwaly w sprawie nrzvstapienia do snorzadzenia
mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego w reionie ulic: Wolborskiei,
Zyczliwej, Przedniei i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Anna Dulas wyjasnila, ze planem obj^ty jest obszar o powierzchni 40,2 ha. Na 
cz^sci tego terenu wzdluz ul. Wolborskiej obowi^zuje plan miejscowy z 2005 r., ktory 
wprowadzal tam przebieg gazoci^gu wysokopr^znego. W Studium uwarunkowah jest to 
obszar przeznaczony na l^ki, lasy i ulice, jak rowniez przewidziany jest zbiornik Meszcze 
zgodnie z Wojewodzkim Programem Malej Retencji. Glownym celem opracowania planu 
miejscowego jest wprowadzenie funkcji zgodnych ze Studium i chronienie obszarow przed 
podtopieniem, zalewaniem i wyznaczenie obszaru zgodnego z programu Wojewodzkiego 
Programu Malej Retencji.

W wyniku glosowania przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do 
sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Wolborskiej, Zyczliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 73/13/19

PUNKT 9
Zappiniowanie proiektu uchwaly w sprawie przvstapienia do sporzadzenia
mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego w reionie ulic: Suleiowskiei,
Filtrowei oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Anna Dulas wyjasnila, ze jest to obszar o powierzchni powyzej 19 ha, na ktorym 
obowi^zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2012 roku. Jest to teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przy rzece Strawie pod zieleh miejsk^. Na tym 
obszarze jest uksztaltowany uklad komunikacyjny ale ul. Sulejowska i ul. Bawelniana
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maj^ uregulowany juz stan prawny, a zabezpieczony bardzo szeroki korytarz pod te uklady 
gdzie jest to niezasadne. Plan umozliwi uregulowanie stanu zastanego i chronienie terenow 
wzdluz rzeki Strawy.

W wyniku glosowania przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych 
komisja zaopiniowata pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do 
sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia 74/13/19.

PUNKT 10
Zaopiniowanie proiektu uchwaly w sprawie Drzystanienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca.
Garncarskiei, Jerozolimskiei, M. Sklodowskiei-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim.

Pani Anna Dulas wyjasnila, ze jest to obszar, na ktorym obowi^zuj^ plany wykonane 
wedlug starych jeszcze uregulowan prawnych od roku 1998 r. az do roku 2002. W zwi^zku 
z realizowanymi zadaniami tj. zabudowa mieszkaniowa srodmiejska, planty, celem 
opracowania planistycznego jest uporz^dkowanie zabudowy i ukladow komunikacyjnych 
na tym terenie.
Pan Jan Dziemdziora zapytal co jest powodem, dla ktorego teren Podzamcza nie jest 
brany pod uwag$ calosciowo tylko wycinkowo.
Pan Piotr Olejnik wyjasnil, ze dla pozostalej cz^sci Podzamcza, czyli na zachod i polnoc 
od zaproponowanych granic obowi^zuje plan miejscowy z 2009 r., ktory zmienial plany 
wykonane w 1999 r. lub 2002 r. Tamten plan wydaje si$ bye na tyle aktualny, ze nie ma 
potrzeby aby obejmowac go t^ zmian^. Plan, ktory b^dzie przy goto wywany w oparciu o t$ 
uchwaly o przyst^pieniu b^dzie w pewien sposob nawi^zywal rozwi^zaniami do tych 
przyj^tych w 2009 r. Natomiast im wi^kszy obszar bylby obj^ty planem tym nalezaloby si^ 
spodziewac wydluzonego procesu planistycznego i wi^kszej ilosci problemow, ktorych 
obecnie nie mozna przewidziec. Wydaje si$ ze taki obszar b^dzie optymalny na zadania, 
ktore przed tym planem zostaly postawione.

W wyniku glosowania przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i 2 glosach 
wstrzymuj^cych, komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie 
przyst^pienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Pereca, Gamcarskiej, Jerozolimskiej, M. Sklodowskiej-Curie 
i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 75/13/19

PUNKT 11
Zappiniowanie proiektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenow w rejonie ulic: J. Slowackiego, Kostromskiei i Belzackiei
w Piotrkowie Trybunalskim.
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Pan Piotr Olejnik powiedziai, ze jest to obszar dla ktorego obowi^zuje plan miejscowy. 
Natomiast decyzjg Rady Miasta przystgpiono do zmiany przeznaczenia terenow 
zapisanych w obowi^zujqcym planie. Najwazniejsze zmiany jakie si^ tym projektem 
dokonafy w stosunku do tego co zostalo zaprojektowane w 2002 roku nast^puj^ce:
- na terenie 3KP od ul. Belzackiej, na ktorym umiejscowiony jest parking, rozszerzono 
funkcje i dopuszczono poza funkcj^ parkingu lokalizacj^ budynku, parkingu 
wielopoziomowego. Zwi^zane jest to z deficytem miejsc parkingowych w rejonie 
zabudowy wielorodzinnej.
- Kolejny teren w kierunku polnocnym od jednostki 3KP w dotychczas obowi^zuj^cym 
planie, w jego cz^sci poludniowej, byl przeznaczony pod uslugi. Proponuje si$ likwidacj^ 
jakiejkolwiek zabudowy, jakichkolwiek uslug i pozostawienie calego tego terenu jako 
zielen bez mozliwosci zabudowy.
- na terenie 1UZ, ktory jest powyzej drogi wewn^trznej zmierzaj^cej do wiezowca przy 
ul.Emilii Plater, w obowi^zuj^cym planie rowniez byia zabudowa uslugowa i tutaj rowniez 
proponuje si^ likwidacj^ mozliwosci zabudowy i przeznaczenie terenu w calosci pod 
zielen.
- przy ulicy Slowackiego sankcjonuje si$ istniej^cy parking przed budynkiem handlowo- 
uslugowym Panorama.
- teren przy skrzyzowaniu ulic Slowackiego-Kostromskiej zmienia funkcje terenu 
z zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej na zabudowy uslugowg. Oznacza to, ze 
istniej^ce budynki mieszkaniowe i jednorodzinne b$dg mogly funkcjonowac na 
dotychczasowych zasadach natomiast zabudowa nowymi budynkami b^dzie musiala 
odbywac si^ w oparciu o ustalenia tego planu. Nie b^dzie moglo bye tarn zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Pan Piotr Gajda zapytal czym to jest uzasadnione, ze na tamtym odcinku Miasto nie chce, 
zeby byla zabudowa jednorodzinna.
Pan Piotr Olejnik powiedzial, ze wynika to bezposrednio z ustalen Studium, ktore zostalo 
przyj^te w 2006 roku ze zmianami w 2016 roku i przeznaczalo caly ten teren na funkcje 
uslugowe z duzym udzialem zieleni w bilansie, czyli caly obszar musi wypelniac 
przestrzen terenow zielonych i uslugowych. Jest to pierwszy argument, ktory jest 
uzasadniony tym, ze jezeliby przeanalizowac uklad urbanistyezny, form$, funkcje 
zabudowy wokol skrzyzowania i przemiany jakie tarn nast^powaly nalezy stwierdzic, ze 
zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna jest funkcje nieadekwatn^ do miejsca. To s^ 
ostatnie budynki mieszkaniowe jednorodzinne, ktore w tym rejonie pozostaly i mysl^c o 
przyszlosciowym zagospodarowaniu nalezy zmieniac t$ funkcje w kierunku zabudowy 
uslugowej, czyli takiej jaka jest w s^siedztwie.
Pan Piotr Gajda zapytal co w sytuacji kiedy, ktos b$dzie chcial przebudowac, 
rozbudowac posesj?, ktor^ dotychczas uzytkuje.
Pan Piotr Olejnik wyjasnil, ze nie b^dzie to mozliwe. Wlasciciel b^dzie mogl j$ 
utrzymywac w istniej^cym stanie, remontowac, natomiast rozbudowa b^dzie niemozliwa. 
Miesci si$ to w ramach wladztwa planistycznego gminy.
Pan Jan Dziemdziora powiedzial, ze w pewnym czasie byly tarn protesty spoleczne 
dotycz^ce zabudowy terenu na wysokosci D.H. Merkury, w tej chwili mowi si$ o terenie
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zielonym i to chyba uspokoilo ludzi zamieszkalych w tym rejonie. Niemniej Pan 
Dziemdziora zapytal, w zwi^zku z brakiem uwag do tego projektu ze strony mieszkancow, 
czy przy jego opracowywaniu mieszkancy z tego rejonu byli w skuteczny ale i zarazem 
komunikatywny sposob poinformowani o zamiarach i planach tego zagospodarowania. 
Mieszkancy wiezowca przy ul. Emilii Plater, na wysokosci ktorego jest duzy plac zabaw 
skarz^ si$, ze ten plac w sposob skuteczny zakloca spoczynek i spokoj do pdznych godzin 
wieczornych.
Pan Piotr Olejnik odpowiedzial, ze na etapie wniosku do sporz^dzenia planu byl wniosek 
mieszkancow bloku przy ul. Kostromskiej ale on nie dotyczyl w zaden sposob 
poruszanego przez pana Dziemdzior^ tematu. Natomiast na wylozeniu mieszkancy, b^dz 
reprezentacji mieszkancow zadnej ze wspolnot mieszkaniowych czy spoldzielni 
mieszkaniowych nie braki udzialu w procesie wylozenia i publicznej konsultacji projektu 
planu.
Pan Piotr Gajda powiedzial, ze jesli chodzi o plac zabaw to on zostal zrealizowany i jest 
polozony w miejscu bezpiecznym. Uwaza, ze zawsze b^dzie problem, ze komus b^dzie 
przeszkadzalo szczegolnie osobom starszym, ale nalezy wzi^c pod uwag$, ze wiele osob 
ma male dzieci.
Pani Jadwiga Wojcik powiedziala, ze wi^kszosc ludzi nie rozumie, ze tu nie chodzi o 
dzieci i o plac zabaw, ktory funkcjonuje w dzieh, tylko chodzi o nocne halasy. Niestety na 
terenie miasta jest duzo tego typu obiektow z podobnymi problemami.

W wyniku glosowania przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 
wstrzymuj^cym, komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly .
Opinia Nr 76/13/19

PUNKT 12
Zappiniowanie projektu uchwaly w snrawie ustalenia strefv platnego parkowania na
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek i sposobu ich
nobierania.

Pani Agata Wypych Kierownik w Zarz^dzie Drog i Utrzymania Miasta wyjasnila, 
ze przedlozony projekt uchwaly jest wynikiem kontroli, ktora byla przeprowadzona przez 
NIK na przelomie miesi^cy czerwiec-sierpieh 2018 roku w Urz^dzie Miasta 
pt. „Funkcjonowanie platnego parkowania w miastach”. W wyniku kontroli zostal 
sporz^dzony protokol i wnioski kohcowe byly jednoznaczne. NIK wnosil do Prezydenta 
Miasta o zainicjowanie zmian w obowi^zuj^cej uchwale dotycz^cych:
1) nakladania oplaty doclatkowej za umieszczenie biletu w sposob niezgodny z trybem 

okreslonym w uchwale.
W obecnie obowi^zuj^cej uchwale w §8 ust.4 jest zapis mowi^cy, ze podstaw^ do 
pobrania oplaty dodatkowej jest kazdorazowe stwierdzenie postoju pojazdu bez 
uiszczenia oplaty, postoju ponad oplacony czas, postoju z biletem parkingowym 
zawieraj^cym inny numer rejestracyjny niz zaparkowany pojazd, lub brak mozliwosci 
stwierdzenia, czy oplata zostala wniesiona.
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NIK zakwestionowal ostatni zapis „lub brak mozliwosci stwierdzenia, czy oplata zostala 
wniesiona” i nakazal ten zapis skreslic. Brak biletu nie moze bye podstaw^ do pobrania 
oplaty dodatkowej zdaniem NIK.
Kolejny zapis budz^cy w^tpliwosc, ktory tez nakazano usance z uchwaly dotyezy 
identyfikatora postojowego osoby niepelnosprawnej. W § 35 ust. 3 pkt 4 obecnie 
obowi^zuj^cej uchwaly jest zapis, ze kontroler strefy platnego parkowania zobowi^zany 
jest zostawic zawiadomienie o obowi^zku uiszczenia oplaty dodatkowej w przypadku 
braku mozliwosci odezytania wszystkich danych zawartych na identyfikatorze 
postojowym osoby niepelnosprawnej. Zdaniem NIK ten zapis budzi w^tpliwosci i nalezy 
go z uchwaly usance.
Zgodnie z uwagami pokontrolnymi te zapisy zostaly z uchwaly usuni^te.

2) Trybu reklamacyjnego umozliwiajqcego kwestionowanie oplaty dodatkowej oraz 
okreslajqcych przypadki anulowania oplaty dodatkowej, poprzez wprowadzenie 
dopuszczalnego przepisami trybu weryfikaeji obowiqzku uiszczania oplaty 
dodatkowej.

W obowi^zuj^cej uchwale §9 mowi o tym, ze oplata dodatkowa moze bye anulowana 
w okreslonych przypadkach. Jest okreslone 7 przypadkow, w ktorych kierownik strefy 
platnego parkowania moze tak^ oplaty dodatkow^ anulowac. NIK stwierdzil, ze jest to 
przekroczenie uprawnieh i Rada Miasta nie moze dac takiego upowaznienia, ani nie moze 
przekazac takich kompeteneji, gdyz obowi^zek uiszczenia oplaty dodatkowej powstaje 
z mocy prawa i odst^pienie od poboru tej oplaty dodatkowej jest mozliwe wyl^cznie na 
drodze post^powania egzekucyjnego w administraeji. W praktyce wygl^daloby to w ten 
sposob, ze gdy oplata dodatkowa zostanie nalozona a osoba nie zgadza si$ z t^ oplaty, 
uwaza, ze nieslusznie zostala ukarana, musi czekac na tytul wykonawezy z Urz^du 
Skarbowego. Wtedy na podstawie tego tytulu wykonawczego b^dzie mogl zlozyc zarzut 
do Urz^du Skarbowego, gdzie udowodni, ze ta oplata zostala na niego nieslusznie 
nalozona. Wowczas b$dzie mogla bye w tej sprawie podj^ta decyzja. Nie b^dzie mozna juz 
zwrocic si^, ani do ZDIUM, ani do Biura strefy platnego parkowania. Obecnie tak jest, ze 
jezeli ktos zapomni wylozyc bilet (schowa go do kieszeni) kontroler przejdzie, wystawi 
mandat, wowczas osoba ukarana mandatem moze pojsc do Biura strefy platnego 
parkowania, pokazac bilet i kierownik Biura strefy automatyeznie t$ oplaty dodatkow^ 
anuluje. Taka rzecz nie b^dzie mogla miec miejsca. Jest to sprawa, ktora zostala 
zakwestionowana nie tylko w Piotrkowie Trybunalskim, ale w wielu innych miastach m.in. 
w Lodzi gdzie zarzucano, ze z uchwal tych dotycz^cych organizaeji strefy platnego 
parkowania nalezy konieeznie usun^c tryb reklamacyjny, a reklamacja musi odbywac 
tylko na etapie post^powania egzekucyjnego.
Z uchwaly zostal usuni$ty caly punkt 9 mowi^cy o mozliwosci anulowania oplaty 
dodatkowej. Dochodzenie tego moze trwac 5 lat, czyli ktos musialby taki bilet 5 lat 
trzymac. Dlatego do uchwaly wprowadzono zapis, ze osoba ktora otrzymala to 
zawiadomienie moze zwrocic si$ o udzielenie wyjasnieh dotycz^cych powstania z mocy 
prawa obowiqzku uiszczenia oplaty dodatkowej.
Podj^te zostaly rowniez dzialania z firing administruj^c^ strefy platnego parkowania, tak 
zeby te urz^dzenia, ktorymi teraz posluguj^ si$ kontrolerzy strefy platnego parkowania
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byly kompatybilne z parkometrami. Polegac to miaioby na tym, ze jezeli kontroler 
podejdzie do auta, zobaczy, ze w samochodzie nie ma wytozonego biletu parkingowego, 
nie ma abonamentu, identyfikatora, zamiast wystawic zawiadomienie o obowi^zku 
uiszczenia oplaty dodatkowej, wpisze numer rejestracyjny pojazdu i wtedy otrzyma 
informacj^, ze na dany samochod jest wykupiony bilet ale kierowca go nie wylozyi za 
szyb^. Wowczas juz na etapie samej kontroli dokonywania oplat parkingowych b^d^ 
wyeliminowane mozliwosci nieslusznego nakladania oplaty dodatkowej. Nie b^dzie 
niezadowolenia ze strony kierowcow, ktorzy kupili bilet a przez nieuwag^ go nie wylozyli 
albo spadl on na podlog$ i kontroler nie mogl go odczytac. Mamy zapewnienie, ze takie 
zmiany b^d^ wprowadzone. Oczywiscie b^dzie wi^zalo si$ to z pewnymi kosztami za 
dokonanie zmian w systemic informatycznym ale wtedy ta zmiana w uchwale nie b^dzie 
tak uci^zliwa dla osob parkujqcych.

3) Kwestia identyfikatora postojowego mieszkanca.
W obecnie obowiqzuj^cej uchwale jest napisane, ze identyfikator postojowy mieszkanca 
moze nabyc jedynie osoba, ktora wykaze, udowodni, ze jest na stale lub czasowo 
zameldowana w strefie platnego parkowania. Zdaniem NIK jest to zapis, ktory jest 
niezgodny z Konstytucj^, poniewaz ogranicza prawa innych osob, ktore faktycznie 
zamieszkuj^ stref^ platnego parkowania, ale takiego zameldowania nie posiadaj^. Wedlug 
NIK wszystkie osoby, ktore faktycznie zamieszkuj^ stref^ platnego parkowania powinny 
miec mozliwosc nabycia identyfikatora postojowego mieszkanca. W wnioskach 
kohcowych pojawil si$ wniosek NIK nakazuj^cy nieograniczanie mozliwosci zakupu 
identyfikatorow mieszkahcow jedynie dla osob zameldowanych na terenie strefy. Wobec 
powyzszego w uchwale zostaly zmienione zapisy. Wprowadzono zapisy, ze osobami 
uprawnionymi do zakupu identyfikatora mieszkanca b^d^ osoby zamieszkuj^ce na terenie 
strefy, ktore musz^ si? okazac albo zameldowaniem (dowod osobisty z wpisanym adresem 
zameldowania na terenie strefy), ewentualnie zaswiadczenie z Referatu Ewidencji 
Ludnosci potwierdzaj^ce zameldowanie na terenie Piotrkowa Tryb. W momencie kiedy 
dana osoba mieszka na terenie strefy jednak nie posiada, ani zameldowania czasowego, ani 
stalego wtedy nalezy wykazac si?, udokumentowac fakt rozliczania podatku dochodowego 
od osob fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Piotrkowie Trybunalskim, 
poprzez przedlozenie do wgl^du w Biurze Strefy Platnego Parkowania pierwszej strony 
zeznania PIT. Albo zaswiadczenie z Urz?du Skarbowego, ze si? rozliczamy w Piotrkowie 
Trybunalskim.
4) Stawki oplat parkingowych, ktore uiszczane w parkometrach nie ulegaj^ 

zmianie, pozostajqi na tym samym poziomie.
Jednoczesnie, ze wzgl?du na rozszerzenie kr?gu osob uprawnionych, przez co zostanie 
zmniejszona dost?pnosc miejsc postojowych dla pozostalych uzytkownikow strefy, 
proponuje si? zmian? oplaty za identyfikator postojowy mieszkanca z kwoty 25,00 zl. 
rocznie na kwot? 50,00 zl. rocznie. Przy kwocie 50,00 zl. rocznie, miesi?czny koszt 
identyfikatora postojowego mieszkanca stanowi kwot? 4,16 zl. (ok. 0,20 zl. dziennie). 
Bior^c pod uwag? fakt, iz oplata za postoj wymusza rotacj? parkuj^cych pojazdow, 
poniesienie tak preferencyjnej oplaty jest niewspolmierne do mozliwosci wlasciwie 
bezproblemowego zaparkowania pojazdu w poblizu miejsca zamieszkania.
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Ponadto w przedstawionym projekcie uchwafy zaproponowano urealnienie opiat za 
pozostale identyfikatory postojowe tj. za identyfikator postojowy dla sluzbowych 
pojazdow samochodowych z kwoty 30,00 zl do kwoty 50,00 zl, za identyfikator 
postojowy dla rodzicow lub opiekunow dzieci ucz^szczaj^cych do szkol podstawowych, 
przedszkoli i zlobkow z kwoty 25,00 zl. do kwoty 30,00 zl., za miesi^czny abonament 
parkingowy z kwoty 100,00 zl. do kwoty 120,00 zl.
Po zmianie wysokosci oplat zryczaltowanych szacuje si$ wzrost dochodow z tego tytulu o 
ok. 23 000,00 zl. tj. ok.27 %. Na ogoln^ kwot$ wplywow z tytulu oplat parkingowych, 
ktora wyniosla w 2018 roku 1 154 769,01 zl. jest to ok. 2%. Jednakze w przypadku 
wzrostu liczby osob uprawnionych do nabycia identyfikatora postojowego mieszkanca 
mozna si$ spodziewac spadku wplywow z tytulu oplat jednorazowych, co moze tez 
spowodowac, ze dochody nie ulegn^ znacznej zmianie.

5) Na wniosek uzytkownikow strefy platnego parkowanego proponuje si? wprowadzenie 
do uchwaly mozliwosci wymiany zakupionego miesi?cznego abonamentu 
parkingowego na pojazd zast?pczy. Umozliwiony tez zostal zakup identyfikatora 
postojowego rodzica/opiekuna dziecka ucz?szczaj^cego do zlobka, gdyz w ostatnim 
czasie pojawila si? tego typu placowka w Al. 3-go Maja.

Pan Piotr Gajda zapytal o jakie dokumenty chodzi, dla osoby ktora ma okazac swoje 
zameldowanie, bo w dowodach nie ma adresow i w innych dokumentach tez adresu nie 
ma. Ten zapis jest zdezaktualizowany.
Pani Agata Wypych wyjasnila, ze w uchwale jest zapis, ze osoba wyst?puj^ca 
o identyfikator postojowy dla mieszkanca zobowi^zana jest do przedlozenia do wgl^du 
dokumentu potwierdzaj^cego zameldowanie na terenie strefy platnego parkowania na 
pobyt staly lub czasowy (np. dowod osobisty, paszport, dowod rejestracyjny pojazdu, 
zaswiadczenie z Referatu Ewidencji Ludnosci Urz?du Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego).

Nast?pnie Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt 
uchwaly w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek i sposobu ich pobierania.
Wynik glosowania: 6 glosow za, bez glosow przeciwnych, 2 gtosy wstrzymuj^ce. 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 77/13/19

PUNKT 13
Zaopiniowanie nrojektu uchwaly zmieniaiacego uchwale Nr XVI/216/15 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przviecia „Planu
Gospodarki Niskoemisvinei dla Miasta Piotrkow Trybunalski” (zalacznik w wersii
elektronicznei).

W wyniku glosowania przy 9 gtosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly .
Opinia Nr 78/13/19
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PUNKT 14
Zappiniowanie proiektu uchwaty w sprawie odbudowv drog krajowych, powiatowych
i gminnvch zniszczonvch w czasie budowy autostradv A-l.

W wyniku glosowania przy 9 glosach za, bez giosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly .
Opinia Nr 79/13/19

PUNKT 15
Korespondencja Kierowana do Komisii.

1) Pismo mieszkanca z ul.Sciegiennego w sprawie tytulu prawnego do lokalu, do 
wiadomosci Komisji. Komisji prosi o przeslanie kserokopii odpowiedzi udzielonej 
zainteresowanemu. Znak sprawy DRM.0012.34.2019.

2) Pismo do wiadomosci Komisji - odpowiedz na pismo mieszkanki w sprawie podzialu 
ziemi przy ul. Twardoslawickiej. Znak sprawy DRM.0012.21.2019.

3) Pismo Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie utrwalenia 
pami^ci i umieszczenia w przestrzeni publicznej Piotrkowa Trybunalskiego nazwiska 
rodziny Zarskich.
Pan Waldemar Domaranczyk Prezes Towarzystwa Piotrkowa Trybunalskiego 
przedstawil w skrocie historic i dokonania TPP na rzecz miasta i regionu, natomiast 
pan Henryk Komar Honorowy Czlonek Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa 
Trybunalskiego przedstawil historic rodziny Zarskich i prezentacje na ten temat.
Pan Lecha Kazmierczak uwaza, ze Towarzystwo powinno zasi^gn^c opinii od 
Instytutu Pami^ci Narodowej w przedmiotowej sprawie.
Pan Piotr Gajda pogratulowal wiedzy historycznej i dotarcia do dokumentow z XII 
wieku dotycz^cych rodziny Zarskich. W pierwszej swojej kadencji w Radzie Miasta 
pan Piotr Gajda glosowal, zeby zmienic nazw$ ulicy Zarskiego na ul. Dmowskiego. 
Nie ma zadnej famy na tej rodzinie, nikt w Piotrkowie nie chodzi na ten grob i nie 
pluje. Jest to rodzina jedna z wielu zamoznych jakie funkcjonuj^ w Piotrkowie 
Trybunalskim. Pan Gajda zapytal co konkretnie dla Piotrkowa rodzina Zarskich 
zrobila gdyz to jest owa kwalifikacj^, ktor^ mozna by przyj^c do nadania imienia 
rondo Rodziny Zarskich. Nie to, ze byli bogaci, ze mieszkali w Rynku, tylko co 
konkretnie dla Piotrkowa zrobili. I to powinno bye przedmiotem prelekcji.
Pani Jadwiga Wojcik poinformowala, ze wniosek o nadanie nazwy dla ronda 
Rodziny Zarskich zostal umieszczony w banku nazw juz w 2012 roku.
Pan Henryk Komar powiedzial: Jednoczesnie b$d$ staral si$ w^tpliwosci zawarte 
w pierwszym wyst^pieniu i w drugim omawiac. Ja bym mogl postawic takie pytania: 
Czy powstanie styezniowe jest gorsze od zolnierza AK? Czy ofiara Katynia jest gorsza 
od ofiar PRL? Oczywiscie Tadeusz byl Tadeuszem i nie przypadkiem ja jego w^tek 
rozwin^lem najszerzej, nie pozostawiaj^c cienia w^tpliwosci, ze wiem kim on byl 
i mimo to wiem co robi$, przedkladaj^c propozyej^ aby Rodzina Zarskich pojawila si$
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jako rodzina wyrozniona. Co zrobil dla Piotrkowa? Mi si$ wydaje ze nie mozna pytac 
tylko i wyi^cznie co zrobil dla Piotrkowa, tylko trzeba pytac co ta rodzina zrobila dla 
Piotrkowa i dla Polski. A dla Polski: data polskiej armii oficera, ktory zaplacii za t^ 
swoj^ drog$ wojskow^ tym co cziowiek ma najcermiejsze - zyciem. Oddai zycie 
w ramach zbrodni Katynskiej. A inne ofiary si$ nie licz^. Nie ma to wszystko 
znaczenia, bo jest tylko jeden Tadeusz i jest koniec sprawy, i on zalatwia i upraszcza 
nam wszystko. Tak upraszcza nam wszystko ale niczego nie wyjasnia, tylko 
upraszcza. Mozna miec alergie. Ja osobiscie czerpi$ zrodlo zadowolenia z pracy ku 
pozytkowi ogolnemu. My zyjemy dzis w Polsce takiej a nie innej. Dzi^ki takim 
ludziom, ktorzy wychowali dziesi^cioro dzieci w duchu patriotyzmu. Czy to si$ nie 
liczy dla Piotrkowa dla Polski. Czy te osoby, ktore zazwyczaj same tworzyly swoje 
stanowiska pracy, nie byly ci^zarem dla spoieczenstwa, te osoby, ktore w tym rodzie 
rozwijaty nauk$, nie przyshizyiy si^ Polsce? To li tylko ich satysfakcja wewn^trzna 
zeby miec te tytuiy dr czy prof, dr prowadziia ich przez zycie i zach^caia do osi^gania 
wyzyn? Jak^kolwiek Pahstwo podejmiecie decyzj^, ja odnios^ si^ do tego z pelnym 
zrozumieniem, jaka b^dzie interpretacja to jest inna sprawa, ale to nie b^dzie mialo 
wplywu na moj^ postaw^ na moje zachowanie i moje przekonanie.
Pan Piotr Gajda powiedzial: Wymienil Pan jedn^ zasiug^, ze zgin^i w Katyniu. Moj 
wujek tez zgin^i w Katyniu, jest tabliczka WTadyslaw Piasecki. Drugi wuj tez zgin^i w 
Katyniu, w Lodzi jest tabliczka. Moj dziadek byl legionist^ a takze zoinierzem 
zawodowym i skohczyl swoj szlak bojowy w obronie Warszawy, chociaz zaczql pod 
Piotrkowem, broni^c Piotrkowa. Gdy inni poszli w rozsypk^ on jednak zdolai si^ 
przebic do Warszawy. Nie jest to powod to jest obowi^zek. To jest nasz obowi^zek 
a nie powod do tego, zeby w tym momencie nadawac imi$ ulicy czy tez rondu. Ja 
pytam si$ konkretnie co oni zrobili dla Piotrkowa. Nie mam tej odpowiedzi i na pewno 
nie mam alergii na rodzin^ Zarskich. Powiem jedno nie zostai dlatego w Polsce 
aresztowany, ze by} komunist^ tylko, ze by} agentem rosyjskiego NKWD, dlatego 
aresztowano tych ludzi bo byli agentura rosyjsk^ i dzialali na szkod$ Pahstwa 
Polskiego. Taka by}a historia prawdziwa. Ja w tej chwili b$d$ w opozycji dla tej 
sprawy z prostej przyczyny, poniewaz zgtosimy wniosek zeby rondo przy ulicy Armii 
Krajowej mialo imi$ tworcow polskiej niepodleglosci. Chcielismy uczcic Korfantego, 
obok jest ulica bezimienna, ktorej chcielismy nadac imi$ Daszyhskiego, aby zamkn^c 
100 rocznic^ odzyskania niepodleglosci. Gdyby Pan zaproponowal inn^ ulic$ czy inne 
rondo to nie byloby problemu. Ale tu jest wlasnie ten problem. Jest to ewidentna 
kontynuacja mysli Pana Nowakowskiego i innych ludzi z owej epoki dawno minionej. 
Pan Mariusz Staszek w imieniu wszystkich podzi^kowal panu profesorowi 
Henrykowi Komarowi za wyklad. Wiedza przedstawiona przez Pana b^dzie pogl^biala 
nasz^ historic na temat mieszkahcow Piotrkowa Trybunalskiego.
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PUNKT 16
Sprawv rozne.

1. Pani Wieslawa Olejnik powiedziala, ze w zwi^zku z nieobecnosci^ urz^dnikow swoje 
zapytania i w^tpliwosci sformutuje na pismie i przekaze urz^dnikom.

Na tym protokol zakonczono.

Sporz^dzila: Przewodnicz^ca Komisj i

Monika Slomka 'iga
i.
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