
Druk BRM nr 8 / 2016 
Projekt z dnia 19 stycznia 201 6 r. 

......... UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w LODW 

z dnia ....... 
w sprawie skargi Gminnej Spbidzielni ,Samopomoc Chlopska" 

w Andrespolu na dzirrlanie Prezydenta Miasta Lodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie 
' 

gminnym (Dz. U. z 20 1.5 r. poz. 15 1 5. i 1 890) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 oraz art. 23 8 5 1 
ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

8 1.1. Skarg~ Gminnej Sp6ldzielni ,,Sarnopomoc Chlopska" w Andrespolu uznaje s i ~  za 
bezzasadnq. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej 
uchwaly, kt6re stanowi jej integralnq CZQSC. 

8 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Eodzi do przekazania 
Skariqcej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodnicqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Finansbw, Budzetu i Polityki Podatkowej 
Rady Miejskiej w Lodzi 

RADCA PRAWNY 

An. dn.  long^. 



za4& ................ DO uchwaIy Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi ........................... z dnia 

Uzasadnienie 

W dniu 30 listopada 201 5 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynqla skarga z dnia 
23 paidziernika 201 5 r. Gminnej Sp6ldzielni ,,Samopomoc Chlopska" w Andrespolu 
na dzidanie Prezydenta Miasta Lodzi w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo 
kierowane do Wydziah Gospodarowania M a j q ~ e m  Urzqdu Miasta Lodzi w temacie 
zasadnoici placenia podatku, od nieruchomoici polozonej w Lodzi przy ulicy Pomorskiej 440 
(Mileszki 2) dzidka nr 26611. 

Na podstawie art. 237 $ 3 k.p.a. Rada Miejska w Lodzi zawiadarnia o nastqpujqcym 
sposobie zdatwienia skargi: 

W dniu 15 lipca 201 5 r. Grninna Sp6ldzielnia ,,Samopomoc Chlopska" w Andrespolu 
skierowda pismo do Wydziah Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w kt6rym 
m6ci la  siq z proibq o wyjainienie, na jakiej podstawie pobierane sq oplaty za uiytkowanie 
wieczyste nieruchomoici polozonej w Lodzi przy ulicy Pomorskiej 440 (Mileszki 2) dzidka 
nr 26611. W kolejnym piimie do Dyrektora tutejszego Wydziah Sk-ca poprosila o pilnq 
odpowiedi na pismo z dnia 15 lipca 2015 r., gdyz nie otrzymala na nie odpowiedzi. 
W nastqpnym piimie z dnia 27 paidziernika 2015 r. skierowanym do Prezydenta Miasta 
Lodzi Skaraca wskada na brak odpowiedzi ze strony Wydziah Gospodarowania 
M a j q ~ e m  UML, proszqc Prezydenta Miasta o intenvencjq w tej sprawie. Pismo to zostalo 
przekazane rdwniez do wiadomoici Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi. 
Poniewai skarga dotyczy nieudzielenia odpowiedzi na pismo kierowane do Wydziah 
Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi w temacie zasadnoici placenia podatku, od 
nieruchomoici polozonej w Lodzi przy ulicy Pomorskiej 440 (Mileszki 2) dzidka nr 26611, 
naleiy wskazak, iz zadne z pism, o kt6rych wyzej mowa, kierowanych przez Skaracq 
Sp6ldzielniq do UML nie dotyczylo kwestii podatku od nieruchomoici. Z tego tez wzglqdu 
nie bylo podstaw, by pismo w tym przedmiocie bylo kierowane do Skariqcej. Jednoczeinie 
naleiy podnieik, iz z uzyskanych wyjdnien wynika, ze po wplyniqciu pisma z dnia 
15 lipca 201 5 r. niezwlocznie wszczqto postqpowanie wyja4niajqce dotyczqce potwierdzenia 
stanu prawnego nieruchornoici polozonej w Lodzi przy ul. Mileszki 2, oznaczonej jako 
dzidka nr 26611 w obrqbie W - 44. Wobec powyzszego Wydzid Praw do Nieruchomoici 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem podjd dzidania zmierzajqce do wyjahienia 
stanu prawnego nieruchomoici, a w szczeg6lnoici, czy dla wlw dzialki zostala zalozona 
ksiqga wieczysta zgodnie z wnioskiem. W zwi& z tym wystzqiono do Sqdu Rejonowego 
dla Lodzi ~r6drnie~cia XVI Wydzialu Ksizg Wieczystych o uzyskanie dostqpu do akt ksiqgi 
wieczystej. Jednakie z uwagi na fakt, ze w zwi& z toczqcym siq postqpowaniem sqdowym, 



ksiqga zostafa wypoiyczona do S&u Rejonowego dla Lodzi Widzewa, wniosek 
o udostqpnienie akt ksiqgi nie m6gl w tamtym czasie by6 zrealizowany. 

Odpowiedi wyjdniajqca w tej sprawie zostafa sporzqdzona i przeslana do Sp6ldzielni 
w dniu 23 listopada 2015 r. Korespondencja zostala odebrana przez Sp6ldzielniq 
w dniu 27 listopada 2015 r. Wyjdnien pisemnych udzielono r6wniez 
w dniu 24 listopada 201 5 r. Przewodnicqcemu Rady Miejskiej w Lodzi. 

Biorqc pod uwagq powyzsze nalezy uznd, iz brak odpowiedzi w przedmiotowej 
sprawie wynikal z chqci udzielenia Spadzielni wyczerpujwej informacji popartej 
stosownymi dokumentami. Jak wynika z przedstawionego opisu postqpowania procedura 
miala charakter cywilno-prawny. Do jej zalatwienia nie mid zastosowania k.p.a., 
wobec czego Skariqca nie byla informowana o dzialaniach Wydziah na zasadach 
okreilonych w tym kodeksie, poniewai na organie nie c i w l  obowiqzek informowania stron 
wystqpujqcy w postqpowaniu administracyjnym. Z uwagi na to, ze do przedmiotowej sprawy 
nie stosowano k.p.a., nie bylo ~koniecznoici przedluienia terminu do udzielenia odpowiedzi. 
W konsekwencji nie spos6b stwierdzik, zeprzy zalatwieniu sprawy mida miejsce 
przewlekloS6. Niemniej jednak, w podobnych sprawach w przyszloici zasadnym byloby 
informowanie podmiot6w zainteresowanych o podejmowanych czynnoiciach. 

Biorqc pod uwagq powyzsze, skargq uznaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwda stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozurnieniu art. 237 § 3 w zwitpku z art. 238 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przysluguje zaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarkenia. 

Stosownie do art. 239 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: ,, Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoii wykazano w odpowiedzi na skurgq, a skariqcy ponowil 
skargq bez wskazania nowych okolicznoici - organ wlaiciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymat swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skuriqcego ". 
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