
Druk BRM Nr 77/2016 
Projekt z dnia 18 maja 20 16 r. 

UCHWALANr . 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 

w sprawie skargi p. na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sarnorzadzie 
gm innym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3, art . 237 § 3 oraz art . 238 § 1 i art. 
239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U . z 
20 16 r. poz. 23), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

§ 1.1. Skarge p. na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi uznaje Sly 

za bezzasadna. 
2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej 

uch wal y, kt6re stanowi jej integralna czesc, 

§ 2. Zobowiazuje sie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skarzacej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczacy
 
Rady Miejskiej w Lodzi
 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawca uchwaly jest 
Dorazna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Lodzi 
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Zalacznik 
do uchwaly Nr.. : . 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia . 

UZASADNIENIE 

W dniu 6 kwietnia 2016 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynela skarga p._ 
_ na dzialania Prezydenta Miasta Lodzi w zakresie niegospodamego 
~ srodkami publicznymi na remonty grninnego zasobu mieszkaniowego. Skarga 
ta zostala przekazana do Doraznej Komisji ds . Rewitalizacji Miasta 19 kwietnia 2016 r. . 

Zarzuty podnoszone przez Skarz c dot CZ'l dwukrotnego wykonania projektu remontu 
poddasza kamienicy przy ul oraz obawy Skarzacej 0 to, czy w biezacyrn 
roku dojdzie do remontu bu ynku zakresie w przewidzianym w ostatecznym projekcie . 
Skarzaca podaje rowniez w watpliwosc mozliwosc "prywatyzacj i kamienicy" w tak krotkim 
czasie. 

Z wyjasnien Zarzadu Lokali Miejskich wynika, ze ze wzgledu na brak mozliwosci 
uznania samodzielnosci lokali ulokowanych na poddaszu oraz w zwiazku z wynikiem 
orzeczenia 0 stanie technicznym we wrzesniu 2015 r. Administracja Zasobow Komunalnych 
Lodz-Baluty zlecila wykonanie projektu przebudowy poddasza uwzgledniajacego m.in. 
nadbudowe z wymiana wiezby dachowej i rozbiorke scian wewnetrznych. Przedstawiony 
kosztorys inwestorski na sume ok. 5 min zl wykazal jednak brak ekonomicznego uzasadnienia 
dla przeprowadzenia tak duzego zakresu prac i bardzo niski zwrot z inwestycji przy 
prywatyzacji powstalych mieszkan, 

Zrezygnowano wiec z planow podniesienia wysokosci poddasza, co postulowala 
Skarzaca, ograniczajac sie do wymiany wiezby dachowej i prac remontowych. Pozwolilo to 
na ograniczenie kosztow do kwoty szacunkowej 550 tys . zl. Obecnie projekt oczekuje na 
wydanie pozwolenia na budowe, Roboty budowlane maja bye etapowane i rozPOCZqC sie w 
biezacyrn roku. Planuje sie tez wykonane uaktualnienie inwentaryzacji architektoniczno
budowlanej i wystapienie 0 zaswiadczenie 0 samodzielnosci lokali. 

Na podstawie art . 237 § 3 kodeksu postepowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi zawiadamia 0 nastepujacym sposobie zalatwienia skargi: . 

Zlecenia wykonania projektu przebudowy poddasza nie mozna uznac za 
niegospodarnosc, poniewaz mialo ono na celu wykonanie koniecznego remontu przy 
jednoczesnym zwiekszeniu powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych, co skutkowaloby 
zwiekszeniern wartosci majatku miasta i dochodow z czynszu. Ze wzgledu na koniecznosc 
rozplanowania samodzielnych lokali dopiero po wykonaniu projektu mozliwe jest wyliczenie 
kosztow robot budowlanych. 

Decyzja 0 ograniczeniu zakresu robot podjeta ze wzgledu na wykazany kosztorysem 
niski zwrot z inwestycji rowniez swiadczy 0 gospodamym podejsciu do zarzadzania srodkami 
publicznymi. 

Ewentua1ne niezrealizowanie robot w biezacyrn roku, podnoszone jako obawa przez 
Skarzaca, nie spelnia przeslanek niegospodarnosci ze wzgledu na trzyletnia waznosc 
pozwolenia na budowe liczona do momentu rozpoczecia prac. 

Wskazac tez nalezy, ze gmina jako wlasciciel nieruchomosci nie ma obowiazku 
zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemcow ani innych pcdmiotow, nie mozna wiec 
stwierdzic naruszenia praw Skarzacej jako najemcy w przypadku braku realizacji 



prywatyzacji budynku cz y lokali mieszkalnych w okreslonym termIDle. · Wlasciciel 
nieruchomosci nie jest tez zobowiazany do realizacj i inwestycj i w spos6b postulowany przez 
najernce. 

Biorac powyzsze pod uwage, skarge nalezy uznac za bezzasadna. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zwiazku z art, 238 § 1 Kodeksu 
postepowania adrninistracyjnego, od kt6rego nie przysluguje zaden srodek odwolawczy ani 
srodek zaskarzenia. 

Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postepowania adrninistracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: "W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadna i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarge, a skarzacy ponowil 
skarge bez wskazania nowych okolicznosci - organ wlasciwy do jej rozpatrzenia moze 
podtrzymac swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacja w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skarzacego". 
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