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......... UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

....... z dnia 

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p.f-!na dzialanie 
Prezydenta Miasta Eodzi 

'dL 2 k2- & a  -. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
#.P; :, gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 229 pkt 3 w zwiqzku z art. 239 5 1 

ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 201 6 r. 
poz. 23), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastfpuje: 

5 1. W zwi@u z kolejnym ponowieniem skargi p- na dzidanie - 
Prezydenta Miasta Lodzi Rada Miejska podtrzymuie sknowisko wvraione w uchwale Nr 
XI11228115 w sprawie rozpatrzenia s 
Figwer na dzialanie Prezydenta M przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
przedmiotowej uchwaly, kt6re stanowi jej integralnq czeSC. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczqcemu Rady Miejskiej w Eodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz Kacpnak 

Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Architektwy i Urbanistyki 
Rady Miej skiej w Eodzi 

PRZF,WODNTCZ/\CY 

w M a c @  Rakowski 



Zalqcznik 

............. Do uchwaly Nr... 

Rady Miejskiej w todzi 

........................... z dnia 

Uzasadnienie 

Pan w dniu 4 grudnia 2015 r. wni6sl sks ro~  n s  d7iaIanie Prezydenta 
Miasta Lodzl dotyczqcq odmowy wykupienia dzialek . w zwiqzku 
z uchwaleniem planu miejscowego. 

Skarga ta byla juz trzeciq skargq dotyczqcq tej sprawy, przy czym poprzednie skargi 
p. wnosil wraz z DD. 1 W skardze z 
dnia 4 grudnia 201 5 r. nie podniesiono nowych argumentow, a skariqcy ponownie powolal 
siq na zapisy zawarte w Zalqczniku nr 3 do prognozy finansowej skutkow uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 50 - zawierajqcym wykaz dzialek, 
ktore w wyniku uchwalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego bqdq potencjalnie podlegaly wykupowi. Na zapisy te powolywali siq skaria,cy 
juz w pienvszej skardze i argumentacja ta byla Radzie Miejskiej w Eodzi znana. 
Podtrzymujqc stanowisko, Rada Miejska wskazuje, ze zapisy prognozy finansowej 
i mlqcznikow do niej nie majq charakteru zobowiqzujqcego do dokonania wykupow, 

a stanowiq jedynie szacunek kosztbw, jakie dla gminy niesie jego uchwalenie. Z zapisow tych 
nie mozna wywodzik roszczenia do wykupu nieruchomoici przez gmine w ramach 
wywlaszczenia planistycznego. Prawo to zalezy od spelnienia przeslanek art. 36 ust. 1 pkt 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ktory to przepis we wniosku 
o wykup dzialki powolali siq skariqcy. Przeslanki te - wbrew stanowisku skarzqcych - nie 
zostaly w toku dotychczasowego postqpowania wykazane, zai swoich praw mogq oni 
dochodzik w drodze postqpowania sqdowego. Argumentacja ta dotyczy w caloici kolejnego 

Zgodnie z art. 239 8 1 Kodeksu postepowania administracyjnego w przypadku gdy 
skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnoiC wykazano 
w odpowiedzi na skargq, a skarzqcy ponowil skarge bez wskazania nowych okoliczno$ci - 
organ wlaiciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzyrnak swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skariqcego. Dlatego tez, 
biorqc pod uwagq powyzsze, stosownie do art. 239 5 1 k.p.a. Rada Miejska w Eodzi 
podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. 


