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Zwracam się  z prośbą  o -Ochronę  ekosystemu w nastym rnięście Piotrkowie 
Trybunalskim. Jako jeden z jego wielu użytkowników chcę  wraz z innymi podziwiać  uroki dolin rzek 
Strawy I Strawki, mieć  szansę  dostępu do nich. 
Domagam się  od Państwa dbałości I Ich ochrony w praktyce, zgodnie z tym co można przeczytać  
w przepisach, opracowaniach naukowych, na stronach internetowych instytucji rządowych, itd. 

Obecnie, od kilkudziesięciu lat, celem Państwa pracy (urzędników, 
radnych, ...) jest zabudowa terenów zieleni publicznej, w tym dolin rzek i ich 
utwardzenie (sponsorowanie prywatnej działalności) - moje wnioski z osiągniętych 
efektów Państwa pracy. 
Bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

Obszar zabytkowego Parku Belzackiego przy ulicy Beizackiej (jednego z dwóch 
niewielkich parków wmieście, 11 pomników przyrody),  stanowi wraz z jego otuliną  (obszarem 
ochronnym) niewielką  oazę  zieleni w dolinie rzeki Strawki. Od lat 90 - tych XX wieku kreują  Państwo 
proces degradacji tego terenu. 

W załącznikach graficznych Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego (2016, 2017) - w rejonie Parku Belzackiego projektanci (pod dyktando 
urzędników, ...) proponują  tu oczko wodne z alejką, kilkoma drzewami, przypadkową  zabudową, widoki 
na tiry, ... (od ulicy Dworskiej) oraz wielopiętrowe ściany bloków z towarzyszącymi betonowymi 
parkingami (od strony ulicy Energetyków). 

W projektach Pracowni Planowania Przestrzennego przewidujecie Państwo wycinkę  istniejącego 
drzewostanu (po wschodniej stronie głównej alejki parkowej prowadzącej do stawu od ul. Kasztanowej), 
zabudowę  doliny Strawki (załącznik nr 7), wsadzenie rzeki do rury, zmianę  nazwy Parku na Skwer 
Belzacki, a później na plac zabaw przy bloku mieszkalnym nr 

Zatwierdzając te robione za publiczne pieniądze prywatne projekty urbanistyczne 
niszczycie Państwo siedlisko bobrów I dzikiego ptactwa. 
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W związku z powyższym wnioskuję  o przyjęcie rozwiązań, które mają  ograniczyć  dalszą  degradację  
ekosystemu. 	, 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby się  cofnąć  do stanu z potowy lat 90 - tych XX wieku, dać  szansę  
przyrodzie i nam na lepsze życie. 

1 Petycja 

Podjęcie uchwały przez Radę  Miasta o włączeniu działek nr 194/6 i (dodatkowo) 
nr 194/17 obręb 29, położonych przy ulicy Kasztanowej do sieci dróg 
publicznych (załacznik nr 1). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie 
Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: po północy: 
al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną  2, od południa: ulicą  projektowaną  Z1/2 
wraz z częścią  terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą  rezerwę  dla 
rozwiązań  komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych OP i Z, określonych w miejscowym 
ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką  oraz od 
zachodu: granicą  dziatek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29 
(Uchwała IX/123/03 z dnia 2003-06-30, 2011 ....) 

działka nr 194/6 znajduje się  w jednostce urbanistycznej 13 KD - ulica dojazdowa. 
Przeznaczona jest do obsługi komunikacyjnej: 

projektowanej zabudowy jednorodzinnej (jednostki 33MN i 40 MN), 
terenów zieleni ogólnodostępnej w jednostkach: 

24 ZP - zieleń  publiczna typu parkowego — Park Belzacki wraz z powiększeniem 
W kierunku wschodnim .... 
32 ZN - zieleń  parkowa ogólnodostępna 	 (dolina rzeki Strawki) 

działka nr 194/17 znajduje się  w jednostce urbanistyc,znej 12 KD - ulica dojazdowa 
(przeznaczona jest pod poszerzenie ulicy Kasztanowej). 

Brak alternatywnego (chroniacego ekosystem) rozwiązania projektowego ze strony urzędników 
i projektantów. Te, które Państwo proponujecie, w tym ustalenia studium 
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2016, 
2017 uderzają  w nas mieszkańców, mają  charakter złośliwy wobec aktywnej 
społeczności lokalnej (w planowaniu przestrzennym, na etapie sporządzania studium, planu 
miejscowego, ...). 

2 Petycja 

Podjęcie uchwały (lub innych działań) przez Radę  Miasta zobowiązujących władze 
miasta do wydzielenia i wykupu terenów prywatnych (kiedyś  gminnych, Skarbu 
Państwa, ...) zlokalizowanych w jednostkach 24 ZP i 32 ZN - na funkcje zgodne z w/w planem 
miejscowym, tj. uporządkowania stanu prawnego terenu zgodnie z logiką  i obowiązującą  Ustawą  
Prawo wodne. 

Są  to: działka nr 193/1 (Belzacka 172), południowe części działek nr 194/18 i 194/19 (Belzacka 170), 
fragment dziatki nr 195/13, działki nr 195/14 i 196/15 (Belzacka 168) - załacznik nr 2.  

Rzeka Strawka należy do cieków naturalnych (koryto odkryte lub zabudowane). 

http://www.inzvnierbudownictwa.pl/biznes.prawo,artykul,rowy  drenaze kanalv,6796  

"Odcinkowa zabudowa cieku naturalnego nie pozbawia go przymiotu cieku naturalnego. 



To co płynie ciekiem naturalnym jest wodą  w rozumieniu art 5 ust 3 pkt 1 lit. a) Prawa 
wodnego j stanowi własność  Skarbu Państwa. Grunt pokryty tą  wodą, w granicach linii brzegu, 
stanowi wydzielony zasób nieruchomości Skarbu Państwa, niepodlegający przepisom Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami i niepodlegający oblatowi cywilno prawnemu. ... " 

- fragment artykułu z 2013 r. Rowy. drenaże, kanały autorstwa pani inż. L.Osuch - Chacińskiej 
(Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) - 

https://prawonieruchomosci24.131/aktualnosci/iakie-sa-zasadv-budowv-nad-linia-brzeqowa-
2171,html  

"Chcę  ustalić  przebieg linii brzegowej, co mam zrobić  
Przede wszystkim należy być  osobą  mającą  interes prawny lub faktyczny w ustaleniu przebiegu 
linii brzegowej. Taki interes ma np. nie tylko właściciel gruntu ale także jego dzierżawca czy 
użytkownik wiecżysty. Trzeba będzie sporządzić  wpiekł  rozgraniczenia gruntów pokrytych 
wodami od gruntów przy/e (złych a następnie złożyć  wniosek z tym projektem do właściwego 
organu celem uzyskania decyzji ustalającej linię  brzegu 

Wniosek 

Gotowy projekt wraz z wnioskiem o ustalenie linii brzegu składa się  do właściwego organu. 
Jeżeli ustalenie linii brzegu ma nastąpić: 	 

dla śródlądowych wód płynących — wniosek składamy do ministra właściwego do spraw 
gospodarki wodnej 

Zakaz grodzenia 

Mając ustalony przebieg linii brzegowej wiemy dokładnie jak możemy zagospodarować  działkę  
od strony wody Art. 232 Prawa wodnego zabrania bowiem grodzenia nieruchomości 
przyległych do: 

publicznych śródlądowych wód powierzchniowych 

w odległości mniejszej niż  1,5 m od linii brzegu. 

Nie wolno także zakazywać  ani uniemożliwiać  w iakikolwiek sposób przechodzenia przez ten 
obszar  

Umożliwienie dostępu do wody 

Na pozostawieniu 1,5-metrowego odstępu od wody obowiązki właściciela działki jednak się  nie 
kończą. Może się  okazać, że okresowo będziemy musieli o zezwolić  na wjazd na swoją  działkę  
sprzętu służącego do np. zamontowania urządzenia pomiarowego. Właściciel nieruchomości 
przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest bowiem obowiązany 
umożliwić  dostęp do wód na potrzeby: 

wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód; 

dla ustawiania znaków żeglugowych; 

dla ustawiania hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń  pomiarowych. 

Co więcej, jeżeli wody do których przylega nasza działka są  wodami objętymi powszechnym 
korzystaniem to musimy zapewnić  dostęp do wód w sposób umożliwiający to korzystanie. 
Części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód wyznacza wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, w drodze decyzji. 

W przypadku umożliwienia dostępu do wody właścicielowi nieruchomości przysługuje 
odszkodowanie  od właściciela wód, właściciela urządzeń  pomiarowych lub gminy. 

Bez wątpienia ograniczenia wynikające z tych przepisów powinny być  uwzględnione w procesie 
budowlanym już  na etapie projektowania. 



Sankcje 

Za unietnożliwianie dostępu do wód na potrzeby wykonywania robót związanych 
z utrzymywaniem wód lub dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-
meteorologicznych urządzeń  pomiarowych, grozi kam grzywny 

Jakie jeszcze akty prawne mogą  regulować  budowę  nad brzegiem 
NoWe Prawo wodne daje także wojewodom możliwość  ustanawiania, na wniosek Wód 
Polskich, tzw obszaru ochronnego, na którym obowiązują  ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Za szkody poniesione w związku 
z wprowadzeniem na obszarze ochronnym zakazów, nakazów oraz ograniczeń  w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, właścicielowi nieruchomości położonej w tej strefie 
lub na tym obszarze przysługuje odszkodowanie. 

Trzeba także wziąć  pod uwagę, że tereny nadbrzeżne są  często zagrożone powodzią. Jeżeli gmina tak Waśnie zakwalifikuje obszar w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego to będzie się  to wiązało z zakazem budowy. 

Podstawa prawna 

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.:Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.); 

Ustawa z 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn.:Dz.U. z 2017 E poz. 2126). 

Marcin Sama" 

htta://wwwszaw.gda,DInmod=contentapath=2,7.1071,1087 
"Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. 
poz. 2268), w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę  przeznaczoną  do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości a także ze względu na ochronę  zasobów wodnych, mogą  być  ustanawiane obszary 
ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

Na obszarach tych obowiązują  zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania 
gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów wód podziemnych 
lub powierzchniowych przed degradacją  określone w art. 140 Prawo wodne. 

Obszary te, zgodnie z art. 141 ustawy Prawo wodne, ustanawia Wojewoda, w drodze aktu 
prawa mieiscowego na wniosek Wód Polskich. 	" 

3 Petycja 

Podjęcie uchwały przez Radę  Miasta o odkryciu koryta rzeki Strawki 
(po uregulowaniu stanu prawnego terenu) na odcinku po zachodniej stronie ulicy 
Energetyków (rejon dz. nr 195/14 1195115) oraz innych fragmentów skanalizowanych, jeśli są  (załącznik nr 5 i S);  zgodnie z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu w tekście Studium (2017) i za przykładem innych krajów (wyciągających wnioski). 

Obecnie rzeka jest oznakowana na mapie jako ksD (kanalizacja sanitarna? czy jest to właściwe oznaczenie cieku wodnego, zgodnie z Prawem wodnym?). 
"ik-~5.112:1105~-tat 

4 Petycja 

Podjęcie uchwały przez Radę  Miasta o utworzeniu budżetu na wykup terenów 
prywatnych przeznaczonych w planach miejscowych i studium pod zieleń  publiczną. 



Uzasadnienie 

Przez prawie 11 lat pracowałam w Urzędzie Miasta i PPP (1997 - 2009), zajmowałam się  
między innymi przygotowywaniem warunków urbanistycznych do sprzedaży działek gminnych. 
Część  z nich znajdowała się  w dolinach rzek. Na początku miały służyć, zgodnie z zapisami planów 
miejscowych, mieszkańcom miasta (pod zieleń  ogólnodostępną). Plany były zmieniane, działki 
sprzedawane na cele komercyjne. 

Część  terenów przeznaczonych pod zieleń  miejską  znajdowała się  i znajduje na terenach prywatnych, 
Przypuszczam, te urzędnicy, radni nie przeznaczyli na ich wykup ani jednei złotówki tj. na realizację  
celów publicznych dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Zdegradowane fragmenty ciągów ekologicznych w dolinach rzek Strawy i Strawki 
pokazałam na załaczniku nr 3 i 4.  

W dolinie rzeki Strawki są  to: 

Tereny w rejonie Parku Belzackiego i ulic Belzackiej, Dworskiej, Kasztanowej, 
Energetyków - wcześniej - powiększenie parku, od końca lat 90 tych XX - wieku - 
ograniczanie jego zasięgu w opracowaniach planistycznych (załącznik nr 3). 
Zgodnie ze Studium z 1999 E teren ten znajduje się  na obszarze wskazanym do ochrony - 
ekosystemowe ciągi powiązań  przyrodniczych, obszary chronione, wyłączone 
z zabudowy. 

Teren przy ulicy Sikorskiego 13 - 17 (obecnie Centrum Handlowe Echo). Rzeka Strawka 
płynie w rurze kanalizacji deszczowej. W latach 70 tych XX wieku architekci zaprojektowali dla 
tego terenu park miejski, Miał  służyć  mieszkańcom powstającego osiedla budovkiićtwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego. Dokumentacja projektowa znajduje się  w archiwum Urzędu 
Miasta. 
Teren pomiędzy ulicami Narutowicza i Piłsudskiego (od parkingu przy Hotelu Mercure do 



"Biedronki" przy klasztorze Ojców Bernardynów) - Plan śródmieścia z 1988 r. (nagrodzony 
prestiżową  nagrodą  .... - informacja u kierownictwa PPP) ustalał  tu zieleń  
ogólnodostępną, parkową. Teraz gotujemy się  tam latem, w oparach betonu. 

Teren pomiędzy ulicą  Garncarską  a Kopernika (od strony trasy) - Plan Śródmieścia z 1988 r.  
ustalał  tu zieleń  publiczną  (w tym realizację  boisk dla liceum ogólnokształcącego). 
Zmieniono plany i przeznaczenie na mieszkaniówkę  wielorodzinną. 

Przyczyną  pękania ścian i w konsekwencji wymuszonej rozbiórki przedwojennej 
zabudowy Podzamcza, była/jest wycinka drzewostanu z lat 70- tych pod budowę  trasy 
Kopernika. Spowodowała ona zmianę  wysokości poziomu wód gruntowych. 

Teren u zbiegu ulic Kopernika - Ślaskiej (rejon ujścia Strawki do Strawy) - zgodnie 
zobowiązującym planem ogólnym (z 1994 r  i zmianą  jego fragmentów z 1999 r.) - znajduje się  
w jednostce 4.11.E2.Z przeznaczonej pod zieleń  parkową. 
Ok. 2000 r. został  wykonany projekt parku dla tego terenu (dostępny jest w PPP). 

W dolinie rzeki Strawy:  

Teren na północ od ulicy Modrzewskiego - niezrealizowany park miejski, projektowany 
od lat 70 (wywłaszczenia), 80, ..., kiedyś  na terenie wolnym od zabudowy (pola, łąki). Dziś  
teren ten jest częściowo zabudowany, sprywatyzowany, niedostępny dla ogółu mieszkańców. 

Możemy się  zachwycać  jego wielkością  na planszach Studium 2016, 2017 (jednostka ZP - 
zieleń  parkowa) - załacznik nr 6. 
Obszar jednostki ZP jest zaprojektowany na fragmentach nowopowstałej zabudowy 
wielorodzinnej, ... (z ostatnich - 10 lat). Zielony kolor jednostki ZP uspokaja sumienia naszych 
urbanistów i decydentów, a jej zasięg wprowadza w błąd oglądających, w tym przedstawicieli 
organów opiniujących. 

Przystępując do zabudowy tego terenu Miasto nie zleciło opracowania planu 
miejscowego (zgodnie ze Studium 2006), nie uporządkowało jego stanu prawnego. 
Dlaczego? 

Teren ograniczony ulicami: W. Polskiego, Polną  i Armii Krajowej - Plan Śródmieścia z 1988 E 
ustalał  powiększenie Skweru im. M. Rawity Witanowskiego. Idea wymagała inicjatywy, 
środków, rozumienia rysunków i założeń  planu. 

Teren pomiędzy Strawą  a Wojska Polskiego - projekt - analiza możliwości jego 
zagospodarowania (autorstwa pana R. Florka), leży w szufladzie od ok. 2002 roku. 
'Wydzielono" drogę  publiczną  i strefę  zieleni ogólnodostępnej wzdłuż  Strawy. 
Takie rozwiązanie daje szansę  właścicielom nieruchomości na sensowne ich 
zagospodarowanie, zapobiega negatywnym procesom urbanistycznym polegającym na 
budowie bloków na działkach rolnych aż  do Strawy (na wzór przy ul. Modrzewskiego), 
a mieszkańcom miasta daje szansę  na spacery w zielni. Podwyższa wartość  nieruchomości 
pomimo ich ograniczenia terytorialnego (dzięki atrakcyjnej lokalizacji w sąsiedztwie terenów 
zieleni miejskiej). 

Pomysły nie spotkały sie ze zrozumieniem obecnie rządzących urzędników, nie wykorzystali 
potencjału terenu w żadnym projekcie Studium. 

Teren po wschodniej stronie ulicy Śląskiej (Plan ogólny 1994 - zmiana w 1999 r.) znajduje 
się  w jednostce 8.2.E2.Z - Teren przeznaczony na zieleń  urządzoną. Obowiązuje 
zachowanie i zagospodarowanie koryta rzeki Strawy. Dopuszcza się  zabudowę  mieszkaniową  z usługami towarzyszącymi o uciążliwości nie przekraczającej granic działki, przy ulicy żurawiej 5 / 7 oraz ul. Witowskiej 6 bez możliwości wtórnego podziału). 



W Studium z 2016 r postanowiono zabudować  część  doliny wprowadzając usługi w zieleni 
(U/Z). 	, 
Idea wymaga (od 1994 r.) inicjatywy, środków. 

Dodatkowe informacje dotyczące terenu przy ul. Kasztanowej i Energetyków 

W 1992 r. miasto nabyło nieodpłatnie, z mocy prawa, działkę  nr 194 obr. 29 przy 
ul. Kasztanowej - Belzackiej 170. Zasięg działki jest pokazany na załączniku nr 2 (mam 
nadzieję, że dobrze). 

Opracowania planistyczne z lat 1994 
od strony wschodniej i zachodniej. 

- 2003 ustalały powiększenie Parku Belzackiego 

Zgodnie z planem ogólnym z 1994 r. 
znajdowała się  w jednostce: 

(Załącznik nr 4) południowa części dz. nr 194, 

10.7.E2.Z - - obowiązuje zachowanie istniejącego układu parkowego wraz z jego 
powiększeniem oraz zespołów ogrodów działkowych. 
Obowiązuje całkowity zakaz zabudowy, za wyjątkiem drobnych obiektów, związanych 
z bezpośrednią  obsługą  terenów zielonych). 

Północną  część  działki nr 194 (jako wydzieloną  nieruchomość  Belzacka 170)  Gmina sprzedała 
W sposób nieprzemyślany t.j. z rzeka Strawka i przyległym terenem przeznaczonym w jednostce 
10.1E22 pod zieleń  ogólnodostępna.  
W 2003 r Rada Miasta uchwaliła plan miejscowy. Południowa część  działki nr 194 położona 
przy ulicy Kasztanowej została przeznaczona w planie pod: zabudowę  jednorodzinną  (33MN)

'  obsługę  komunikacyjną  (13K0, 12KD), zieleń  publiczną  parkową  (ZP) i zieleń  niską  naturalną  
(ZN) - załączniki nr 1, 2. 

Teren ten, na podstawie analizy stanu prawnego, stanowił  i stanowi grunty rolne klasy IVa 
i 111b. 

Czy Gmina uzyskała zgodą  na zmianę  przeznaczenia gruntów rolnych na 
etapie sporządzania planu miejscowego z 2003 r.?  

Zgodnie z Ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym 
Art. 27. 

1. Naruszenie trybu postępowania oraz właściwości organów 
określonych w art. 18 powoduje nieważność  uchwały rady gminy w 
całości lub części. 	 

Art. 18 dot, procedury sporządzania planu. 

Gmina dokonała podziału terenu zgodnie z rysunkiem planu, sprzedała grunty rolne - 
wydzielone w jednostce 33MN jako działki - pod zabudowę  jednorodzinną  (w latach 2005 - 
2015). 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym: 
Art. 461 . Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są  nieruchomości, które są  

lub mogą  być  wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie 
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, 
sadowniczej i rybnej. 

Dnia 5.09.2014 następują  zmiany w prawie dot. odralniania gruntów na obszarach znajdujących 
się  w granicach administracyjnych miast. 
W 2016 r. uchwalono nowe Studium. Ustala zwiększenie obszaru i gabarytów projektowanej 



zabudowy mieszkaniowej, zmienia jej charakter z jednorodzinnej na wielorodzinną, wprowadza 
zabudowę  w obszarze chronionym po zachodniej stronie Parku Belzackiego - załącznik nr 4. 

W 2017 r. miasto podejmuje próbę  zmiany planu miejscowego z 2003 r. (zmiany fragmentów 
planu z 2011 nie dotyczyły omawianego obszaru). Projekt planu przedstawia załącznik nr 4 i 7. 

W ustaleniach dla jednostki 21ZU (dolina cieku Strawki) znalazły się  wykluczające się  
wzajemnie zapisy dot. zagospodarowania leżącej w niej południowej części nieruchomości 
Belzacka 170. 

Od 22 sierpnia 2018 r. obowiązuje lzw. specustawa - Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

16 stycznia 2019 r. wpłynął  do Prezydenta Miasta Piotrkowa pierwszy a dnia 4 marca 2019 r. 
drugi, zmodyfikowany wniosek firmy SEBO Spółka z o,o . w sprawie pozwolenia na 
przygotowanie i realizację  inwestycji mieszkaniowej i handlowo - usługowej u zbiegu ulic 
Kasztanowej i Energetyków (dziatki nr 195/8, 195/13, 195/14 i 195/15), w oparciu 
o specustawę  - załącznik nr 7 i 8. 

Projekt inwestycji nie wykorzystuje potencjału przyrodniczego terenu, zaburza ochronę  
ekosystemu, zabudowuje cały fragment doliny rzeki Strawki, nie uwzględnia jej przebiegu 
(płynie tu w zamkniętym korycie), traktuje ją  jak sieć  uzbrojenia (na rysunku i w opisie), likwiduje 
dostęp do rzeki, koliduje z ustaleniami Studium (na rysunku I w tekście). 

Złożyłam uwagi do pierwszego i drugiego wniosku firmy SEBO Spółka z o.o. 

Jednocześnie informuję, że dnia 04.02.2019 r. złożyłam 5 Petycji podobnej treści. W odpowiedzi 
pismem z dnia 13.03.2019 dostałam informację  o ich odrzuceniu (nierozpatrzeniu) - nie podałam 
adresu użytych w metaforze bezradnych mieszkańców - dodatkowych wnioskodawców aak wyjaśniłam 
później niepiśmiennych przedstawicieli świata fauny i flory), o których również  pamiętam. 

Nie wyrażam zgody na ujawnianie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycje lub 
urzędu go obsługującego moich danych osobowych. 

W tekście posłużyłam się  skrótami, które oznaczają: 
Studium - Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, 
Plan Śródmieścia - Miejscowy Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego zespołu śródmiejskiego miasta Piotrkowa Trybunalskiego (1988 r.) 
Plan ogólny 1994 - Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 
Uchwalą  nr 111/14/94 Rady miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3.VIII.1994 r. 
Plan ogólny 1994- zmiany - dla jednostek 8.2.22.Z i 4.11.22.Z - Uchwała nr XIII/ 246/ 99 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 września 1999 r, w sprawie zmian fragmentów 
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
Plan miejscowy z 2003 r. - UCHWAŁA NR 1X/123/2003 Rady Miasta W Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 30 czerwca 2003 r, 
PPP - Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 

W załączeniu: 
Załącznik nr 1 - dotyczy włączenia działki nr 194/6 i (dodatkowo) dz. nr 194/17 obręb 29 
(przy ulicy Kasztanowej) do sieci dróg publicznych - Petycja nr 1 
Załącznik nr 2 - dot. wykupu terenów prywatnych w jednostkach 24 ZP i 32 ZN - Petycja nr 2, 
informuje o zasięgu dawnej dziatki gminnej nr 194 obr. 29 
Załącznik nr 3 - dot. - odkrycia koryta rzeki Stawki - Petycja nr 3 
załącznik nr 4 - ilustruje zmiany planistyczne w rejonie parku Belzackiego na przełomie lat 1994 
-2019 
Załącznik nr 5 - ilustruje niezrealizowane tereny zieleni miejskiej ogólnodostępnej na terenach 



dolin rzek Strawy i Straw/g zapisane w archiwalnych i aktualnych opracowaniach 
planistycznych. 
Załącznik nr 6 - ilustruje rozbieżności między teorią  a praktyką  w realizacji terenów zieleni 
miejskiej na przykładzie terenu przy ulicy Modrzewskiego. 
Załącznik nr 7 - ilustruje ostatnie idee mające wyeliminować  ochronną  otulinę  Parku 
Belzackiego i strefę  jego ekspozycji. 
Załącznik nr 8 - Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna firmy SEBO Spółka z o.o. (rzut 
oraz przekrój na bazie udostępnionych we wniosku materiałów). 
Załącznik nr 9 - załącznik nr 3 - fragment opracowania "Rola i znaczenie drzew" ze strony: 
http://www.powiatkutno.eutdokumenty/aktualnosci/roladrzew.pdf  

Do wiadomości: 
NIK, ul. Filtrowa 57, 02 056 Warszawa - w nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli 9 miast 
w Polsce, 	w 	tym 	Piotrkowa 	Trybunalskiego 	(LKR.430.005.2017, 	Nr 	ewid. 158/2017/P/17/077/LKR) - Zarządzanie zielenią  miejską  (www.nik.gov.p1) 
łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  
(kancelaria@lodz.uw.gov.pl  ) 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (sekretariat@wuoz-lodz.pl  ) 
Pracownia WMW Project (na adres: pracownia@wmwprojektpl ) 
Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze (ptppiotrkow@gmail.com) 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim z 2003 r. 
(Uchwale IX/123/03 z dnia 2003-06-30.....) 

Załącznik nr 1- dot. włączenia działki nr 194/6 i (dodatkowo) dz. nr 194/17 obręb 29 
(przy ulicy Kasztanowej) do sieci dróg publicznych 
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Granice dawnej działki gminnej nr 194 obr. 29 

Załącznik nr 2 - dot. wykupu terenów prywatnych w jednostkach 24 ZP i 32 ZN 
(uporządkowania stanu prawnego terenu). 
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Belzackiej, Kasztanowej i Energetyków 

Załącznik nr 4 Studium 2016,2017 
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Studium 2006, 2011 

1993 r. - pozyskanie przez gminę  nieodpłatne działki nr 194 obr.29 
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Ortofotomapa z zasięgiem projektowanego od lat 70?, 80?, 	parku miejskiego w dolinie rzeki Strawy wzdłuż  ulicy Modrzewskiego, 

Zasięg jednostki ZP (zieleni parkowej) ze Studium 2011, 2016, 2017 

Załącznik nr 6 



Zieleń  parkowa ogólnodostępna wg. projektu planu miejscowego z 2017 r. 
i koncepcji firmy SEBO Spółka z o.o. z 2019 r. 

Projekt planu miejscowego z 2017 r. 

Załącznik nr 7 



1 	

N0., WESZ, 

32. LOILALIMPAIK 

EV.:DYNER WEOIE 
AIELOAOD? 

15 L:)FALIMI£SZn 

',01*finniwk 

1N1 
BUGYNtnI.IftWV 
NIELOROOL 

II LOKALI IKSU. 

13%,14EMII1E.5111 
"101100.2. 

'LOKALI MIESIK. 

r 	rzeka Strawka 
F . 	Nb: • 

REZERWA TERENU POŁI, P.,Sarlf ULICY NASZTANMEJ 

BUOYME, WESZY. 
W0IC31C.02. 

WESN 

. sn 	. 	 .  41 • • 	.. 	. 
INWESTYCJI MIESUANIOWEJ WRAZ Z WWESTYCJĄ  

TOWARZYSZĄCA INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ, U ZBIEGU ULIC 
KASZTANOWEJ I ENERGETYKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

Załącznik nr 8 



Załącznik nr 3 

http://www.powiatkutno.eu/dokumenty/aktualnosci/roladrzew.pdf  
Fragment opracowania: 

Rola i znaczenie drzew 
b.....1","1. bid. • una 	 • Oo. etn 
Dna, a rutnio 411S2Kiwall re 	 pcke~111.1anazo, 1.,111.,Mkal. 

Ciekawostki 	 

Drzewa chronią  nawierzchnie dróg, przedłużając ich trwałość. Korony drzew poprzez cieniowanie 
powierzchni chronią  asfalt przed przegrzaniem i wydłużają  jego trwałość  z 7-10 lat do 20-25 lat. 

Drzewa orzyczyniaja się  do podniesienia wartości rynkowej działek. Domy zlokalizowane wśród 
zieleni mają  wyższą  wartość  rynkową. Według badań  amerykańskich wartość  działki zadrzewionej  
wzrasta od 5 do 30% (wg innych badań  8-27%) w stosunku do niezadrzewionei.  Jedno duże 
drzewo podnosi wartość  działki o 1%. W badaniach niemieckich wykazano że zadbany park lub  
ogród publiczny oozytvwnie woływa na wartość  gruntów znaiduiacych siew promieniu aż  1500  
metrów (wzrost wartości do 10%). W sąsiedztwie do 500 metrów wzrost wartości dochodzi aż  do  
20% wartości nieruchomości. W Los Angeles zlikwidowano linię  tramwajową  i na jej miejscu 
posadzono drzewa oraz założono trawniki. W ciągu 7 lat wartość  przyległych pawilonów 
handlowych wzrosła 20-krotnie — nieporównywalnie więcej niż  podobnych pawilonów 
nieposiadających zieleni w swoim otoczeniu. 

Drzewa są  rodzajem inwestycji._Nakłady na zieleń  (w tym głównie na drzewa) to inwestycja 
o wysokiej stopie zwrotu i dodatkowych ogromnych korzyściach społecznych. Według badań  
amerykańskich sto ponad 40-letnich drzew przynosi roczne dochody 225 tys. dolarów, a każdy 
dolar zainwestowany w drzewa zwraca się  trzykrotnie. Ile warte są  drzewa, pokazała wycena 
drzew ulicznych przeprowadzona w latach 80. ubiegłego wieku w niektórych miastach USA. 
Drzewa stanowiły jeden z pięciu najbardziej cennych aktywów miejskich o wartości prawie równej 
inwestycjom szkolnictwa, drogownictwa, kanalizacji i wodociągów. Od tej zdumiewającej informacji 
zaczęła się  faktyczna ochrona drzew miejskich w Stanach Zjednoczonych. W czasie 
przeprowadzonej w 1994 roku w Berlinie wyceny drzew oszacowano przeciętną  wartość  jednego 
drzewa ulicznego na kwotę  ok.7,5 tys. euro, a wartość  wszystkich drzew ulicznych na prawie ok. 
3 miliardów euro. 



Drzewa przynoszą  korzyści społeczne i zdrowotne. Dotychczas niedoceniane korzyści społeczne 
wynikające z obecności drzew są  obecnie obiektem wielu badań  (powstała dziedzina nazwana 
psychologią  środowiskową), w ich wyniku można stwierdzić, że drzewa wpływają  na poprawę  
stanu zdrowia. Chorzy w szpitalach z widokiem na zadrzewienia szybciej dochodzą  do zdrowia. 
Badacze udowodnili, że zieleń  łagodzi skutki objawów nadpobudliwości ruchowej u dzieci (ADHD) 
i agresji u osób z chorobą  Alzheimera. Badania wykazały, że mieszkańcy dzielnic zadrzewionych 
rzadziej są  pacjentami szpitali. Pośrednio na stan zdrowia mieszkańców oddziałuje oczywiście 
ogólna poprawa jakości środowiska, na którą  obecność  drzew ma wpływ. 

Drzewa przyczyniają  się  do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. W rejonach, w których 
istnieją  urządzone tereny zadrzewione, rośnie poziom związków wspólnotowych. Drzewa i 
zadrzewienia wpływają  na podniesienie jakości rekreacji i walorów turystycznych terenu. Aktywny 
udział  mieszkańców przy urządzaniu zieleni przyczynia się  do zacieśnienia więzi socjalnych, 
zwiększenia dbałości o otaczający teren i napawa dumą  z podniesienia estetyki otoczenia. Jak 
wykazały badania holenderskie, ważne iest. aby sadzić  wieksze drzewa (no. o średnicach pni 7-10 
cm i wysokości 4-5 m) dzięki którym szybko uzyskuje się  wizualne efekty; inspiruje to 
mieszkańców do udziału przy utrzymaniu okolicznych terenów. 

Badania prowadzone przez Holendrów pokazały, że urządzone tereny zadrzewione przyczyniają  
się  do obniżenia poziomu stresu, napięcia, przemocy i agresji. Porównanie poziomu agresji osób 
mieszkających w 145 losowo wybranych domach wykazało, że mieszkańcy budynków 
pozbawionych otaczającej zieleni wykazywali wyższy poziom agresji niż  ci, którzy mieszkali 
w domach otoczonych drzewami. Podobne wyniki uzyskano na Uniwersytecie w Chicago; w 
miejscach, gdzie wprowadzono tereny zieleni w otoczeniu budynków wielorodzinnych, stwierdzono 
redukcję  incydentów z agresją  i przemocą  w granicach 48% do 56% w porównaniu z domami 
nieposiadającymi zieleni w otoczeniu. 

Powyżej przedstawione są  tylko niektóre, wybrane pozytywne aspekty obecności drzew, można 
sklasyfikować  i wyliczyć  ich znacznie więcej. Jednym z pominiętych jest bardzo trudny do 
oszacowania aspekt estetyczny. 
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