
'4\01& dmk . ..B.kM !IN.! .... 
pro jekt z dnia .A:?.; ??? i QA (h ,, 

UCHWAEA Nr .......... 
RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia ........ marca 2016r. 

w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie Panstwa 
oraz do suniecia naruszenia prawa 

spowodowanego podjeciem uchwaiy N r  XVI/355/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 
wrzeinia 2015 r. stanowisko - apel w spawie zapobiegania lokalizacji objazdowych 
przedstawien i pokaz6w z udzialem zwierzqt, na terenach naleiqcych do Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwiqzku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890), Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. Wezwanie Palistwa .:I- 

do usuniqcia naruszenia prawa spowodowanego podjqciem uchwaly 
Nr ~ ~ 1 1 3 j 5 1 1 5  Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 wrzeinia 2015 r. stanowisko - apel w 
spawie zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawien i pokaz6w z udzialem zwierzqt, 
na terenach nalezqcych do Miasta Lodzi uznaje siq za bezzasadne z uwagi na okolicznoSci 
wskazane w uzasadnieniu stanowiqcym integralnq czq.56 niniejszej uchwaly. 

§ 2. Zobowiqzuje siq. Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do powiadomienia 
Wzywaj qcych o podj qciu niniej szej uchwaly. 

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Przewodniczqcemu Rady Miejskiej w Lodzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaIy jest: 

R A D C A  PXAWNY 

dr Mar ena ako wska- ar-!a 



UZASADNIENIE 

W wezwaniu z dnia 07.03.2015 r. dorqczonym w dniu 14.03.201 6 r., Panstwo 
oraz . , dzialajqc przez 

pelnomocnika radcq prawnego Renatq W6jtiuk-Janusz, wezwali Radq Miejskq w Lodzi do 
usuniqcia naruszenia prawa spowodowanego podjqciem uchwaly Nr XV1135.5115 Rady 
Miejskiej w todzi z dnia 16 wrzeinia 2015 r. stanowisko - apel w spawie zapobiegania 
lokalizacji objazdowych przedstawieli i pokazow z udzialem zwierzqt, na terenach naleiqcych 
do Miasta Lodzi, wskazujqc, ze uchwala ta narusza: 
1) art. 2 oraz art. 16,art. 22, art. 32, art. 65 ust. 2 oraz art. 73 Konstytucji RP, 
2) art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 201 1 r. 
Nr 45, poz. 236 ze zm.) z uwagi na naruszenie zasad prawidlowej gospodarki, 
3) art. 20 ust. 1 pkt I ,  art. 22 ust. 1 pkt 4 i art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy z dnia 4 wrzeinia 
1997 r. o dzialach administracji rzqdowej (Dz. U. z 201 5 r. poz. 8 12 ze zm.), 
4) art. 5,  art. 8 oraz art. 9, a takze art. 24i oraz 245 to znaczy Rozdzial 4b Wymagania 
weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierzqt cyrkowych ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chor6b zakainych 
zwierzqt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.), 
5) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1918), 
a nadto, i e  przedmiotowa uchwala powoduje negatywne skutki finansowe dla Miasta Lodzi, 
poniewaz uszczupla wplywy do budietu Miasta Lodzi, ktbre do tej pory pochodzily z 
wynajmu teren6w stanowiqcych mienie Miasta Lodzi na przedstawienia cyrkowe. Nadto 
wskazano, ze pomimo braku mocy wiqiqcej dla organ6w miasta Lodzi uchwala ta jest 
stosowana bezpoirednio przez Prezydenta Miasta ze szkodq dla polskich cyrk6w i 
jednoczesnym naruszaniem ich d6br osobistych. 

Rada Miejska w Lodzi nie podziela stanowiska ani argumentacji przytoczonej 
w przedmiotowym wezwaniu, uznajqc je za bezzasadne. Naleiy bowiem zwazyk, 
co nastqpuje: 

Uchwaly Nr XVIl355115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 wrzeinia 2015 r. 
stanowisko - apel w spawie zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawieli i pokaz6w z 
udzialem zwierzqt, na terenach naleiqcych do Miasta Lodzi nie narusza prawa, w tym takze 
przepisow wskazanych przez Wzywajqcych, zwlaszcza i e  w wezwaniu nie wskazano na 
czym to naruszenie mialoby polegaC, w szczegolnoici w kontekgcie art. 101 ust. 1 ustawy o 
samorzqdzie gminnym, kt6ra nakazuje wiqzaC fakt wniesienia wezwania do usuniqcia 
naruszenia prawa z wystqpieniem skonkretyzowanych naruszeli w sferze interes6w lub 
uprawnien strony wzywajqcej. Wezwanie nie precyzuje interesbw lub uprawniefi 
Wzywajqcych, kt6re mialyby zostaC naruszone przez rzeczonq uchwalq. 

Uchwala, kt6rej wezwanie dotyczy, zostala podjqta na podstawie Regulaminu Pracy 
Rady Miejskiej w Lodzi stanowiqcego zalqcznik nr 7 do Statutu Miasta Lodzi, kt6ry w 5 17 
przewiduje, i e  w sprawach, w kt6rych Rada nie realizuje swoich uprawnien stanowiqcych i 
kontrolnych, moie zajmowad stanowisko, ktbre nie rodzi skutkow prawnych. Biorqc to pod 
uwagq, nie sposbb stwierdzik, ze Rada Miejska w Lodzi, poprzez wyraienie tak okreilonego 
stanowiska, dzialajqc na podstawie przywolanego przepisu prawa i w jego granicach, narusza 
interes prawny, czy uprawnienie Wzywajqcych. WskazaC naleiy, ze przedmiotowa uchwala 
nie ma charakteru imperatywnego, a w swej istocie stanowi apel do Prezydenta Miasta Lodzi 
do podejmowania okreilonych dzialan mieszczqcych siq w granicach prawa i pozostajqcych 
kompetencji organu wykonawczego gminy, ktbre to dzialania, z tej racji, i e  6w apel nie rodzi 
skutkbw prawnych, mogq, ale nie muszq by6 podejmowane. 



Biorqc pod uwagq charakter afirrnacyjny uchwaly stanowiskowej, kt6ra ma na celu 
wylqcznie wyraienie pewnego poglqdu organu stanowiqcego gminy, nie moina uznaC Za 
uzasadnione twierdzenia, i e  tego rodzaju uchwala narusza interes prawny lub uprawnienie 
Wzywajqcych, poniewaj zar6wno z natury tego aktu, jak i wprost z przytoczonego 5 17 
Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi wynika, i e  nie moze on skutecznie wplywak, ani 
ksztaltowaC czyichkolwiek uprawnieri bqdi interesdw, w tym tych, ktore przynalezq 
Wzywajqcym. Tak wiqc, z uwagi na to, ze art. 101 ust. 1 ustawy o sarnorzqdzie gminnym 
przewiduje moiliwoSC wniesienia wemania do usuniqcia naruszenia prawa w przypadku 
naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia uchwalq lub zarzqdzeniem podjqtymi przez 
organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, wskazaC trzeba, ze w 
przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z uchwalq tego rodzaju. Stanowisko (apel) 
wyraione przez Radq Miejskq w Lodzi na podstawie 5 17 jej Regulaminu nie stanowi 
bowiem uchwaly w sprawie z zakresu administracji publicznej, gdyi zadna sprawa z zakresu 
administracji publicznej nie jest zalatwiana poprzez wyraienie poglqdu czy sformulowanie 
apelu, jak ma to miejsce w przypadku uchwaly Nr XVI/355/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 wrzeSnia 2015 r. stanowisko - apel w spawie zapobiegania lokalizacji objazdowych 
przedstawieri i pokaz6w z udzialem zwierzqt2 na terenach naleiqcych do Miasta Lodzi 

W sprawie niniejszej nieuprawnione jest uzasadnianie wezwania do usuniqcia 
naruszenia prawa sugestiq wyraionq przez Wzywajqcych, i i  uchwala powoduje negatywne 
skutki finansowe dla Miasta Lodzi, poniewai uszczupla wplywy do budietu Miasta Lodzi z 
tej racji, ze jak wyrainie wynika z art. 101 ust. 1 ustawy o sarnorzqdzie gminnym, wzywaC do 
usuniqcia naruszenia prawa ma ten, czyj interes prawny lub uprawnienie zostaly naruszone 
uchwalq lub zarzqdzeniem podjqtymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji 
publicznej, a kwestii oceny skutk6w finansowych dla Miasta Lodzi nie da siq utozsamiC z 
interesem prawnym lub uprawnieniem Wzywajqcych. 

Nieuprawnione jest takie wskazywanie przez Wzywajqcych na bezpoSrednie 
stosowanie uchwaly Nr XVI/355/15 Rady Miejskiej w Lodzi przez Prezydenta Miasta Lodzi 
ze szkodq dIa polskich cyrkdw i jednoczesnym naruszeniem ich ddbr osobistych po pierwsze 
z tej racji, ie,  jak - juz wyiej wskazano - uchwala ta nie rodzi skutk6w prawnych, po drugie, 
ewentualne dziaiania, czy zaniechania organu wykonawczego gminy nie majq znaczenia i nie 
podlegajq ocenie w zwiqzku z wezwaniem wniesionym w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o 
samorzqdzie gminnym dotyczqcym uchwaly organu stanowiqcego, po trzecie zaS za wqtpliwe 
nalezy uznak posiadanie przez ,,cyrki" dcibr osobistych, a w konsekwencji ich naruszenie 
poprzez podjqcie przedmiotowej uchwaly. 

Z uwagi na powyzsze wezwanie naleiy uznaC za bezzasadne. 


