
DRM.0012.8.1.2020

ProtokoJ Nr 19/20
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 23 stycznia 2020 roku, ktore odbylo si? 
w siedzibie Urz?du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasazu Rudowskiego 10, 
w godzinach 13.00 - 14.00

Radni obecni na posiedzeniu:
1) Krystyna Czechowska
2) Jan Dziemdziora
3) Piotr Gajda
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) Andrzej Kacperek -1 Zast?pca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2) Adam Karzewnik - II Zast?pca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
3) Wieslawa Luczak - Skarbnik Miasta
4) Ryszard Zak - p.o. Dyrektora Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta
5) Piotr Olejnik - Pracownia Planowania Przestrzennego
6) Barbara Krol - Zast?pca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Srodowiska
7) Jacek Hofman - Komendant Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

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 czionkom komisji 
dostarczony. W ramach autopoprawki do porzqdku obrad wprowadza si? nast?pujqce 
zmiany:
1) punkt 3): Przyj?cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej 

i Spraw Mieszkaniowych i Komisji Budzetu, Finansow i Planowania w dniu 16 grudnia 

2019 roku,
2) punkt 7): Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany w Uchwale 

Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. 
w sprawie zmian fragmentow miejscowego ogolnego planu zagospodarowania
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przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotycz^cych jednostek 
urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R, 1 l.H.Ol.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R

3) punkt 9): Wydanie opinii w sprawie wynaj^cia w trybie bezprzetargowym na czas 
nieoznaczony, lokalu uzytkowego polozonego w budynku przy ulicy Slowackiego 57 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Nast^pnie pani Jadwiga Wojcik zapytala czy inne uwagi do porz^dku obrad.
W wyniku glosowania: 7 glosow za, 0 glosow przeciw, 1 glos wstrzymuj^cy, Komisja
Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych przyj^ta porz^dek posiedzenia
w nast^puj^cej wersji:
1) Przyj^cie protokotu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw

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

Mieszkaniowych w dniu 28 listopada 2019 roku;
3) Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej

i Spraw Mieszkaniowych i Komisji Budzetu, Finansow i Planowania w dniu 
16 grudnia 2019 roku;

4) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyj^cia Wieloletniej Prognozy
Finansowej;

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 rok;
6) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wysokosci stawek oplaty za zaj^cie 1m2 

pasa drogowego drog publicznych, dla ktorych zarz^dcq jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwi^zane z budow^, przebudow^, remontem, 
utrzymaniem i ochron^ drog;

7) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 
Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian 
fragmentow miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, dotycz^cych jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R,
11.8.01.R, 11.14.01.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R;

8) Raport z wykonania „Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektyw^ na lata 2017-2020” za rok 2019;

9) Wydanie opinii w sprawie wynaj^cia w trybie bezprzetargowym na czas 
nieoznaczony, lokalu uzytkowego polozonego w budynku przy ulicy Slowackiego 57 
w Piotrkowie Trybunalskim;

10) Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji;
11) Sprawyrozne.

PUNKT 1
Przviecie protokolu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw
Mieszkaniowych w dniu 22 listopada 2019 roku.

Komisja przyj^la protokol z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych w dniu 22 listopada 2019 roku.
Wynik glosowania: 6 glosow za, 0 glosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce.
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PUNKT 2
Przviecie nrotokotu z posiedzenia Komisii Politvkl Gospodarczei i Spraw
Mieszkaniowvch w dniu 28 listonada 2019 roku.

Komisja przyj^ta protokot z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych w dniu 22 listopada 2019 roku.
Wynik glosowania: 6 glosow za, 0 glosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce.

PUNKT 3
Przviecie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisii Politvkl Gospodarczei
i Spraw Mieszkaniowvch i Komisii Budzetu, Finansow i Planowania w dniu
16 grudnia 2019 roku.

Komisja przyj^la protokot ze wspolnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych i Komisji Budzetu, Finansow i Planowania w dniu 16 grudnia 
2019 roku.
Wynik glosowania: 6 glosow za, 0 glosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce.

PUNKT 4
Zaopiniowanie proiektu uchwalv w sprawie przviecia Wieloletniei Prognozy
Finansowei Miasta Piotrkowa Trvbunalskiego.

Pani Wieslawa Luczak przedstawila zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, ktore s^ pochodn^ zmian do budzetu miasta na 2020 rok. Proponowana 
zmiana obejmuje zwi^kszenie dochodow o 4.446.874,19 zi, co spowodowane bylo 
wzrostem wielkosci oplaty za odpady komunalne o 4.370.159,00 zl. O t^ sam^ kwot^ 
zwi^ksza si^ wydatki na gospodark^ odpadami. Wydatki biez^ce zwi^ksza si? o kwot? 
4.446.874,19 zl. Wydatki maj^tkowe per saldo stanowiq 0, poniewaz wydatki inwestycyjne 
zwi?ksza si? o 416.194,38 zl i o t? sama kwot? zmniejszona zostala rezerwa inwestycyjna. 
W wyniku tych zmian zostaje zachowana kwota deficytu, przychodow i rozchodow. 
Poniewaz rosn^ znacz^co dochody, maleje wskaznik poziomu zadluzenia w relacji do 
dochodow o 0,29% i wyniesie po zmianie 33,73% oraz wskaznik obslugi dlugu wyniesie 
po zmianie 4,43% czyli maleje o 0,05%.

Nast?pnie Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt 
uchwaly w sprawie przyj?cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. Projekt zostal zaopiniowany pozytywnie.
Wynik glosowania: 7 glos6w za, 0 glosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce.
Opinia Nr 116/19/20.

p-
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PUNKT 5
Zaopiniowanie oroiektu uchwalv w sorawie zmianv budisetu miasta Piotrkowa
Trv bunalskicgo na 2020 rok.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga W6jcik poddala pod giosowanie projekt uchwaly 
w sprawie zmiany budzetu miasta Piotrkowa Tryburialskiego na 2020 rok.
W wyniku glosowania przy 7 glosach za, 0 gbsach przeciw, 3 glosach wstrzymuj^cych 
komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwafy.
Opinia Nr 117/19/20.

PUNKT 6
Zaopiniowanie oroiektu uchwalv w sprawie wvsoko^ci stawek oplatv za zaiecie lm^
pasa drogowego dr6e publicznvch. dla ktorvch zarzadca lest Prezvdent Miasta
Piotrkowa Trvbunalskiego na cele niezwiazane z budowa* przebudowa. remontenL
utrzvmaniem i ochrona drdg.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wdjcik poddala pod gbsowanie projekt uchwaiy 
w sprawie wysokobi stawek opiaty za zaj^cie 1m2 pasa drogowego drog publicznych, dla 
ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiazane 
z budow^ przebudow^ remontem, utrzymaniem i ochron^ dr6g.
Wynik glosowania: 7 glosdw za, 0 glosdw przeciw, 3 gfosy wstrzymuj^ce.
Opinia pozytywna Nr 118/19/20.

PUNKT 7
Zaopiniowanie proiektu uchwalv w sprawie zmianv w Uchwale Nr VIIl/llO/2003
Rady Miasta w Piotrkowie TrvbUnalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian
fraementdw mieiscowego oedinego planu zaeospodarowania nrzestrzennego miasta
Piotrkowa Trvbunalskiego. dotvczacvch iednostek urbanistvcznvch; 11.7.03.R,
11.8.Q1.R. 11.14.Q1.R. 11.15.E3.R. 11.16.01.R.

Pan Lech Kazmierczak poprosil o przedstawienie na komisji lub na sesji, mapy do 
przedmiotowego projektu uchwaiy.
Pan Piotr Olejnik wyja^nil, 2e wprowadzone zmiany powoduj^ jedynie zmiany w cz^sci 
tekstowej obowi^zuj^cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w zwi^zku z tym nie ma koniecznobi przedstawiania do przedmiotowego projektu 
uchwaiy zal^cznika graficznego. Nast^pnie pan Piotr Olejnik poinformowal, Ze zmiana do 
planu ma umoZliwid zabudow^ mieszkaniow^, rolnicz^ oraz towarzysz^c^ na dwdch

Sytuacja w obecnym stanie prawnym jest 
taka, 2e dwie nieruchomobi w 2003 r. zostaly pomini^te w zmianach planu miejscowego. 
Wszystkie dzialki po poludniowej stronie ul. Twardoslawickiej, pomi^dzy ul, Zawodzie 
a Autostrada A1 mog^ bye zabudowane na gl^bokosc do 150 metrdw, przy utrzymaniu 
linii zabudowy jak dla dzialek s^siednich oraz mialy umoZliwione wtdme podzialy maj^ce 
sluZyc takiemu sposobowi zagospodarowania nieruchomobi. Dwie dzialki na

dzialkach przy ul. Twardoslawickiej
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nie maj^ takiej motliwo^ci, w zwi^zku z tym ich 
wla^ciciele zioiyli wnioski o dokonanie zmian planu, aby zabudowa na tych dziatkach byla 
moiliwa na takich samych warunkach jak na dziaikach s^siednicb. W zwi^zku z tym, Ze 
jest to zmiana planu wyi^cznie w cz?^ci tekstowej riie narzuca si$ nowych parametrdw 
zabudowy i zasad ksztahowania zabudowy jak dla nowych plandw. Projekt uchwaly 
przedstawiony jest w takiej formie, Zeby bylo jak najmniej ingerencji w obowi^zujj|cy plan 
miejscowy.
Pan Piotr Olejnik dodal, Ze mapa obrazuj^ca, o ktore dzialki chodzi zostanie 
pvzygotowana, natomiast absolutnie ta zmiana nie wymaga zmiany zai^cznika graficznego 
w uchwale o obowi^zuj^cym planie miejscowym.

ul. Twardoslawickiej (

Przewodniczqca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddaia pod glosowanie projekt uchwaiy 
w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrkow Trybunalski wkiadu. pieni?Znego do 
Piotrkowskich Wodoci$g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim,
W wyniku glosowania przy 9 glosach za, 0 glosdw przeciw, 1 glos wstrzymuj^cy 
komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaiy.
Opinia Nr 119/19/20.

PUNKT 8
Raport z wvkonania „Programu Ochronv ^rodowiska dla iniasta Piotrkowa
Trvbunalskiego na lata 2013-2016 z perspektvwa na lata 2017-2020” za rbk 2019.

Pan Jan Dziemdziora powiedziai, Ze pod koniec 2019 roku uczestniczyl w zebraniu Rady 
Osiedla „Szczekanica,,} na ktdrym duZo mowiono na temat ochrony powietrza.

, ktory obecny jest rownieZ na 
prezentowat ulotk? „Pa!eriie w piecii bez dymu 

z oszcz^dnosciami”. Na ulotce jest podana technika rozpalania pieca od gory co powoduje, 
ze zanieczyszczenie powietrza w sposob znaczny ulega zmniejszeniu dlatego, ze te frakcje 
co nas trujq w trakcie spalania spalane i neutralizuje si? ich wtaSciwosci truj^ce. 
Poprosil Przewodniczqc^ Komisji aby pan 
scharakteryzowad ten sposob.
Nast^pnie pan Dziemdziora powiedziai, Ze na temat gospodarki odpadami na ostatniej sesji 
duZo si? mowiio, jednak mieszkahcy blokdw obawiaj^ si?, Ze b?d$ musieli wi?cej placid. 
W Raporcie znajduje si? stwierdzenie, Ze „przy workach do nieruchomo^ci prywatnych 
zai^czane ulotki, w ktorych jest informacja jakie odpady wkiadamy do jakiego worka, 
a jakich nie powinno si? wrzucac.”. Takich ulotek i takiej wiedzy nie maj^ mieszkaricy 
blokpw i innych wspolnot mieszkaniowych. Radny uwaZa, Ze przy wspdlpracy Miasta 
z kierownictwem spdidzielni mieszkaniowych, TBS i innych wspdlnot mieszkaniowych 
tego typu ulotki powinny trafid rdwnieZ do mieszkahcdw blokdw.
Pan Lech Kazmierczak zauwaZyi, ze w zakresie ochrony ^rodowiska jednym 
z priorytetow jest ochrona wod podziemnych przed zanieczyszczeniami ze irddei 
punktowych i obszarowych. Poprosii o zwi?kszenie kontroli w tym zakresie, bo rdZnego 
rodzaju odpady toksyczne splywaj^ do ziemi i to zagraZa wszystkim mieszkahcom.

Na zebraniu Rady Osiedla obecny byl pan
posiedzeniu Komisji. Pan

w kilku zdaniach mogl
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Pani Wieslawa Olejnik ponowiiie poruszyk spraw? ewentualnego wydania ulotki dot. 
segregacji smieci w j?zyku rosyjskim i ukraihskim. Dla ludzi pochodzeiiia ukraihskiego 
zamieszkuj^cych Piotrkbw Trybunalski jest to waine, bo nie potrafi^ oni segregowatf 
Smieci. Dobrze by byio pokazad im to graficznie. Na wczeSniejsz^ pro^b? uzyskaia 
odpowiedz, ie nie ma w pianach takich dziaian. Obecnie Pani Olejnik ponawia swoj^ 
prosb? o wydanie takich ulotek i ich rozprdpagowartie wsrod tych osob.
Pani Jadwiga W6jcik powiedziala, ze osoby te cz?sto nie nigdzie zameldowane 
i b^dzie problem z dostarczeniem im tych informacji.
Pani Wieslawa Olejnik powiedziala, te ulotki w j$zyku ukrainskim moina wykladad jak 
pozostale ulotki w punktach informacyjnych, watnych miejscach Urz^du Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, aby byly og61no-dost?pne dla kazdego.

mieszkaniec powiedziat, te z problemem zanieczyszczenia 
powietrza, kt6ry jest teraz w Polsce i Piotrkowie, spoleczehstwa zachodriiej Europie 
zmierzaly si^ kilkadziesi^t lat wczesniej. Trzeba teraz wykorzystac ich wiedz^

poinformowat, te rok temu opfacowal instrukcj? 
poprawnej eksploatacji w^glowych kotldw centralnego ogrzewania. Urz^d Miasta 
sfinansowal opracowanie kolorowej broszury, ktora zostala rozprowadzona wsrod 
mieszkancow, uZytkownikdw kotldw, poprzez inkasentdw, ktorzy spisuj^ wodomierze. 
To byl pierwszy krok i powinny za nim i36 nast^pne dziatania. W Szwajcarii rdwniez mieli 
problem duZego zadymienia, ktdre powodowane bylo przez kominki opalane drewnem 
oraz piece na drewno i w$giel. W pierwszym etapie za pomoc^ instytucji badawczych 
przeprowadzotio badania na konkretnych urz^dzeniach grzewczych, w konkretnych 
domostwach. Na podstawie badan stwierdzono, te prawidlowa eksploatacja urz^dzeh 
grzewczych tzn, zapalana .od gdry, powoduje zmniejszenie emisji szkodliwych pylow 
i gazow o 50%-80%. Maj^c takie badania (mog? podad linki do tych badan) poszczegolne 
kantony w Szwajcarii przyst^piiy do zmasowanej akcji edukacyjnej, maj^Cej ludzi 
przekonad do wla^ciwego eksploatowania urz^dzen grzewczych. Ta akcja skohczyla si$ 
w Szwajcarii wielkim sukcesem. Zadymienie z urz^dzeh grzewczych praktycznie znikn$lo. 
Mieszkaniec opracowal material, co w Piotrkowie naleZaloby jeszcze zrobid, oprdcz ulotki, 
ktora zostala opracowana i rozniesiona. Uwaia, Ze taka ulotka powinna byd co roku 
rozprowadzana przed rozpocz^ciem sezonu grzewczego przez osoby spisuj^ce 
wodomierze. Osoby te naleZaloby przeszkolid, Zeby potrafily odpowiedziec na 
podstawowe pytania, ktdre mog§ zadawad uZytkownicy. Pan 
do przeprowadzenia takich szkoleh. Uwaza rowniez, ze naleZaloby powolad staly patrol 
ekologiczny zloZony z dwoch osdb: straZnika miejskiego i osoby oddelegowanej przez 
rady osiedli. Taki jeden dwuosobowy patrol by zalatwil spraw? na teren calego Piotrkowa 
Trybunalskiego. Patrol powinien chodzid po osiedlach i patrzed w kominy, atam.gdzie jest 
czamy dym powinna bye przeprowadzona rozmowa z wlascicielem, w celu ustalenia jaka 
jest przyezyna takiego zadymienia i smrodu. Kolejnym dzialaniem w walce 
z zanieczyszczeniem powietrza powinno byd nakr^cenie dwuminutowego filmu 
instruktaZowego, ktory pokazywatby jak prawidlowo eksploatowad kotly centralnego 
ogrzewania. Film powinien bye dost^pny na youtubie oraz emitowany. przez Telewizj^ 
Piotrkdw i inne kanaly. Powinna byd rdwnieZ przygotowana 2 minutowa audyeja radiowa,.

Pan

i doswiadezenie. Pan

zadeklarowal si$
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Najgorsza sytuacja zanieczyszczenia powietrza w Piotrkowie jest w starej zabudowie, na 
Wierzejach, tam gdzie ludzie eksploatuj^ piece kaflowe i trzony kuchenne do gotowania, 
gdyZ tam tej metody zapalania od gory nie moina zastosowad. Pan 
ten problem rbwniei moZna w prosty sposdb rozwi^zad, proponuj^c ludziom zast^pienie 
w$gla koksem. Instytut chemicznej przerdbki w^gla w Zabrzu opracowat technologic i taki 
koks do spalania w urzqdzeniach domowych, jest juZ produkowany. Przy spalaniu koksu 
nie ma dymu i jest minimalna emisja truj^cych gazdw i py!6w. Problem polega na tym, Ze 
koks jest od 30% do 40% droZszy niZ'wcgla.
Pan Adam Karzcwnik powiedzial, Ze od wielu lat propaguje sposdb spalania od g6ry, 
jednak radzi wszystkim uZytkownikom jakichkolwiek kotldw, eksploatowad je zgodnie 
z instrukcj^ eksploatacji i nie robid Zadnych do^wiadczeh. Problem spalania od g6ry czy 
spalania od dohi, bardzo szeroko by! konsultowany z Instytutem Chemicznej Przerdbki 
Wcgla (IChpW) w Zabrzu. Specjaliici przestrzegaj^ przed propagowaniem tylko 
i wyl^cznie spalania od gory bo to spalanie moZe. doprowadzid do rdZnych nieprzyjemhych 
zdarzeh, tqcznie z utrat^ Zycia, jesli kociol nie jest dostosowany do spalania od gdry. 
NaleZy utrzymywad czysto^d przewoddw kominowych, czy^cid komin, dbad o stan 
techniczny kotla.
Pan

uwaZa, Ze

dodal, Ze Ministerstwo Ochrony Srodowiska w opracowanych 
przez siebie dokumentach zaleca palenie od gdry, poniewaZ przy eksploatacji kottdw 
wcglowych jest to najbardziej ekologiczny sposdb palenia.
Pani Krystyna Czechowska powiedziala, Ze program ochrony powietrza jest bardzo
waZny bo zanieczyszczenie, ktdre mamy obecnie wptywa na jakoS naszego zdrowia. 
UwaZa, Ze Miasto powinno bardziej zaangaZowad sic we wszelkiego rodzaju programy 
dofmansowania dla mieszkancdw, ktdre sq dostqpne w Narodowym Funduszu Ochrony 
^rodowiska i Gospodarki-Wodnej, Wojewddzkim Funduszu Ochrony Srodowiska, a takZe 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie dofinansowanie sicga nawet do 
100% dla zwyklego jednego Zrddla indywidualnego.
Pan Adam Karzewnik powiedzial, Ze w niektdrych programy dofinansowanie wydaje sic 
bardzo atrakcyjne, jednak trzeba je dokiadnie przeanalizowad, bo okazuje sic, Ze ze 100% 
dofinansowania tylko 60% jest dotacji natomiast reszta to poZyczka preferencyjna zwrotna, 
W programie, o ktdrym wspomniala pani radna Czechowska jest 100% zwrotu ale kosztdw 
kwalifikowanych, a nie wszystkie koszty s^ kwalifikowane np. VAT bcdzie trzeba 
zaplacid. W przypadku aplikacji o te Srodki jest rdwniez pewne ryzyko zardwno dla gminy 
jak i dla mieszkancdw, ktdrzy wcze^niej powinni miec wykonany audyt energetyczny 
budynku. JeZeli z audytu wynika, Ze iloid ciepla na ogrzewanie przekracza dopuszczalne 
normy to dofinansowanie do kotla nie bcdzie przyznane, chyba Ze zostanie wykonane 
ocieplenie budynku. Gmina budujqc u mieszkanca zrddlo ciepla (kociol), bierze na siebie 
odpowiedziainoSc eksploatacyjn^ tego kotla, trwalo^d itd.
Pani Krystyna Czechowska zaproponowala zaangaZowanie sic Miasta w programy 
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i pomoc dla 
mieszkancdw w przygotowaniu wnioskdw, gdyZ jest problem z .dostcpem, do doradcdw. 
Pan Adam Karzewnik poinformowal, Ze pani Barbara Krdl Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska zostala zgloszona jako energetyk miejski
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do przeszkolenia, po ktorym b^dzie mogla pelnic doradztwo w tym zakresie. Obecnie 
Miasto czeka na wskazanie terminu szkolenia.
Pan Sergiusz Stachaczyk zapytai czy program wymiany piecow b^dzie prowadzony przez 
Miasto.
Pan Adam Karzewnik odpowiedzial, ze decyzja o przyst^pieniu do programu zostanie 
w najblizszych dniach podj^ta, natomiast na pewno b?d^ podj^te starania o utworzenie 
punktu konsultacyjnego, w ktorym mieszkaricy uzyskaj^ pomoc w przygotowaniu aplikacji 
o wymiany piecow w ramach Programu „Czyste powietrze”. Pan Wiceprezydent Adam 
Karzewnik dodal rowniez, ze w przysziosci Miasto Piotrkow Trybunalski czeka wymiana 
zrodel ogrzewania, czyli kotiow w obydwoch ciepiowniach. Wniosek aplikacyjny w tym 
zakresie zostal ziozony w lipcu 2019 r., przeszedl ocen^ formaln^ i czeka na ocen^ 
merytoryczn^.
Pan Lech Kazmierczak zapytal co si? dzieje z popiolami, w ktorych jest bardzo duzo 
pierwiastkow promieniotworczych. Gdzie one s^ skladowane?
Pan Adam Karzewnik odpowiedzial, ze problem popiolow jest rozwiqzany w ramach 
gospodarki odpadami. W okresach zimowych s^ dostarczane odpowiednie pojemniki na 
popiol, ktore firma obsluguj^ca dany sektor zabiera i zagospodarowuje w ramach 
zagospodarowania odpadow. Popiol, tak jak kazdy inny odpad, mieszkaniec ma prawo 
wystawic a firma ma obowi^zek zabrac.
Pani Krystyna Czechowska zapytala czy rozwazana jest mozliwosc aby Miasto bylo 
instytucj^ posrednicz^c^ w skladaniu wnioskow, czy tylko b?d^ prowadzone uslugi 
doradztwa.
Pan Adam Karzewnik odpowiedzial, ze jezeli dla Wojewodzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej nie b?dzie to problemem to nie wyklucza si? takiej 
mozliwosci.

Raport zostal przez Komisj? przyj?ty.

PUNKT 9
Wvdanie opinii w sprawie wvnaiecia w trvbie bezprzetargowvm na czas
nieoznaczonv, lokalu uzvtkowego poiozonego w budvnku przv ulicv Slowackiego 57
w Piotrkowie Trvbunalskim,

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczeij i Spraw 
Mieszkaniowych poinformowala, ze wplyn?lo pismo z TBS Sp. z o.o. dotycz^ce wydania 
opinii w sprawie wynaj?cia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu 
uzytkowego polozonego w Piotrkowie Trybunalskim w budynku przy 
ul. Slowackiego 57 o powierzchni 88,64 m2 plus pomieszczenie przynalezne do lokalu 
(brama) o pow. 31,54 m2.
O bezprzetargowy najem lokalu uzytkowego ubiegaj^ si? 2 oferenci. Jeden zamierza 
prowadzic restauracj? z kuchniq tajsk^ i japohskq, drugi zamierza prowadzic w lokalu 
dzialalnosc bankow^.



Lokal uiytkowy przy ul. Slowackiego 57 skiada si$ z Sail gldwnej, holu, dwoch 
pomieszczen zaplecza, kuchni, przedpokoju oraz wc - 2 szt. WyposaZony jest w instalacj? 
wodoci^gowo-kanalizacyjn^, instalacj? elektryczn^ i gazow^.

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych wydala opini? pozytywn^ 
w sprawie wynaj^cia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczdny lokalu uzytkowego 
poloZonego w budynku przy ul. Slowackiego 57 w Piotrkowie Trybunalskim 
o powierzchni 88,64 m2 plus pomieszczenie przynalezne do lokalu (brama) o pow. 
31,54 m2. (DRM.0012.10.2020)
Wynik glosowania: 10 elosdw za. bez elosow przeciwnvch i wstrzvmuiacvch.

PUNKT 10
Koresnondencia Kierowana do Komisii.

Wiceprzewodnicz^ca Komisji pani Sylwia Wi^clawska przedstawila korespondencj? 
kierowana do Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych:

1) Odpowiedi na pismo w sprawie odwolania od negatywnej opinii Komisji Mieszkaniowej 
o zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny. Sprawa DRM.0004.52.2019.

2) Informacja TBS Sp. z o.o. o zawartych umowach najmu na lokale mieszkalne 
w gminnym zasobie mieszkaniowym w IV kwartale 2019 foku. Pismo do wgl^du 
w Biurze Rady Miasta.

PUNKT 11
Sprawv rozne.

1. PaniWiestawa Olejnik:
- poruszyla spraw^ o^wietlenia w miescie - co jakis czas z innego rejonu w mie^cie 
otrzymuje informacje o niedzialaj^cych lampach na dlugo^ci calej np. ul. Dmowskiego, 
ul. Kostromska. Poprosila o przyjrzenie si? tej sytuacji, czy to wyniki prac drogowych 
czy inna przyczyna jest powodem awarii.
- przedstawila problem dojazdu do swoich nieruchomoSci mieszkahcow zachodnio- 
poludniowej cz?^ci Miasta w rejonie ul. Sowiej i ul. Gomiczej. Fragment ul. Sowiej, ktdry 
l^czy si? z ul. Gornicz^ przy deszczowej pogodzie uniemoZliwiaprzejazd samochodami do 
swoich nieruchomosci. Jest to teren rozwojowy, budowane s^ kolejne domy. Radna 
poprosila o przyjrzenie si? tej sprawie.
- kolejna sprawa dotyczy bezpieczehstwa na tym terenie i ustawienia znaku ust^p 
pierwszehstwa pfzejazdu lub innego, ktory ulatwialby wl^czenie si? do ruchu osobom 
jad^cym od strony dzialek do ul. GOrniczej.
Pan Ryszard £ak odpowiedzial, ie sprawa byla przedstawiona na Komisji 
Bezpieczehstwa Ruchu Drogowego i nie ma mozliwosci postawienia tarn znaku, gdyz jest 
to skrzyZowanie rownorz?dne.
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2. Pan Lech Kazmierczak poprosit o sprawdzenie i ewentualn^ napraw^ 2 lamp na odcinku 
ul. Wiejskiej i ul. Rzemieslniczej. Brak oSwietlenia stwarza bezpieczenstwo dla 
mieszkancow tego terenu.

3. Pani Jadwiga Wojcik poruszyla spraw^ samochodow, ktore nadmiemie zanieczyszczaj^ 
powietrze. Zapytala, czy jest mozliwosc wykonywania wyrywkowych kontroli takich 
pojazdow.
Pan Jacek Hofman powiedziat, ze przekaze sugesti^ i prosb? do policjantow ruchu 
drogowego bo tylko oni dysponujq sprz^tem odpowiednim do badania spalin.

Na tym protokol zakonczono.

Przewodniczaca Komisji

Wmcik------

Sporz^dzila:
Monika Slomka
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