
I Druk BRM Nr 121201 6 
Projekt z dnia 8 lutego 201 6r. 

......... UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 5 3 oraz art. 238 5 1 
i art. 239 5 1 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego 
(Dz. U. z 201 6 r, poz. 23), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1.1. Skarge p. O n a  dzialanie Prezydenta Miasta todz i  uznaje siq za 
bezzasadnq. 

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

5 .2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w todz i  do przekazania 
Skariqcej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
Rady Miejskiej w todzi 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr ................ 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia .......................... 

UZASADNIENIE 

W dniu 18 grudnia 2015r. Wojewoda Mdzki przekazal do Rady Miejskiej w Lodzi 
skargq p. zawierajqcq zarzuty na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi 
pracownikodzi w zakresie przyznania skariqcej lokalu mieszkalnego - do 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Na podstawie art. 237 3 kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w todzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia skargi: 

Przedmiotowa skarga z dnia 14 grudnia 20 15r., skierowany do Wojewody todzkiego, 
opisuje wielokrotne intenvencje Skariqcej u owczesnej Wiceprezydent Miasta Lodzi 
Agnieszki Nowak oraz w Wydziale Budynkow i Lokali w sprawie szybkiego przyznania jej 
lokalu socjalnego we wskazanym rejonie miasta - na Osiedlu Stoki, w zwiqzku z sy-tuacjq 
zyciowq S k a r i q w ,  jej, dzieci, a @ie zawiera szereg zarzutow wobec przewleklego 
zalatwiania sprawy p r z n  wydziaI'%udynk6w i Lokali, mimo zobowiqzania przez paniq 
wiceprezydent pracownikow Wydzialu do niezwlocznego przydzielenia rodzinie Skariqcej 
mieszkania na Osiedlu Stoki, zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym z listopada 2013 r. i 
przyznanym prawem do lokalu socjalnego. Skariqca zarzuca, i i  mimo wskazywania przez niq 
kilku lokali w interesujqcym jq rejonie miasta, otrzymala jedynq propozycjq przy ul. 
Wiqckowskiego, a na ostatni wskazany przez niq lokal na Stokach czeka ponad rok. Skariy 
siq rowniei na ignorancjq ze strony pracownikbw Wydzialu i dyskryminowanie ze wzglqdow 
spolecznych. 

Rada Miejska w Eodzi ustalila, co nastqpuje. 

Wyrok eksmisyjny zloiony zostal do Wydzialu Budynk6w i Lokali przez wierzyciela do 
realizacji w dniu 3 lipca 2014 roku. Skariqca od dluiszego czasu wraz ze swojq rodzinq nie 
przebywa w lokalu objqtym wyrokiem eksmisyjnym. Na spotkaniu w dniu 17 czerwca 2014 
roku u Pani Wiceprezydent Miasta todzi  Agnieszki Nowak z udzialem Skarzqcej w sprawie 
przyznania lokalu z zasobow Miasta, zobowiqzano Wydzial Budynkow i Lokali do 
przyznania odrqbnego lokalu socjalnego, wyposaionego w wqzel sanitarny dla 
czteroosobowej rodziny Skariqcej. W notatce sporzqdzonej ze spotkania nie znalazla siq 
infonnacja, ze Skariqca ma otrzymac lokal w pienvszej kolejnoici. Takich wyrokow do 
realizacji jest obecnie ponad 3 tysiqce. 

Realizujqc wyrok orzekajqcy eksmisjq rodziny Skariqcej Wydzial Budynkow i Lokali 
w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, wskazal w dniu 7 
listopada 2014 roku lokal socjalny przy ul. obejmujqcy 1 pokoj z kuchniq o 
pow. utytkowej 44,63 m2, powierzchni m08 m2, wyposaiony w instalacje 
kodnokanalizacyjn4 oraz toaletq wspolna na korytarzu. 

W zwiqzku z podjqtq intenvencjq Skariqcej w dniu 17 listopada 2014 roku u 
Wiceprezydenta Miasta Lodzi Pani Agnieszki Nowak w sprawie oddania w najem innego 
lokalu socjalnego, ze wzglqdu na lokalizacjq, jakq zainteresowana byla Skarzqca, skierowanie 
to zostalo anulowane w dniu 19 listopada 2014 roku. Ustalono, i e  kolejny lokal ma byd 
poloiony na Osiedlu Stoki. W poszukiwaniu takiego lokalu, Wydzial Budynkow i Lokali 
dwukrotnie wystqpowal . do Administracji Zasobow Komunalnych tbdi-Widzew o 
przekazanie zwolnionego lokalu na realizacjq tej sprawy i otrzymywal odpowiedzi, ze 



administracja nie jest w posiadaniu wolnych lokali na terenie Osiedla Stoki. Teren ten 
obejmuje znacznq iloSC budynkow stanowiqcych wlasnoic Wspolnot Mieszkaniowych, gdzie 
duia czqSC mieszkan stanowi wlasnoic osob fizycznych. Zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami prawa miejscowego w lokalach socjalnych, wyklucza sie moiliwoiC ogrzewania 
mieszkania za pomocq Co z sieci miejskiej oraz centralnie cieplej wody, a znaczna czqiE 
lokali na Osiedlu Stoki posiada takie wyposaenie. 

Ponadto zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XLIV/826/12 z dnia 29 
czerwca 2012 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Lodzi na lata 2012-2016, nastqpuje sukcesywne wycofywanie siq Miasta 
Lodzi z nieruchomoici bqdqcych wlasnoiciq Wspolnot Mieszkaniowych i dqienie do 
calkowitej prywatyzacji, co rowniei ma miejsce na ww. osiedlu. St@ trudnoiC w pozyskaniu 
na tym terenie lokalu socjalnego, a iaden ze wskazanych przez Skariqcq lokali, nie m6gl by6 
wynajqty jako socjalny dla 4czteroosobowej rodziny . 

W dniu 25 maja 2015 roku Skariqca wskazala kolejny lokal na Osiedlu Stoki, ktorego 
wynajmem jest zainteresowana. Poniewai lokal ten zajmowany jest przez dluinika z 
wyrokiem sqdu orzekajqcym eksmisjq, Wydzial Budynkow i Lokali podjql zdecydowane 
dzialania, zmierzajqce do oproznienia tego lokalu, wydajqc w dniu 23 czerwca 2015 roku, na 
jego rzecz skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Wskazany dluinikowi 
lokal socjalny zostal wyremontowany w dniu 20.1 1.2015 roku 

Z dokonanych ustalen wynika, i e  AZK L6di Widzew skierowal w dniu 11 .01.2016 
roku wniosek do komornika sqdowego, ktory dokona oproznienia w/w lokalu. Po przekazaniu 
przez administracjq protokolu lokalu, ewidencyjnie wolnego, zostanie przedstawiona oferta 
jego wynajmu Zainteresowanej. 0 wszystkich ww. dzialaniach Skariqca byla na bieiqco 
informowana telefonicznie i podczas wizyt w Wydziale Budynkow i Lokali. 

Trudno wiqc uznad za uzasadniony zarzut Skariqcej zwiqzany 
z przewleklym postepowaniem urzqdu, gdyi  jedyne mieszkanie, ktorym ww. jest 
zainteresowana, nie moie do chwili obecnej stanowik przedmiotu najmu z uwagi 
na przeszkody obiektywne, natury proceduralnej i nie jest zdeterminowane zaniechaniem, czy 
tei  brakiem skutecznoici dzialania Wydzialu Budynkow i Lokali. Prezydent Miasta Lodzi, 
dziaiajqc za poSrednictwem pracownikow Urzedu Miasta Lodzi przychylil: siq do proiby 
Skariqcej, szukajqc lokalu na wskazanym osiedlu, godzqc siq na oddanie w najem lokalu 
przez niq wskazanego, choC nie jest zobowiqzany osobom eksmitowanym zapewniac lokali 
we wskazanych przez nich rejonach, wrqcz przeciwnie Skariqcej mogl byc wskazany lokal w 
kaidym rejonie Miasta. 

Dzialania podjqte przez Wydzial Budynkow i Lokali majq na celu korzystne dla 
Skariqcej zakonczenie sprawy. 

ZI uwagi na podnoszony przez Skariqcq fakt niewlaiciwego odnoszenia siq do niej 
przez pracownikow Wydzialu Budynkow i Lokali, wskazae naleiy, i e  Rada Miejska w Lodzi 
nie moze tego stwierdzic. Sq to indywidualne odczucia Skariqcej. Niemniej jednak naleiy 
wyraziC ape1 do urzqdnikow Urzqdu Miasta Lodzi o wiqksze wyczulenie na zwracajqcych siq 
ze swoimi sprawa~ni mieszkancow, traktowanie ich z kulturq i wyrozumialoSciq. 

Biorqc powyisze pod uwagq, skarge naleiy uznac za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, i e  niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 5 3 w zwiqzku z art. 238 5 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktorego nie przyshguje iaden srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 tj 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ie: ,,W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 



za bezzasadnq i jej bezzasadnoik wykazano w odpowiedzi na skargq, a skarzqcy ponowil 
skargq bez wskazania nowych okolicznoici - organ wiaiciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymak swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjg w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skariqcego". 


