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

z dnia ....... 
w sprawie skargi p a dzialanie Dyrektora Administracji Zasobow 

ych L6di-G6rna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 5 3 oraz art. 238 fj I 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 201 6 r. 
poz. 23), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1.1. Skargq 9.- na dzialanie Dyrektora Administracji Zasobow 
Komutlalnych todz-G6rna uznaje siq za bezzasadnq. 

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

$ 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skarqcym niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

$ 3. Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaiy jest 



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

UZASADNIENIE 

W dniu 2 grudnia 2015 roku do Wojewody Lbdzkiego wplynpla skarga p. m 
Skarzqca zarzuca w niej niewlaiciwe rozpatrzenie przez Radp Miejskq w Lodzi 

skargi na dzialanie Dyrektora Admin.istracji Zasob6w ~ o m u n a l n ~ c h  Lodz-Goma z 8 sierpnia 
201 5 roku. Wojewoda tbdzki, uznajqc, ze jest to ponowna skarga na dzialanie w/w Dyrektora 
Administracji Zasob6w Komunalnych Lodi-Goma, uznal siq za organ niewlasciwy 
i przekazal skargq' do rozpatrzenia tutejszej Radzie Miejskiej. WskazaC bowiem nalezy, ze 
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorow, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 
150 ze zm.) tworzenie warunk6w do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wsp6lnoty 
samorzqdowej naleky do zadafi wlasnych gminy. Zgodnie zai z art. 229 pkt 3 kpa, jeieli 
przepisy szczeg6lrie nie okreSlajq innych organow wlaiciwych do rozpatrywania skarg, 
organem wlaSciwym do rozpatrzenia skargi dotyczqcej zadafi lub dzialalnosci wojta 
(bwmistrza lub prezydenta miasta) i kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych, 
z wyjqtkiem spraw naleiqcych do z a d d  zleconych z zakresu administracji rzqdowej, jest rada 
gminy. S@d organem wlaiciwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Rada Miejska 
w todzi. 

Rada Miejska w Lodzi jui '  raz wypowiadala sip merytorycznie w sprawie opisanej 
w skardze - w uchwale nr XVIII/392/15 z dnia 7 paidziernika 201 5 roku. 

Z merit- ponowionej skargi wynika, i i  ~kar iqca  skariy sip na brak dzialaxi ze strony 
Administracji Zasob6w Komunalnych Lbdi-Gbrna w zakresie ochrony zdrowia i zycia 
lokatorbw budynku przy ul. - Lodzi, po powziqciu informacji przez AZK t 6 d i -  
G6ma o nielegalnym posiadaniu butli z gazem przez najemcp lokalu n r ( r  
oraz niepozbawieniu go tytulu prawnego do lokalu w zwiqzku z podnajmowaniem lokalu 
osobom z marginesu spolecznego. W powtomej skardze zainteresowana przytacza tez nowe 
okolicznoSci faktyczne jak np. inforrnacje uzyskane z rozmowy z najemcq lokalu n r . 0  
przedmiotowej posesj i. 

W zwiqzku z powyiszym na podstawie art. 237 par. 3 Kodeksu postppowania 
administracyjnego, Rada Miejska w todzi  zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia 
skargi: 

W przypadku konfliktu mieszkaric6w nieruchomosci przy ul. 
Miejska w Eodzi jui  raz wypowiadala siq merytorycznie w uchwale z 
roku nr XVIII/392/15 i stanowisko swoje w tej czpSci podtrzymuje. 

W odniesieniu do zarzutu skariqcej dotyczqcego niewlaSciwego ustalenia stanu 
faktycznego (w tym faktu zamieszkiwania przez najemcp lokalu a) naleiy podkreslic, 
2e Administracja Zasob6w Komunalnych L6di-Goma przeprowadzila wywiad wSrod 
mieszkdc6w posesj i, kt6rzy oiwiadczyli, ze widujq najemcq loka lumjak  i jego opiekuna. 
JednoczeSnie ~Swiadczenie najemcy w/w lokalu i jego opiekuna stojq w sprzecznosci 
~Swiadczeniem Zainteresowanej, jakoby lokator ten nie zamieszkiwal wynajmowanego 
lokalu. M. in. na tej podstawie uznano, i i  nie ma dostatecznych podstaw by uzasadnid tezp 
o niezamieszkiwaniu przez najemcq wynajmowanego od Miasta lokalu nrm 



W odniesieniu do zarzutow skartqcej dotyczqcej braku dzialah ze strony Administracji 
Zasob6w Komunalnych L6di-G6ma w zakresie ochrony zdrowia i tycia lokatorow budynku 
przy ul. a )w Lodzi, po powziqciu informacji przez AZK Lodz-Gorna 
o nielegalnym pozdaniu butli z gazem przez najemcq lokalu n r  a w szczeg6lnoSci 
nieprzeprowadzeniu wizji tego lokalu wskazak trzeba, i e  Administracja Zasobow 
Komunalnych Lodi - Gorna wielokrotnie podejmowala zmierzajqce do tego czynnosci, 
m. in. wzywala pisemnie najemcq do udostqpnienia w tym celu lokalu, wystqpila w tej 
sprawie rowniez o pomoc Policji. 

W efekcie licznych dzialah lokal zostal udostepniony 4 lutego 2016 roku. Wbrew 
twierdzeniom zainteresowanej nie stwierdzono tam ani braku porzqdku, ani unoszqcego siq 
fetoru. Oglqdziny potwierdzily tei droinoSC wentylacji. W grzedmiotowym lokalu wprawdzie 
znajdywala siq butla na gaz, ale byla ona pusta i nie byla podlqczona. Co wiqcej brak 
zagroienia potwierdzila interwencja Paistwowej Straty Poiarnej w dniu 24 stycznia 20 16 
roku. Nadto na podstawie art. 8 1, 8 la, 8 1 c ustawy Prawo Budowlane w przedmiotowym 
lokalu w dniu 19 lutego 2016 roku przeprowadzi oglqdziny rowniei Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowl anego. 

W odniesieniu do zarzutow dot. dzialania Administracji Zasobow Komunalnych Lodi- 
Gorna i jej pracownikow stwierdzik naleiy, i t  w toku przeprowadzonej kwerendy nie 
stwierdzono zaniedba6 lub nienaleZytego wykonywania obowiqzkow. Przeciwnie. 
Podejmowano szereg dzialan (w tym dzialali koncyliacyjnych), kt6re w konsekwencji 
doprowadzily do udostqpnienia lokalu i prawidlowego ustalenia stanu faktycznego. 

Biorqc pod uwagq powyzsze, skargq uznaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, Ze niniejsza uchwala stanowi zahiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozurnieniu art. 237 5 3 w zwiwku z art. 238 5 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przysluguje zaden srodek odwolawczy 
ani srodek zaskarzenia. 

Stosownie do art. 239 5 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: ,,Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostaia uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoSE wykazano w odpowiedzi na skargq, a skarzqcy ponowii 
skargq bez wskazania nowych okolicznoici - organ wiaiciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymad swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skariqcego ". 


