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UCHWALA Nr

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2020 r.z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkahca Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w zwi^zku z art. 5 ust. 4 
ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed nast^pstwami uzywania tytoniu 
i wyrobow tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182) i art. 223 §1, 244 § 2, art. 247 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2096; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133 i poz. 2196) 
uchwala si$, co nast^puje:

zmodyfikowany
przez wnioskodawc? na posiedzeniu Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji w dniu 16 stycznia 
2020 r. w sprawie ustalenia parku im. ks. Jozefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 
miejsca przeznaczonego do uzytku publicznego, jako strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary 
z papierosow elektronicznych i substancji uwalnianych za pomoc^ nowatorskiego wyrobu 
tytoniowego, z jednoczesnym wydzieleniem strefy, gdzie mozna palic tyton i e-papierosy.

2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodnicz^cemu Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, zobowi^zuj^c do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia 
wniosku oraz przeslania uchwaly wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

§ 1. 1. Uwzgl?dnia si? wniosek z dnia 21.11.2019 r. Pana
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Zal§cznik do Uchwafy
Nr
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U ZAS ADNIENIE

Do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 21.11.2019 r. wplyn^l wniosek
' o rozwazenie mozliwosci wprowadzenia calkowitego zakazu palenia tytoniu 

i e-papierosow w parku im. ks. Jozefa Poniatowskiego i w parku sw. Jana Pawla II 
w Piotrkowie Trybunalskim i e-papierosow na przystankach autobusowych komunikacji 
miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Wnioskodawca w dniu 4.12.2019 r. zlozyl uzupelnienie ww. wniosku, w ktorym wskazal, 
ze rada gminy moze ustalic w drodze uchwaly, dla terenu gminy inne niz wymienione w ust. 1 
ustawy o ochronie zdrowia przed nast^pstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych, 
miejsca przeznaczone do uzytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary 
z papierosow elektronicznych i substancji uwalnianych za pomoc^ nowatorskiego wyrobu 
tytoniowego. W zwi^zku z powyzszym zaproponowal wprowadzenie stosownych zapisow w 
regulaminach okreslaj^cych zasady korzystania z parkow, skwerow, placow zabaw nalez^cych 
do miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 
posiedzeniu w dniu 6.12.2019 r. zapoznala si$ ze stanowiskiem Wiceprezydenta Miasta Adama 
Karzewnika w przedmiocie wniosku, zawartym w pismie z dnia 5.12.2019 r., znak: 
DK.4440/45/09, oraz z opiniami przedstawiciela Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta 
i Komendanta Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Z wyjasnien Wiceprezydenta 
Miasta wynika, ze tematyk^ stanowi^c^ przedmiot wniosku reguluje ustawa z dnia 9 listopada 
1995 roku o ochronie zdrowia przed nast^pstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182). W art. 5 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ww. ustawodawca wprowadzil 
zakaz palenia wyrobow tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobow tytoniowych 
i palenia papierosow elektronicznych, na przystankach komunikacji publicznej 
i w ogolnodost^pnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci. Zgodnie z art. 5 ust. la 
ustawy wlasciciel lub zarz^dzaj^cy obiektem lub srodkiem transportu, w ktorym obowi^zuje 
zakaz palenia wyrobow tytoniowych i palenia papierosow elektronicznych, jest obowi^zany 
umiescic w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie slowne i graficzne informuj^ce 
o zakazie palenia wyrobow tytoniowych i palenia papierosow elektronicznych na terenie 
obiektu lub w srodku transportu, zwane dalej „informacj^ o zakazie palenia”. Zarz^d Drog 
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w 2017 roku umiescil odpowiednie 
oznaczenie slowne i graficzne informuj^ce o zakazie palenia wyrobow tytoniowych i palenia 
papierosow elektronicznych w obiektach sluz^cych obsludze pasazerow (wiatach 
przystankowych i na konstrukcjach przystankowych) na terenie miasta. W mysl przywolanej 
ustawy (art. 5 ust. 4) rada gminy moze ustalic, w drodze uchwaly, dla terenu gminy inne niz 
wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do uzytku publicznego jako strefy wolne od dymu 
tytoniowego, pary z papierosow elektronicznych i substancji uwalnianych za pomoc^ 
nowatorskiego wyrobu tytoniowego.



W kwestii wprowadzenia caikowitego zakazu palenia wyrobow tytoniowych 
i e-papierosow na terenie parkow, nalezy zauwazyc, ze prawo do pelnego korzystania z nich 
maj^ wszyscy mieszkancy miasta. Przestrzenjaka jest do dyspozycji na tych obiektach pozwala 
na unikni^cie kolizji interesow amatorow i przeciwnikow wyrobow tytoniowych, w tym 
nowatorskich i papierosow elektronicznych (duza liczba rozmieszczonych lawek). Poza tym 
w parku im. ks. J. Poniatowskiego wydzielone jest miejsce z placem zabaw, gdzie obowi^zuje 
zakaz palenia. Wprowadzenie wnioskowanych przez mieszkahca zakazow, zdaniem 
Wiceprezydenta Miasta, bye moze rozwi^ze problem zgromadzeh mlodziezy w parkach 
podezas przerw mi^dzylekcyjnych, jednak nalezy przewidywac, ze w zwi^zku z tym te grupy 
palaczy b^d^ stanowily uci^zliwosc w innych miejscach w okolicach szkol s^siaduj^cych 
z parkami. ZDiUM nawi^zal korespondencj^ z dyrekcjami pobliskich szkol w celu 
poszukiwania rozwi^zah satysfakcjonuj^cych wszystkie strony. Wedlug obowi^zuj^cych 
przepisow prawa nie ma mozliwosci wydzielenia palarni na terenach jednostek oswiatowych. 
Istnieje obawa, ze osoby, ktorym uniemozliwi si? palenie w parku, b?d4 si? gromadzily w tym 
celu w innych miejscach, np. na chodnikach, ktore b?d$ generowaly inne uci^zliwosci, a nawet 
zagrozenia w ruchu drogowym. Nadmierne kumulowanie zakazow i restrykcji dla 
mieszkaheow nie wplynie pozytywnie na wizerunek przyjaznego miasta, jakim chcielibysmy, 
by byl postrzegany Piotrkow Trybunalski. W przypadku wprowadzenia zakazu palenia 
konieezne byloby okreslenie sankcji (grzywny) za zlamanie tego zakazu i jej skuteezne 
egzekwowanie. Jednoczesnie Wiceprezydent Miasta podkreslil, ze decyzja w zakresie 
wprowadzenia dodatkowych obostrzeh, dotycz^cych uzywania wyrobow tytoniowych 
i e-papierosow w miejscach o duzyeh i przewiewnych przestrzeniach jakimi s^ parki, nalezy do 
wyl^cznej kompeteneji Rady Miasta.
Odnosnie propozycji wnioskodawey co do nowelizaeji regulaminu okreslaj^cego zasady 
korzystania z placow zabaw dla dzieci zdaniem Wiceprezydenta Miasta wprowadzenie 
proponowanego zapisu jest niezgodne z prawem. Z upowaznienia ustawowego wynikaj^cego 
z tresci art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorz^dzie gminnym nie wynika uprawnienie rady do 
zawierania w tresci regulaminow zapisow informuj^cych o istnieniu ustawowych zakazow lub 
uregulowanej juz w ustawodawstwie odpowiedzialnosci za okreslone zachowania. Regulaminy 
korzystania z obiektow i urzqdzeh uzytecznosci publieznej jakimi s^ place zabaw, winny 
ustalac kwestie nieuregulowane dot^d w pozostalych aktach powszechnie obowi^zuj^cych, nie 
zas powtarzac po raz kolejny przepisy ustaw. Powtarzanie regulacji ustawowych bcjdz ich 
modyfikaeja oraz uzupelnianie przez organy jednostek samorz^du terytorialnego jest niezgodne 
z zasadami legislacji i stanowi wykroczenie poza zakres ustawowego upowaznienia. 
Stanowisko to jest zgodne z wyrokiem Wojewodzkiego S^du Administracyjnego w Lodzi z 
dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Ld 1168/15, ktory rozpatrywal skarg? Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego na rozstrzygni?cie Wojewody Lodzkiego z dnia 30 wrzesnia 2015 
r. w przedmiocie stwierdzenia niewaznosci niektorych zapisow w zal^cznikach do Uchwaly Nr 
XIII/15 5/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 
regulaminow okreslaj^cych zasady korzystania z parkow, skwerow, placow zabaw nalez^cych 
do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przy najblizszej nowelizaeji Uchwaly Nr XIX/269/16 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie regulaminow 
okreslaj^cych zasady korzystania z parkow, skwerow, placow zabaw nalez^cych do Miasta



Piotrkowa Trybimalskiego, zapis w regulaminie placow zabaw mowi^cy, ze jest to teren wolny 
od dymu tytoniowego zostanie usimi^ty.

Po przediuzeniu przez Rad$ Miasta terminu rozpatrzenia wniosku mieszkanca z dnia 
21.11.2019 r., Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji w dniu 16 stycznia 2020 r. ponownie go 
przeanalizowala. Przewodnicz^cy Komisji poinformowal, ze z tym wnioskiem zapoznaly si^ 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych naposiedzeniu 
w dniu 3 grudnia 2019 r. oraz Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r., przyjmuj^c 
do wiadomosci. W kwestii wprowadzenia zakazu palenia w parku im. ks. Jozefa 
Poniatowskiego Przewodnicz^ca Rady Osiedla „Krakowskie Przedmiescie-Sulejowska” 
poinformowala, ze za zakazem palenia opowiedzialo si? 11 czlonkow Rady, 2 osoby byly 
przeciwne i 2 nie wypowiedzialy si?.
W wyniku dyskusji na posiedzeniu Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji, zaproszony do udzialu

zmodyfikowal swoj pierwotny wniosek z dnia 21.11.2019 r.w mm,
ograniczaj^c go do wniosku o ustalenie parku im. ks. Jozefa Poniatowskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim, miejsca przeznaczonego do uzytku publicznego, jako strefy wolnej od dymu 
tytoniowego, pary z papierosow elektronicznych i substancji uwalnianych za pomoc^ 
nowatorskiego wyrobu tytoniowego, z jednoczesnym wydzieleniem strefy, gdzie mozna palic 
tyton i e-papierosy.

Wobec powyzszego Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji rekomenduje Radzie Miasta 
uwzgl?dnienie wniosku z dnia 21.11.2019 r., zmodyfikowanego przez wnioskodawc? na 
posiedzeniu Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji w dniu 16 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia 
parku im. ks. Jozefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, miejsca przeznaczonego do 
uzytku publicznego, jako strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosow 
elektronicznych i substancji uwalnianych za pomoc^ nowatorskiego wyrobu tytoniowego, 
z jednoczesnym wydzieleniem strefy, gdzie mozna palic tyton i e-papierosy.

Pouczenie: Stosownie do tre^ci art. 246 §1 kodeksu post?powania administracyjnego, wnioskodawcy 
niezadowolonemu ze sposobu zaiatwienia wniosku shi2y prawo wniesienia skargi w trybie okreslonym w art. 229 
KPA mbwi^cym, ze w przypadku ponowienia wniosku bez wskazania nowych okolicznoki rada moze 
podtrzymac swoje poprzednie stanowisko bez zawiadamiania wnioskodawcy.
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