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......... UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 
- , . -,:; . 

w sprawie skargi p. - na dzialanie Prezydenta Miasta todzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 oraz art. 238 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 
uv*- :. - 

8 1 .l. Skargq p. ?a dzialanie Prezydenta Miasta todzi uznaje 
siq za bezzasadna. 

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

5 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Eodzi do przekazania 
S karkqcemu niniej szej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Projektodawcq uchwdy jest 
Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Pnewodnicqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zalqcznik 
............... do uchwaly nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia ................. 

UZASADNIENIE 

W dniu 8 grudnia 20 15 roku wplynqla do Rady Miejskiej w Eodzi skarga na dzidanie 
Prezydenta Miasta Lodzi, dotycqca braku wldciwego nadzoru nad podleglymi Prezydentowi 
jednostkami oraz projektu budietu na rok 2016 w kontekScie zmniejszenia hdasu w otoczeniu 
ui. Zgierskiej w Eodzi, do czego zobowipal Prezydenta Miasta Eodzi Marszalek 
Wojewodztwa Eodzkiego decyzjq z 2014 roku. 

Na podstawie art. 237 5 3 Kodeksu postqpowania adrninistracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia skargi: 

Po rozpatrzeniu skargi stwierdzono, ze nie ma ona uzasadnienia. Wydzial Ochrony 
~rodowiska i Rolnictwa, oraz Wydzial Prawny, a takie jednostki Miasta, w tym Z a r d  Dr6g 
i Transportu, dobrze majq s p r a y  zwiqzanq z zadaniem ograniczenia oddzialywania 
ul. Zgierskiej. Sprawa zostala ujqta w Programie ochrony Srodowiska przed halasem na lata 
20 13-20 1 8 przyjqtym uchwalq nr LXXVII/1608/13 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 1 1 grudnia 
2013 roku i opublikowana w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Lbdzkiego z dnia 30 
stycznia 2014 roku poz. 370. W programie tym wskazane zostdy dzialania naprawcze dla 
calego odcinka ul. Zgierskiej od Al. Wbkniarzy ai do granic miasta. Dzialania te oznaczono 
numerami HD 13 z szacunkowq kwotq realizacji w wysokoSci 730.000,OO i HD 57 
z szacunkowq kwotq realizacji w wysokoici 4.073.000,OO zl. 

Wspornniana przez Sk-cego decyzja MarsAka Wojew6dztwa Eodzkiego zostala, 
zgodnie z ocenq Urzqdu Miasta Eodzi, wydana z naruszeniem przepis6w o wlaiciwoici, 
stqd tez dwukrotnie wystqpowano do Ministra ~rodowiska o stwierdzenie niewainoSci tej 
decyzji. Poniewai Minister ~rodowiska nie uwzglqdnil wniosku, wniesiono skarge na brak 
dzialania Ministra ~rodowiska do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie. 
Sqd jednak skargq oddalil. 

WyjainiC naleiy, ze sprawa decyzji Marszalka zostala podniesiona przez S k e c e g o  
przed sqdem cywilnym. Skariqcy M a l  od Miasta Eodzi 20.000 zlotych zadoSCuczynienia 
za podwyzszone normy halasu na ulicy Zgierskiej. W powyzszej sprawie pracownicy U@u 
Miasta Lodzi skladali w s@e cywilnym wyjainienia, ale nie mieli obowiqzku wyqczak 
Skariqcego - powoda we wskazanej sprawie, w dowodzeniu okolicmoki uzasadniajqcych 
zasadnoSC jego powodztwa, w tym w przedstawieniu sytuacji prawnej t o c ~ g o  siq 
postqpowania przed Wojewodzkim Sqdem Administracyjnym w Warszawie, gdyz ciqiar 
dostarczenia dowodu na ewentualne przekroczenie norm halasu w rejonie ul. Zgierskiej, 
spoczywal po stronie powoda, a nie pozwanego Miasta. WskazaC jednoczeinie trzeba, ze we 
wspominanej sprawie sqd cywilny oddalil powodztwo Sk-ego, a takie dodatkowo 
obarczyl go kosztami postqpowania sqdowego. 

Biorqc pod uwagq powyzsze, stwierdzik naleiy, ze zarzut Skarizpgo co do braku 
przeplywu informacji mi* wydzialami Urzqdu Miasta jest nieuzasadniony, bo nie wynika 
z iadnych obiektywnych okoliczno6ci, a wrqcz przeciwnie - wskazaC naleiy, ze wspolpraca 



pomiqdzy Wydzialem Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa a Wydzialem Prawnym Urzqdu 
Miasta todzi przebiega w spos6b prawidlowy, takie w zakresie wzajemnego przekazywania 
informacji. 

Odnosw siq, do zarzutu braku Srodk6w na zmniejszenie halasu na ul. Zgierskiej 
ustalono, iz decyzja Marszalka, na kt6q powoluje siq Sk-cy jasno stwierdza, ie Prezydent 
Miasta na realizacjq zadah zwiqzanych z ul. Zgierskiej ma czas do 2020 roku, co jest zbieine 
z miejskim programem ochrony Srodowiska przed halasem. 

Ponadto, poniewai w dniu 12 paidziernika 2015 r., na mocy ustawy 
z dnia 10 wrzeSnia 2015 r. o zrnianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska @z. U. z 2015 r. 
poz. 1593) zmienily siq przepisy dotycqce ochrony przed halasem zabudowy mieszkaniowej 
zlokalizowanej na granicy pasa drogowego a ponadto w biekqcym roku zostanie oddana do 
eksploatacji autostrada A 1, kt6ra zmniejszy ruch tranzytowy prowadzony ulica Zgierskq., 
w pierwszej kolejnoSci, w biekqcym roku, w ramach dzialah zwipanych z redukcjq 
oddzidywania ulicy Zgierskiej, wykonane zostanq pomiary halasu emitowanego z pasa 
drogowego ulicy Zgierskiej. Badania te wsk* jednoznacznie, jakie dzialania naprawcze w 
rzeczywistoSci sq mozliwe do zrealizowania. Trzeba mieC bowiem na uwadze, ze realizacja 
inwestycji, nawet wskazanych do realizacji w decyzjach MarsAka, jezeli nie bq& one 
konieczne albo nie przynioq oczekiwanego rezultatu, bylaby przejawem raiqcej 
niegospodarnoSci. Ponadto pragnq wyjdniC, ze pracownicy Prezydenta pozostajq w kontakcie 
z pracownikami Urzqdu Marszalkowskiego i na bieqco uzgadniajq zakresy dzialaii zwipane 
z ograniczeniem oddzialywania pasa ulicy Zgierskiej. Jezeli wyniki wspornnianych pomiar6w 
wyk- ie nie ma ponadnormatywnego oddzialywania, albo ze konieczne q inne niz 
wskazane w decyzji Marszalka dzialania organizacyjne lub inwestycyjne, podjqte zostatq 
dzialania natury forrnalnej, dotycqce decyzji Marszalka, o kt6rych obecnie trudno jest 
przesylzak. 

W powyzszym stanie rzeczy stwierdzik nalee, ze nadz6r nad podleglymi Prezydentowi 
jednostkami oraz przedloieniem projektu budietu na rok 2016 w kontekScie zmniejszenia 
halasu w otoczeniu ul. Zgierskiej w Eodzi jest prawidlowy. 

Biorqc pod uwagq powyisze, skargq wnaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 $ 3 w zwipku z art. 238 $ 1 Kodeksu 
postqpowania adrninistracyjnego, od kt6rego nie przysluguje M e n  Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Eodzi informuje, ze: ,,Wprzypadku, gdy skurga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoii wykuzano w odpowiedzi nu skargg, a skuriqcy ponowil 
skurgg bez wskazania nowych okolicznoici - organ wlaiciwy do jej rozpatrzenia moze 
podtrzymai swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadarniania skuriqcego ". 


