
DRM.0012.7.1.2020

Protokol Nr 18/20
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 27 stycznia 2020 roku, w Urz^dzie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1,

w godzinach od 13.30 do 14.00

Radni obecni na posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego:

1. Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji
2. Bogumil Purina - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
3. Dariusz Cecotka
4. Rafal Czajka
5. Konrad Czyzynski
6. Jan Dziemdziora
7. Ludomir Pencina
8. Andrzej Piekarski
9. Sergiusz Stachaczyk

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. Jacek Hofman - Komendant Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
4. Ryszard Zak - Dyrektor Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta
5. Piotr Olejnik - kierownik Pracowni Planowania Przestrzennego
6. Barbara Krol - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
7. Dorota Kosterska - kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Obradom przewodniczyla Pani Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.

Przewodnicz^ca obrad pani Monika Tera stwierdzila, ze w chwili rozpocz^cia 
posiedzenia na sali jest obecnych 9 czlonkow Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, co stanowi 
quorum i obrady sq prawomocne

I.

Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:II.

1) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 25 listopada 2019 roku.
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2) Przyj^cie protokohi z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 27 listopada 2019 roku.

3) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 16 grudnia 2019 roku.

4) 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 dotycz^cych
11.7.03.R,11.8.01.R,11.14.01.R,11.15.E3.R,11.16.01.R.

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wysokosci stawek oplaty za zaj^cie 1m2 
pasa drogowego drog publicznych, dla ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwi^zane z budow^, przebudow^, remontem, 
utrzymaniem i ochron^ drog.

6) Raport z wykonania Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektyw^ na lata 2017-2020 za rok 2019.

7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego 
z dzialalnosci Komisji Bezpieczenstwa i Porz^dku w Piotrkowie Trybunalskim za 2019 
rok.

Trybunalskiego, jednostek urbanistycznych:

8) Korespondencja kierowana do Komisji.
9) Sprawy rozne.

Przewodniczaca Komisji wprowadzila nastepuiace autopoprawki:
W punkcie 7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia woli nieodplatnego 
przej^cia przez Gmin^ Piotrkow Trybunalski do zasobow drog gminnych drogi serwisowej 
nr DD28 polozonej w pasie drogowym autostrady A1 sluz^cej do jej obslugi oraz terenow 
przylegaj^cych w Piotrkowie Trybunalskim.

W wyniku glosowania Komisja, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^la porz^dek w nast^puj^cej wersji:

1) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 25 listopada 2019 roku.

2) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 27 listopada 2019 roku.

3) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 16 grudnia 2019 roku.

4) 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.

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wysokosci stawek oplaty za zaj^cie 1m2 
pasa drogowego drog publicznych, dla ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta
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Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwi^zane z budow^, przebudow^, remontem, 
utrzymaniem i ochron^ drog.

6) Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wyrazenia woli nieodpiatnego 
przej^cia przez Gmin^ Piotrkow Trybunalski do zasobow drog gminnych drogi 
serwisowej nr DD28 polozonej w pasie drogowym autostrady A1 stuz^cej do jej 
obstugi oraz terenow przylegaj^cych w Piotrkowie Trybunalskim.

7) Raport z wykonania Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektyw^ na lata 2017-2020 za rok 2019.

8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego 
z dzialalnosci Komisji Bezpieczenstwa i Porz^dku w Piotrkowie Trybunalskim za 2019 
rok.

9) Korespondencja kierowana do Komisji.
10) Sprawy rozne.

Punkt 1
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 25 listopada 2019 roku.
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 
wstrzymuj^cym, Komisja przyj^la bez uwag protokol z posiedzenia Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 25 listopada 2019r.

Punkt 2
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 27 listopada 2019 roku.

W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 
wstrzymuj^cym, Komisja przyj^la bez uwag protokol z posiedzenia Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 
27 listopada 2019 r.

Punkt 3
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 16 grudnia 2019 roku.
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i 1 glosie wstrzymuj^cym, Komisja przyj^la bez uwag protokol z posiedzenia Komisji 
Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 
16 grudnia 2019 r.

Punkt 4
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.

3



Pan Piotr Olejnik kierownik w Pracowni Planowania Przestrzennego powiedzial, ze zmiana 
dotyczy 150 m - polnocnych cz^sci dzialek 49/13 i 50/8, mi^dzy ul. Twardoslawick^ - 
Zawodzie, a autostrada Al.

W wyniku glosowania, przy 
i wstrzymuj^cych, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt 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 glosach za, bez glosow przeciwnych

Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wysokosci stawek oplaty za zaj^cie 1m2 pasa 
drogowego drog publicznych, dla ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na cele niezwi^zane z budow^, przebudow^, remontem, utrzymaniem i 
ochron^ drog.

W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i 1 glosie wstrzymuj^cym, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie 
wysokosci stawek oplaty za zaj^cie 1m2 pasa drogowego drog publicznych, dla ktorych 
zarz^dc^ jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwi^zane z budow^, 
przebudow^, remontem, utrzymaniem i ochronq drog.

Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia woli nieodplatnego przejf cia przez 
Gmin$ Piotrkow Trybunalski do zasobow drog gminnych drogi serwisowej nr DD28 
polozonej w pasie drogowym autostrady Al sluz^cej do jej obslugi oraz terenow 
przylegaj^cych w Piotrkowie Trybunalskim.

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta wyjasnil, ze Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 
i Autostrad realizuje przebudow$ autostrady Al. W tej cz^sci miasta sporz^dzony jest 
miejscowy plan zagospodaro wania przestrzennego, w okolicach ronda Piotrkow poludnie, 
ul. Zawodzie, ul. Belzack^ i ul. Podmiejsk^. W zwi^zku z tym, zeby skomunikowac te dzialki, 
ktore przylegaj^ do tej drogi serwisowej, warunek jest taki, aby przej^c to, oczywiscie 
nieodplatnie po zrealizowaniu, od Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 
i Autostrad. W innym przypadku nie b^d^ mozliwe zjazdy na t$ drog^ serwisow^, ktora gdyby 
byla we wladaniu Generalnej Dyrekcji to zjazdow na t^ drog$ bye nie moglo. Po rozmowach 
z Generaln^ Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad taki tryb post^powania zostal okreslony.

W wyniku glosowania, 
i wstrzymuj^cych, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wyrazenia 
woli nieodplatnego przej^cia przez Gmin$ Piotrkow Trybunalski do zasobow drog gminnych

9 glosach za, bez glosow przeciwnychprzy
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drogi serwisowej nr DD28 polozonej w pasie drogowym autostrady A1 shiz^cej do jej obslugi 
oraz terenow przylegaj^cych w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 7
Raport z vvykonania Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektyw^ na lata 2017-2020 za rok 2019.

Pan Jan Dziemdziora: Na Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych zostaio to 
przedstawione i duzo bylo pomszanych spraw w tym temacie. W giownej mierze 
skoncentrowalismy si$ na ochronie powietrza, jakosci, czystosci tego powietrza. Nie mniej bylo 
powiedziane o gospodarce odpadami choc jak Pahstwo widzicie zawarta w tym Raporcie jest 
informacja, ze analiza stanu gospodarki odpadami b^dzie sporz^dzona i opublikowana w 
kwietniu. Odwolywalem si$ na fakt uczestnictwa w zebraniu Rady Osiedla ^zczekanica”, 
ktora promuje ochrony srodowiska, szczegolnie czystosci powietrza, podobnie jak Rada 
Osiedla „Wierzeje’\ Jak b^dziemy w marcu rozpatrywac sprawozdania Rad Osiedli z 
dzialalnosci za 2019 rok, z udzialem przewodnicz^cych tych Rad, dobrze by bylo, zeby problem 
ochrony srodowiska na tym spotkaniu podj^c, zeby inne Rady w t^ spraw$ si$ wl^czyly. W 
nawi^zaniu do tego zebrania, zaprosilem jednego z uczestnikow zebrania Rady Osiedla 
„Sczekanica”, ktory wtedy w krotkiej rozmowie podj^l temat spalami. Prosilbym, aby pan 
Prezydent powiedzial o potencjalnym spalaniu odpadow w miescie, a pozniej zeby mieszkaniec 
mogl si$ rowniez w>^powiedziec.

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Takie proby byly juz podejmowane kilka lat 
temu. Zglosila si$ do nas firma, ktora chciala zrealizowac ten program, mianowicie termicznej 
utylizacji odpadow. Jest ich wiele rodzajow od pirolizy, plazme poprzez spalanie. Byly 
przeprowadzane konsultacje spoleczne, ktore wykluczyly tego rodzaju inwestycje na terenie 
miasta. Nie tak dawno byly 2 firmy, ktore proponowaly takie rozwi^zania, ale jest jeden 
problem: odpadow, ktore mozna spalac tych zmieszanych z terenu miasta jest okolo 10 tysi^cy 
ton i to si$ absolutnie, ani fmansowo, ani ekonomicznie nie oplaca. Budowy tego typu zrodel 
ciepla opalanych tym paliwem trzeba by bylo co najmniej 100 tysi^cy ton odpadow dostarczyc, 
zeby to si$ ekonomicznie oplacilo i jest problem taki, ze te odpady trzeba by bylo importowac 
spoza terenow Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i pewnie gminy i dowozic samochodami, 
ktore by przez cale miasto do jednej, albo drugiej cieplowni to paliwo dowozily, dlatego jest to 
temat taki bardzo problematyczny.

Pan Jan Dziemdziora: W ubieglym roku podejmowalismy decyzje w zakresie kogeneracji. 
Na jakim etapie jest ta sprawa ?

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Jest zlozony wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Srodowiska na dotacj$ do budowy tego zespotu kogeneracyjnego. Wniosek 
przeszedl ocen^ formaln^, oczekujemy na zakohczenie procedury, czyli oceny merytorycznej i 
mamy nadzieje, ze takie dofinansowanie do budowy kogeneracji gazowej dostaniemy. Te 
tematy, ktore zwi^zane byly z termicznym zagospodarowaniem odpadow
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w pewnych latach zacz^fy bye bardzo medialne i aktualne. Pozwolilem sobie skonsultowac z 
Akademi^ Gorniczo-Hutnicz^ z panem profesorem, ktorego nazwiska w tej chwili nie 
pami^tam, ale to jest autorytet w dziedzinie wlasnie tej termieznej utylizacji odpadow.

Pan Sergiusz Stachaczyk powiedziai, ze istniej^ miasta i zwi^zki mi^dzygminne, ktore to 
realizuj^. Na pewno braly pod uwag^ ilosc smieci, ktora jest potrzebna. Na pewno na samo 
Miasto Piotrkow bye moze by to bylo za malo, ale w porozumieniu z innymi gminami taka 
mozliwosc istnieje.

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Zaimportowac mozna, tylko ten problem 
spoleczny, ktory istnieje i istniec b^dzie dowozenia dziesi^tki, czy setki samochodow dowoz^ 
odpady na teren miasta i tutaj si? spala. Wiadomo, ze to jest technologia, ktora musi bye w 100 
% sprawna. Niestety te pozostalosci po spalaniu odpadow s$ rowniez kiopotliwe 
w zagospodarowaniu, to nie jest taka prosta rzecz.

Mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego: Od tamtego czasu, kiedy pan rozmawiat z firmami, 
ktore oferowaiyby budow? spalami, min?lo troch? czasu i automatyeznie technologic si? 
zmieniiy. Jest taka strona „spalamy odpady”, tarn mamy wszystkie szczegoly odnosnie tego 
i najmniejsza ilosc odpadow, ktora jest oplacalna do spalania tj. 10 tysi?cy ton. Obiekty, ktore 
s^ w tej chwili budowane z spalarni to nie sq takiego typu jak nasze cieplownie, a s^ to 
eleganckie obiekty, ktorych ktos by pomyslai, ze jest to mediateka, a moze cos innego w tym 
stylu, niestety s^ to spalamie. Nie wydzielaj^ zadnych praktyeznie toksycznych wyziewow. 
Problemy z utylizacji tych odpadow, ktore pozostaji s^ do zalatwienia w prosty sposob. 
Wydaje mi si?, ze na te czasy jest to idealne rozwiizanie, tym bardziej ze tego typu spalamie 
juz istnieje w krajach zachodnich od wielu lat (Holandia, Belgia, Niemcy) jakos sobie z tym 
radzi i s^ lepiej rozwini?ci, niz my.

Pan Jan Dziemdziora: Mysl?, ze o tej kwestii gospodarki odpadami porozmawiamy w 
miesiicu kwietniu, bo wtedy ten temat b?dzie punktem naszej komisji.

Pan Ludomir Pencina powiedzial, ze trzeba dokladnie si? z tym zapoznac i zapytac si? 
mieszkaheow, czy zgodziliby si?, zeby miec w centrum Piotrkowa, czy obok w ktorejs 
dzielnicy, taki spalarni?.

Komisja przyj?la Raport do wiadomosci.

Punkt 8
Sprawozdanie Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego 
z dzialalnosci Komisji Bezpieczenstwa i Porz^dko w Piotrkowie Trybunalskim za 2019 
rok.
Komisja przyj?la Sprawozdanie do wiadomosci.
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Punkt 9
Korespondencja kierowana do Komisji.

Pan Bogumil Pecina odczytal korespondencie kierowana do Komisii:

• Komisja zapoznaia si$ i przyj^la do wiadomosci odpowiedz na pismo z dnia 16 grudnia 
2019 r. udzielon^ przez II zast$pc$ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. dot. 
ustosunkowania si? do problemu dotarcia pacjentow do Przychodni ze wzgl?du na 
utrudnienia zwi^zane z zakazem zatrzymywania si? i postoju na ul. Lodzkiej.

Pan Rafal Czajka zadal pytanie w kontekscie odcinka tzw. ul. Lodzkiej. Czy ona b?dzie 
dwukierunkowa, czy jednokierunkowa?
Pan Dariusz Cecotka poruszyl spraw? w tym samym temacie co pan radny Czajka, wyjasniaj^c, 
ze mozna zrobic z jednej strony tylko mozliwosc parkowania. Zaproponowal, aby pomyslec 
nad drog^ jednokierunkowa, (od ul. Wojska Polskiego w kierunku ronda). Stwierdzil, ze 
problem b?dzie rozwi^zany z parkowaniem samochodow przy tej przychodni.
Wiadomo, ze jesli juz ktos wiedzie w t? ulic?, czyli star^ cz?sc ul. Lodzkiej, ktorajest teraz jak 
gdyby slep^ ulic^, b?dzie mogl sobie wyjechac skr?caj^c w lewo w ul. Krotk^, bcjdz tez do 
ul. 1-go Maja.

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta powiedzial, aby zostawic to na razie 
projektantowi, bo on opracowal ten projekt zwi^zany z adaptacj^ miejsc do parkowania 
samochodow po jednej stronie, to nie b?dzie tak stricte ulica, ale wygospodarowane z chodnika. 
Projektant ma wszelkie parametry i dane tej ulicy. Wiceprezydent Miasta powiedzial, ze b?d$ 
obserwowac, czy trzeba b?dzie zmieniac organizacj? ruchu, jesli tak, zostanie to zmienione, ale 
na razie nie widzi takiej potrzeby.

Pan Ludomir Pencina: Kilka lat temu postulowalem w imieniu Rady Osiedla jak mial bye 
otwarty fragment ul. Krakowskiego Przedmiescia i wspolnie z Pracowni^ Planowania 
Przestrzennego ustalili, ze jeden kierunek ruchu i jest wl^czenie si? z ronda wjednym kierunku 
i to w tej chwili bardzo zdalo egzamin. Popieram, bo wiem ze trzeba sprawdzic, uzgodnic z 
projektantem, ale i tez z mieszkaheami, zeby zrobic jeden kierunek, zeby cz?sc przekierowac 
samochodow z ul. Wojska Polskiego na skrot, a juz tamte mog^ w okolo pojechac.

Punkt10
Sprawy rozne.

Pan Sergiusz Stachaczyk: Czy istnieje mozliwosc uruchomienia poruszania si? rowerem, 
czyli zrobienia ci^gu pieszo-rowerowego od strony podwojnych rond na ul. Sl^skiej do 
ul. Sulejowskiej?
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Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta wyjasnil, ze jest problem jednej z kamienicy, 
a konkretnie jednego wlasciciela, ktory jest w trakcie post^powan administracyjnych i tutaj 
trzeba zaczekac na wynik.

Pan Rafal Czajka: Zdarzalo mi si^ wielokrotnie codziennie t^ tzw. star^ Lodzk^ zamkni^t^ do 
tej pory jezdzic i praktyka pokazuje, ze jezeli samochody b^d^ zaparkowane tylko po jednej 
stronie tej drogi to mozna uzyskac tak^ jej dwukierunkowosc, ze ona b^dzie przejezdna. Ten 
pomysi, zeby ta ul. Lodzka byla jednokierunkowa on jest o tyle dobry, ze mozna by tez 
ewentualnie unikn^c takiej sytuacji, ktora wyst^puje na odcinku ul. Szkolnej, pomi^dzy ul. 
Koscieln^,a ul. Armii Krajowej. Otoz, ta ulicajest pozomie dwukierunkowa w praktyce, jednak 
jest jednokierunkowa przy tym kierunek jest zmienny. Zazwyczaj ta droga jest 
jednokierunkowa w kierunku od ul. Armii Krajowej do ul. Koscielnej, poniewaz po tej stronie 
poludniowej tej ulicy nie parkuj^ samochody. Samochody parkuj^ wzdluz ogrodzenia III LO i 
w tym kierunku od ul. Koscielnej do ul. Armii Krajowej ta ulicajest w ogole nieprzejezdna i 
trzeba jezdzic pod pr^d. Dwukrotnie wnioskowalem, zeby wprowadzic jak^s cywilizacj^ na 
tym odcinku tej ulicy i po kilkunastu miesi^cach mysl$, ze juz o tym mowi^ od poltora roku. 
Chcialbym powtornie zlozyc wniosek o zastosowanie tarn takich rozwi^zah, zeby kierunek tej 
drogi, byl„ albo jednokierunkowy, b^dz tez dwukierunkowy. Jezeli b$dzie dwukierunkowa to 
niech b^dzie dwukierunkowa i niech ta dwukierunkowosc tej drogi b^dzie zapewniona, a nie 
zeby codziennie wielokrotnosc dzieh w dzieh wymuszac na kierowcach jazdy pod pr^d. 
W godzinach porannych oraz w godzinach, kiedy ludzie wracaj^ na osiedle i rano kiedy z tego 
osiedla wyjezdzaj^ dziej^ si$ dantejskie sceny, poniewaz juz najezdzaj^ uczniowie III LO oraz 
pracownicy NFZ, czy pacjenci i ta ulica jest w tych godzinach nieprzejezdna. Nie wiem, czy 
tarn trzeba zastosowac zakaz zatrzymywania si$, czy ograniczyc, zrobic jakies wysepki, zeby 
mozna bylo si$ przynajmniej schowac co ktores miejsca parking©we, czy pomniejszyc chodnik, 
zrobic j^ jednokierunkowa, ale bardzo prosz$ po raz kolejny wprowadzic tarn cywilizacj^.

Na tym protokol zakohczono.

Przewodniczqca 
Komisji Administracji 
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Monika Mroz
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