
DRM.0012.8.11.2019
Protokol Nr 14/19

z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 19 wrzesnia 2019 roku, ktore odbylo si? w siedzibie 
Urz?du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasazu Rudowskiego 10, w godzinach 
13.00-13.40

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Krystyna Czechowska
2. Jan Dziemdziora
3. PiotrGajda
4. Lech Kazmierczak
5. Wieslawa Olejnik
6. Andrzej Piekarski
7. Sergiusz Stachaczyk
8. Mariusz Staszek
9. Sylwia Wi?clawska - Wiceprzewodnicz^ca Komisji
10. Jadwiga Wojcik - Przewodnicz^ca Komisji

W posiedzeniu uczestniczyli takze:
1. Adam Karzewnik - II 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. Dorota Kosterska - Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
7. Agnieszka Kosela - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami
8. Anna Zablocka - Biuro Planowania Rozwoju Miasta

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 8 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 si? nast?pujqce 
zmiany:
1) punkt 9: Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na 

wydzierzawienie cz?sci nieruchomosci zabudowanej, polozonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. M. Curie-Sklodowskiej 3;

2) punkt 10: Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalania oplaty 
i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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3) punkt 11: Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez wtascicieli 
nieruchomosci;

4) punkt 12: 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.

Nast^pnie pani Jadwiga Wojcik zapytala czy inne uwagi do porz^dku obrad.
W wyniku glosowania: 8 gtosach za, bez glosow przeciw i wstrzymuj^cych, Komisja
Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych przyj^la porz^dek posiedzenia
w nast£puji}cej wersji:
1) Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych oraz Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 24 czerwca 2019 roku;

2) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych w dniu 22 sierpnia 2019 roku.;

3) Informacja o ksztaltowaniu si$ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku;

4) Informacja o przebiegu wykonania budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 
I polrocze 2019 roku w nast^puj^cych dzialach:
a) 600 - Transport i L^cznosc,
b) 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
c) 710 - Dzialalnosc uslugowa,
d) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska;

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

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

7) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz 
niezabudowanych nieruchomosci polozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy 
ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej;

8) Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajtjcego uchwaly w sprawie utworzenia 
Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej;

9) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie cz^sci 
nieruchomosci zabudowanej, polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M. Curie- 
Sklodowskiej 3;

10) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalania oplaty i stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

11) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez wlascicieli nieruchomosci;

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

PUNKT 1
Przviecie nrotokolu ze wspolnego nosiedzenia Komisii Polityki Gosnodarczei
i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisii Administracii, Bezpieczenstwa Publicznego
i Inwentaryzacii Mienia Komunalnego w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Komisja przyj^la protokol ze wspolnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych i Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji 
Mienia Komunalnego w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Wynik glosowania: 7 glosow za, 0 glosow przeciwnych, 1 glos wstrzymuj^cy.

PUNKT 2
Przviecie nrotokolu z posiedzenia Komisii Polityki Gospodarczej i Spraw
Mieszkaniowych w dniu 22 siernnia 2019 roku.

Komisja przyj^la protokol z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych w dniu 22 sierpnia 2019 roku.
Wynik glosowania: 7 glosow za, 0 glosow przeciwnych, 1 glos wstrzymuj^cy.

PUNKT 3
Informacia o ksztaltowaniu sie Wieloletniei Prognozv Finansowei Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku.

Komisja przyj^la Informacj? o ksztaltowaniu si$ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku do wiadomosci bez uwag.

PUNKT 4
Informacia o przebicgu wvkonania budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za
I polrocze 2019 roku w nastemiiacvch dzialach: 600 - Transport i Lacznosc, 700 -
Gosnodarka mieszkaniowa, 710 - Dzialalnosc uslugowa, 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona srodowiska.

Komisja przyj^ia o przebiegu wykonania budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 
I polrocze 2019 roku w nast^puj^cych dzialach: 600 - Transport i Lacznosc, 700 - 
Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Dzialalnosc uslugowa, 900 - Gospodarka komunalna 
i ochrona srodowiska, do wiadomosci bez uwag.
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PUNKT 5
Zaoniniowanie proiektu uchwahy w sprawie zmianv Wieloletniei Prognozv Finansowei
Miasta Piotrkowa Trvbunalskiego.

Projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego zostal zaopiniowany pozytywnie.
Wynik giosowania: 7 glosow za, 0 giosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce.
Opinia Nr 80/14/19.

PUNKT 6
Zaopiniowanie proiektu uchwalv w sprawie zmianv budzetu miasta Piotrkowa
Trvbunalskiego na 2019 rok.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod giosowanie projekt uchwaly 
w sprawie zmiany budzetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok.
W wyniku glosowania przy 7 glosach za, 0 glosach przeciwnych, 3 gtosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 81/14/19.

PUNKT 7
Zaopiniowanie proiektu uchwalv w sprawie wyrazenia zgodv na sprzedaz
niezabudowanvch nieruchomosci polozonvch w Piotrkowie Trvbunalskim przv
ul. Karolinowskiei i ul. Rolniczei.

Pani Agnieszka Kosela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami wyjasnila, 
ze projekt uchwaly dotyczy dwoch nieruchomosci. Jedna polozona jest od strony 
ul. Karolinowskiej, druga od strony ul. Rolniczej, przy cieplowni. S3 to nieruchomosci 
niezagospodarowane. Dla tego terenu obowi^zuje przeznaczenie MM - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomosci posiadaj^ parametry, ktore umozliwiaj^ 
zagospodarowanie na cele komercyjne. W zwi^zku z powyzszym proponuje si$ przeznaczyc 
te nieruchomosci do zbycia.
Pan Piotr Gajda zapytaljaka jest szerokosc dzialek.
Pani Agnieszka Kosela odpowiedziala, ze dzialka od strony ul Rolniczej ma ok. 25 metrow, 
natomiast dzialka od strony ul. Karolinowskiej jest bardzo nieksztaltna i trudno 
jednoznacznie powiedziec o jej parametrach. Powierzchnia dzialki od strony 
ul. Karolinowskiej wynosi 7.042 m2, natomiast od strony ul. Rolniczej 9.557 m2.
Pan Piotr Gajda zapytal co mozna by bylo zlokalizowac na tych dzialkach, bo jezeli jedna 
z tych dzialek ma nieodpowiedni^ szerokosc to nie b^dzie mozna tarn wide zrobic.
Pani Agnieszka Kosela wyjasnila, ze dla tego terenu nie obowi^zuje plan miejscowy, 
natomiast Pracownia Planowania Przestrzennego zajmowala si$ opiniowaniem tej 
nieruchomosci i stwierdzila, ze istnieje mozliwosc jej zagospodarowania.
Pan Piotr Gajda poprosil 0 sprecyzowanie na jakie cele mozna zagospodarowac ten teren. 
Pani Agnieszka Kosela wyjasnila, ze nie ma dla tego terenu planu zagospodarowania 
przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium S3 to tereny zabudowy mieszkaniowej,

/Ct/.
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jednorodzinnej oraz urz^dzenia gospodarki cieplowniczej. Potencjalny inwestor 
zainteresowany nabyciem tych nieruchomosci, zagospodarowac b^dzie mogt w oparciu 
o decyzj^ o warunkach zabudowy.
Pan Piotr Gajda zapytal jak$ opini$ przedstawila Pracownia Planowania Przestrzennego na 
temat tej dlugiej nieruchomosci.
Pani Agnieszka Kosela powiedziala, ze Pracownia Planowania Przestrzennego w swojej 
opinii wyjasnila, ze na tym terenie nie obowi^zuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, a zgodnie ze Studium teren ten jest przeznaczony pod urz^dzenia 
gospodarki cieplowniczej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Szczegolowy sposob zagospodarowania moze nast^pic w oparciu o decyzj$ o warunkach 
zabudowy.

Przewodniczqca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt uchwaly 
w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanych nieruchomosci polozonych 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej.
W wyniku glosowania przy 7 glosach za, 0 glosach przeciwnych, 3 glosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 82/14/19.

PUNKT8
Zaopiniowanie nrojektu uchwaly zmieniaiacego uchwale w snrawie utworzenia
Piotrkowskiei Strefy Aktywnosci Gospodarczei.

Pani Anna Zablocka Biuro Planowania Rozwoju Miasta wyjasnila, ze podj^cie uchwaly 
jest wynikiem dokonania korekty numerow dzialek i powierzchni (zmniejszenie o 42 m2), 
obszaru PSAG przy ul. Sulejowskiej 132a. Spowodowane jest to nowym podzialem 
geodezyjnym dz. nr 380/29, wchodz^cej w sklad terenu PSAG przy 
ul. Sulejowskiej 132a na dwie dzialki o numerach: 380/31 oraz 380/36 (o powierzchni 42m2) 
oznaczonej w ewidencji gruntow jako wody powierzchniowe, ktor^ nalezy wyl^czyc 
z dzierzawy.

Nast^pnie Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt 
uchwaly zmieniaj^cej uchwaly w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci 
Gospodarczej.
W wyniku glosowania przy 10 glosach za, 0 glosach przeciwnych, 0 glosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 83/14/19.

PUNKT 9
Zaopiniowanie proiektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie
czesci nieruchomosci zabudowanei, polozonei w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. M. Curie-Sklodowskiei 3.

Pani Agnieszka Kosela wyjasnila, ze nieruchomosc obj^ta jest obecnie umow^ uzyczenia 
zawart^ z Miejsk^ Biblioteka Publiczn^, ktora obowi^zuje do kohca stycznia 2020 roku.

----
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Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wyst^pila z wnioskiem, aby na nieruchomosc 
zawarta byla umowa dzierzawy, ktora pozwoli na lepsze zagospodarowanie, uzytkowanie 
i zarz^dzanie nieruchomosci^. W zwi^zku z powyzszym proponuje si^ zawarcie umowy 
dzierzawy na czas nieokreslony i odst^pienie od przetargowego trybu zawarcia umowy oraz 
zawarcie tej umowy z Miejsk^ Biblioteka Publiczn^.
Pan Piotr Gajda zapytal czy Miejska Biblioteka Publiczna b^dzie placila jakis czynsz 
z tego tytulu.
Pani Agnieszka Kosela powiedziala, ze Miejska Biblioteka Publiczna b^dzie placila 
czynsz, ale jeszcze nie wiadomo wjakiej wysokosci, poniewaz dopiero po podj^ciu uchwaly 
przez Rad$ Miasta zostanie zlecona wycena, ktora okresli wysokosc czynszu dzierzawnego 
za t$ nieruchomosc.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt uchwaly 
w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie cz^sci nieruchomosci zabudowanej, 
polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M. Curie-Sklodowskiej 3.
W wyniku glosowania przy 10 glosach za, 0 glosach przeciwnych, 0 glosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 84/14/19.

PUNKT 10
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wvboru metodv ustalania oplatv
i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pan Sergiusz Stachaczyk zapytal jaka jest roznica mi^dzy poprzednim a obecnym 
rozwi^zaniem ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani Dorota Kosterska wyjasnila, iz od 6 wrzesnia 2019 r. nast^pila zmiana w ustawie 
o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach. Oplata za selektywne zbieranie odpadow nie 
ulega zmianie i pozostaje w wysokosci 11,00 zl od osoby. Zmiana polega na tym, ze wszyscy 
mieszkahcy zobowi^zani s^ do segregowania odpadow i trac^ mozliwosc wyboru czy 
segreguj^ smieci czy nie. Jezeli ktos nie b^dzie segregowal odpadow, firma odbieraj^ca 
zglosi ten fakt do Urz^du Miasta i wowczas w formic decyzji narzucana b^dzie oplata 
w wysokosci trzykrotnosci stawki za selektywne zbieranie odpadow.
Pan Sergiusz Stachaczyk zapytal jak b^dzie przebiegala ocena faktu, czy mieszkaniec 
segreguje smieci czy nie.
Pani Dorota Kosterska wyjasnila, ze w ustawie okreslone s$ frakcje, jak ma wygl^dac 
segregacja odpadow i firma, ktora je odbiera, jezeli stwierdzi, ze w pojemniku sq odpady, 
ktore powinny podlegac segregacji musi zglosic ten fakt na pismie do Urz^du Miasta, 
a jednoczesnie musi poinformowac o tym mieszkahca/wlasciciela danej nieruchomosci. 
Wowczas wszczynane jest post^powanie i wydawanajest decyzja.
Pani Jadwiga Wojcik zapytala jak ta sprawa b^dzie wygl^dala w blokach. Jak b$dzie 
sprawdzany fakt niesegregowania smieci?
Pani Dorota Kosterska powiedziala, ze wsz^dzie obowi^zuj^ jednakowe zasady. 
W blokach obowi^zuje odpowiedzialnosc solidarna i wszyscy musz^ segregowac smieci.
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W sytuacji gdy jeden lokator nie b$dzie segregowal, wszyscy mieszkancy odpowiadaj^ 
solidarnie i wtedy decyzj^ b^dzie zmieniona optata dla wszystkich mieszkancow.
Pani Jadwiga W6jcik powiedziala, ze w blokach nie ma mozliwosci sprawdzenia kto nie 
segreguje, poniewaz do jednej pergoli/smietnika jest przypisanych np. 7 blokow. Jedynym 
rozwi^zaniem jest zainstalowanie kamery przy smietniku.
Pani Dorota Kosterska powiedziata, ze rozumie te w^tpliwosci, ale przepisy okreslaj^ 
nowe zasady i w takiej sytuacji wszystkie 7 blokow b^dzie miato decyzj^ zmienion^ oplat^. 
Pan Piotr Gajda zapytal jak wygl^da system odwolawczy, poniewaz wszystko mozna 
wrzucic do workow na smieci i roznie mozna t^ segregacj$ zinterpretowac. Moze to bye 
wykorzystywane przez tych co wywoz^ smieci. Mieszkancy zglaszaj^ si$ do radnego 
i pokazuj^ zdj^cia w jaki sposob s^ segregowane smieci. Twierdz^, ze samochod przyjezdza 
i wrzuca wszystko do jednego pojemnika, pozniej jedzie to na zrzut tych smieci i okaze si?, 
ze s^ niesegregowane. Trzeba zabezpieczyc mieszkancow przed samowol^, a jezeli fakt 
niesegregowania jest stwierdzony to musi bye to zrobione protokolarnie.
Pani Dorota Kosterska powiedziala, ze zgloszenie przez firm? niesegregowania smieci 
musi bye potwierdzone odpowiedni^ dokumentaejq np. fotograficzn^, na podstawie ktorej 
Urz^d Miasta b?dzie mogl stwierdzic, ze wszczyna post?powanie. Wzywane b?d^ strony do 
zlozenia wyjasnieh. Mieszkancy nie b?d^ karani na podstawie donosow, informaeji firmy. 
Na pewno b?dzie prowadzone post?powanie wyjasniaj^ce.
Pani Jadwiga Wojcik powiedziala, ze przepisy narzucone 53 odgornie, ale ni jak maj3 si? 
one do rzeczywistosci. W konsekweneji b?dzie tak, ze mieszkancy blokow b?d3 placic po 
33 zl, bo wrzuc3 do jednego kontenera i zrobi3 zdj?cie.
Pan Piotr Gajda zapytal jak nalezy segregowac plastiki zanieczyszczone np. po olejach. 
Czy je nalezy wrzucic do plastikow czy do zmieszanych.
Pani Dorota Kosterska wyjasnila, ze jezeli butelka jest oprozniona do kohea to wrzucamy 
j3 do odpadow plastikowych, natomiast jezeli jest z zawartosci3 i cos w niej zostalo to 
wrzucamy do odpadow zmieszanych.
Pan Piotr Gajda powiedzial, ze powinna bye bardzo dokladna informaeja dla mieszkancow 
i odpowiednia kampania przeprowadzona, bo jezeli teraz przyjmiemy tak3 uchwal? 
i mieszkancy nie b?d3 doinformowani to b?dzie duze niezadowolenie spoleczne.
Pani Jadwiga Wojcik powiedziala, ze kampania dotycz3ca segregowania odpadow trwa od 
wielu lat, rowniez w telewizji. Ludzie powinni wiedziec w 100% jak segregowac smieci. Ci 
co chc3 wiedziec to wiedz3, natomiast Ci co nie chc3 wiedziec to i tak tego nie b?d3 robili. 
Pan Adam Karzewnik powiedzial, ze sprawajak segregowac i jak post?powac z odpadami 
jest jasno okreslona w ustawie 0 utrzymaniu czystosci i porz3dku w gminie. Przedmiotowy 
projekt uchwaly nie jest pomyslem Miasta, tylko ustawodawca nalozyl na Rad? Miasta 
obowi3zek ustalenia wysokosci stawki za niesegregowane odpady. Reszta jest zawarta 
w akeie prawnym, czyli ustawie.
Pan Piotr Gajda zapytal jak traktowana jest stluczka szklana, jako odpady mieszane czy 
jako szklo. Co w sytuacji kiedy wrzuca si? butelki do segregaeji i one si? tluk3?
Pani Dorota Kosterska wyjasnila, ze jezeli szklo jest potluczone to wrzucamy do odpadow 
mieszanych. Natomiast za sytuacje, gdy butelka si? tlucze w worku do segregaeji, nikt nie 
odpowiada. Te odpady jad3 na lini? sortownicz3 i tarn jeszcze jest to segregowane.
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Pan Piotr Gajda zapytal ponownie jak liczone odpady, gdy zanieczyszczone
pojemniki zostan^ wrzucone do odpadow segregowanych, jako sortowane czy jako 
niesortowane.
Pani Dorota Kosterska wyjasnila, ze system funkcjonuje od 6 lat i nie wydana zostaia 
zadna decyzja zwi^kszaj^ca odpiatnosc dla mieszkancow zmieniaj^ca opiate 
z segregowanych na niesegregowane.
Pan Andrzej Kacperek I Zast^pca Prezydenta Miasta powiedzial, ze radny Piotr Gajda 
probuje wszystkich wprowadzac w bi^d, a nie tego oczekuje si^ od radnego. Jezeli przepis 
ustawy stanowi, ze podwyzszon^ opiat^ organ gminy ustala w drodze decyzji 
administracyjnej, to w zasadzie kwestie zwi^zane z mozliwosci^ odwolania reguluj^ 
przepisy rangi ustawowej. Kodeks post^powania administracyjnego ma tutaj w pelni 
zastosowanie. Informacja, ktora b^dzie podstaw^ do wszcz^cia post^powania 
administracyjnego nie przes^dza jeszcze o niczym. W toku post^powania administracyjnego 
organ ma udowodnic, ze rzeczywiscie mialo miejsce niesegregowanie odpadow przez 
pewien okreslony podmiot w danym terminie. Organ, ktory prowadzi post^powanie musi 
zapewnic stronie post^powania czynny udzial, musi wezwac do zapoznania si$ z materiaiem 
i do wypowiedzenia si^ w sprawie zebranego materialu w sprawie. Informacja, ze jest 
wszcz^te post^powanie nie przesadza o tym, ze zostanie wydana decyzja ustalaj^ca 
podwyzszon^ oplat$, a nie np., ze post^powanie zostanie umorzone. Organem II instancji w 
tym post^powaniu b^dzie Samorz^dowe Kolegium Odwolawcze (SKO). Strona ma takze 
prawo do dochodzenia swoich praw w dwuinstancyjnym post^powaniu s^dowo- 
administracyjnym. Nie ma tutaj mozliwosci, aby uprawnienia strony byiy w jakikolwiek 
sposob zagrozone, w tym takze uprawnienia strony, jesli chodzi o dost^p do s^dowego 
rozpoznania sprawy. Pan Prezydent s^dzi, ze jest to wiedza powszechna, tyle lat si$ o tym 
mowi i nie powinno si? do takich kwestii wracac. Strona ma zagwarantowane pelni? praw 
na gruncie Kodeksu post?powania administracyjnego, a ci?zar dowodu spoczywa na 
organic.
Pan Jan Dziemdziora zapytal czy kazdy mieszkaniec zobowi^zany do skladania deklaracji 
o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinien tak$ deklaracj? 
zlozyc czy tylko niektorzy w okreslonych sytuacjach, o ktorych jest mowa w uzasadnieniu. 
Pani Dorota Kosterska odpowiedziala, ze nie wszyscy mieszkahcy musz^ skladac 
deklaracji. Wzywani do zlozenia ponownych deklaracji dotycz^cych segregowania smieci 
s^ tylko Ci mieszkahcy, ktorzy do tej pory nie segregowali smieci.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt uchwaly 
w sprawie wyboru metody ustalania oplaty i stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
W wyniku glosowania przy 6 glosach za, 0 gtosach przeciwnych, 4 glosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 85/14/19.



PUNKT 11
Zappiniowanie proiektu uchwaty w sprawie wzoru deklaracii o wvsokosci oplaty za
gosnodarowanie odpadami komunalnvmi, skladanei przez wlascicieli nieruchomosci.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddata pod glosowanie projekt uchwaty 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
skladanej przez wlascicieli nieruchomosci.
W wyniku giosowania przy 7 glosach za, 0 glosach przeciwnych, 3 glosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 86/14/19.

PUNKT 12
Zappiniowanie proiektu uchwaly w sprawie Drzvstapienia do sporzadzenia
mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego w reionie ulic: Lodzkiei,
Brzeznickiej, Porazinskiei oraz proiektowanego odcinka Obwodnicy Mieiskiei klasy
V.Z” w Piotrkowie Trvbunalskim.

Pani Anna Dulas Zast^pca Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego
powiedziala, ze na ostatniej sesji podj^ta zostaia uchwala o przyst^pieniu do sporzadzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, 
Brzeznickiej, Porazihskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z,, 
w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach sprawdzania legalnosci podj^tej uchwaly organ 
nadzoru wszcz^l post^powanie nadzorcze. Zal^cznik graficzny do uchwaly byl wykonany 
w skali 1:3000 i w^tpliwosci budzila grubosc kreski wskazuj^ca, ze na nieruchomosci 
Brzeznicka 4A poprowadzenie linii regulacyjnej ul. Brzeznickiej nast^pi przez budynek. 
W zwi^zku z powyzszym obecnie do uchwaly dol^czono zal^cznik graficzny w wi^kszej 
skali tj. 1:2000 i budynki na tej nieruchomosci pozostaj^ nienaruszone. Natomiast, zeby 
w dalszej procedurze nie bylo uwag ze strony organu nadzorczego proponuje si$ uchylenie 
poprzedniej uchwaly i podj^cie nowej z nowym zal^cznikiem graficznym.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt uchwaly 
w sprawie przyst^pienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Brzeznickiej, Porazihskiej oraz projektowanego 
odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie Trybunalskim.
W wyniku glosowania przy 10 glosach za, 0 glosach przeciwnych, 0 glosach 
wstrzymuj^cych komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 87/14/19.

PUNKT 13
Koresnondencia Kierowana do Komisji.

Brak korespondencji kierowanej do Komisji.
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PUNKT 14
Snrawv rozne.

1. Pan Piotr Gajda:
- zapytal jak daleko, od ronda, przebudowano kolektory i wszystkie media 

w ul. Zelaznej.
Pan Adam Karzewnik wyjasnii, ze na stronie Urz^du Miasta w przetargach 
nieograniczonych l^cznie z projektem byla umieszczona mapa, ktor^ mozna sobie 
otworzyc, sprawdzic i zobaczyc.
Pan Piotr Gajda prosit o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie na nast^pnej Komisji.

- poprosit o zainteresowanie si$ spraw^ zniszczonego kosza na smieci na krzyzaku przy 
Powiatowym Urz^dzie Pracy. Kosz jest miejski, lezy na ziemi i nalezy go wkopac.

- zwrocii uwag^ na nierownosci na ul. Wojska Polskiego, szczegolnie w okolicy Ryneczku, 
na ul. Roosevelta, oraz w okolicy Urz$du Miasta. Zapytal czy nie ma mozliwosci 
wyfrezowania tych cz^sci ulic, gdyz stwarzaj^ one zagrozenie dla ruchu.
Pan Adam Karzewnik wyjasnii, ze ul. Wojska Polskiego, na Ryneczku nie b$dzie 
frezowana, bo niedlugo rozpocznie si$ tam remont ulicy.

- w nawiqzaniu do wniosku mieszkanca w sprawie kina Czary radny zwrocii uwag$ na fakt, 
ze sam budynek jest jak inne w Piotrkowie, natomiast ma elewacj^ secesyjn^. Dwa 
budynki w Piotrkowie Trybunalskim maj^ peln^ elewacj$ secesyjn^, willa Wanda i ten 
budynek po kinie Czary. Doprowadzenie do sytuacji, ze elewacja zniknie b$dzie 
skandalem, bo zniknie wowczas jeden z elementow zabytkowych historii Piotrkowa 
Trybunalskiego. Secesja stosunkowo krotko funkcjonowala w historii sztuki, a jednak 
w innych miastach s^ znacznie bogatsze zespoly. Jesli ta elewacja nie zostanie zrobiona 
to stracimy jeden z zabytkowych obiektow i budynek stanie si$ zwykl^ kamienic^. Po 
drugie, na ul. Dabrowskiego zachowaly si$ fragmenty reklam z okresu carskiego: po 
rosyjsku i po polsku, ktore powoli znikaj^ i niedlugo nie b^d^ widoczne. Powinny bye 
natychmiast przeprowadzone prace konserwatorskie malowidel, zeby je zabezpieczyc 
i uczytelnic. Jest to autentyezna historia naszego Miasta i tylko w tym miejscu si$ to 
jeszcze zachowalo. Radny poprosit o zainteresowanie si$ tymi zagadnieniami.

- ponownie poruszyl spraw$ drzew zaslaniaj^cych widoeznose przy wyjazdach z duzyeh 
marketow na terenie Piotrkowa Trybunalskiego jak np. przy Biedronce na ul. Wolborskiej 
oraz na ul. Wojska Polskiego. Stan taki grozi kolizj^. Sprawa zglaszana byla przez 
radnego juz w poprzedniej kadeneji i miala zostac rozpatrzona mozliwosc usuni^cia 
przynajmniej po jednym drzewie przy samym wyjezdzie. Radny poprosil aby zrobic 
przegl^d i porz^dek z t^ niebezpieczn^ dla kierowcow sytuacjq.
Pani Agata Wypych odpowiedziala, ze sprawa byla poruszana rok temu i drzewa byly 
usuwane.

- poruszyl problem wyjazdu z Placu Zamkowego w ul. Wojska Polskiego. Odcinek mi^dzy 
Placem Zamkowym a ul. Jerozolimsk^ jest dlugosci ok. 50 metrow. Jezeli 5 samochodow 
ustawi si$ przed swiatlami to osoby wyjezdzaj^ce z Placu Zamkowego w ul. Wojska 
Polskiego nie maj^ zadnej widocznosci czy ktos nadjezdza od Placu Litewskiego. Radny
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zwrocil uwag$, ze kilkakrotnie prosii o zamontowanie lustra, zeby umozliwic widok 
w kierunku placu Litewskiego.

2. Pan Sergiusz Stachaczyk zwrocil uwag$ na dose wysokie koleiny, ktore wymagaj^ 
wyfrezowania, na ul. Krakowskie Przedmiescie.
Pan Adam Karzewnik powiedzial, ze stan techniczny ul. Zeromskiego, Rakowskiej, 
Roosevelta budzi pewne zastrzezenia. B^d^ wykonywane remonty tych ulic 
i utrzymywana przejezdnosc, jednak zwrocii uwag$ na fakt, ze czasami samo frezowanie 
nie poprawia stan nawierzchni, a w niektorych przypadkach moze wr$cz go pogorszye.

3. Pani Wieslawa Olejnik poruszyla problem drzew zaslaniaj^cych widoeznose przy 
wyjezdzie z przychodni na ul. Dmowskiego. Poprosila o zainteresowanie si$ sytuacj^ 
i przyci^cie zbyt dlugich gal^zi.

4. Pan Lecha Kazmierczak ponownie poprosii o przeprowadzenie wizji lokalnej i ocen$ 
sytuacji dot. mum znajduj^cego si^ po wschodniej stronie ul. Jerozolimskiej od 
skrzyzowania ul.Jerozolimskiej - ul.Wojska Polskiego w kierunku cmentarza. Jest to 
prawdopodobnie mur historyezny, granica getta zydowskiego.

5. Pani Syhvia Wi^clawska zgtosila wniosek do przemyslenia w sprawie rezygnaeji 
z wersji papierowej materiaiow przekazywanych na komisje i sesje i przejscia na wersj$ 
elektroniczn^ i prac$ na tabletach. Radna uwaza, ze radnym byloby sprawniej docierac 
do materialow, ktore s^ dostarezane w papierach.

Na tym protokol zakonezono.

Przewodnicz^ca Komisji
yi/j/t cA.—-

idwiga Wojcik

Sporz^dziia: 
Monika Slomka

11


