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UCHWALA NR ......... 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 
&2#&- 
%.. - . , w sprawie skargi Panstwa na odpowiedi Administracji 

Zasob6w Komunalnych L6di-G6rna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 20 16 r. poz.446) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 $ 3 oraz art. 238 5 1 ustawy 
z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego @z. U. z 2016 r. poz. 23), 
Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastepuje: 

$ 1.1. Skarge Pafistwa na odpowiedi Adrninistracji 
Zasobow Komunalnych L6di-G6rna Lodzi uznaje siq za bezzasadnq. -#c 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedrniotowej 
uchwaly, kt6re stanowi jej integralna, czqSC. 

$ 2. Zobowiqguje sip Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazar&a 
Skariqcym niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

$ 3. Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 

Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Rewizyjna 
Rady Miej skiej w Lodzi 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz Kacpmak 



Zalqcznik 
................ Do uchwaly nr 

Rady Miejskiej w Eodzi 
z dnia ........................... 

UZASADNIENIE 
- *  - 

2 

, - .W dniu 20 kwietnia 201 6 r. wplynqlo pismo, w treSci kt6rego Paristwo - 
0 skariq siq na odpowiedi Administracji Zasob6w Komunalnych E6di-G6rna 
w przedmiocie odmowy realizacji wniosku o sprzedai lokalu mieszkalnego numer , 
przy ul Broniewskiego w w Lodzi. 

W zwiqku z powyiszym, na podstawie art. 237 $ 3 Kodeksu postqpowania 
administracyjnego, Rada Miejska w Eodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia 
skargi: 

Skarzqcy do dnia 29 stycznia 1992 r. mieszkali w ww. lokalu na podstawie urnowy najmu 
zawartej 16 sierpnia 1988 r. z Okrqgowyrn Zarzqdem Las6w Paristwowych. Wedhg 
Skarzqcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzajqce 
ustawq o sarnorzqdzie terytorialnym i ustawq o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. nr 32, 
poz. 191 z p6iniejszymi zmianami), nieruchomoSC wraz z budynkiem, w ktdrym znajduje siq 
przedmiotowy lokal, stab siq z mocy prawa wlasnoSciq Gminy Miasta Lodzi z dniem 27 maja 
1990 r. Nastepstwem wprowadzenia ustawy z dnia 10 maja 1990 r. od dnia 29 kwietnia 
1992r. strona umowy byla jui Gmina Miasta L6di. Skarzqcy w dniu 4 lutego 2016 r. 
wystzpili do 6wczesnej Administracji Zasobow Komunalnych L6di-G6rna z wnioskiem 
o sprzedai zajmowanego lokalu. W dniu 7 marca 2016 r. Administracja poinformowala 
Skariqcych, i e  wniosek o sprzedai lokalu nie moie zostaC zrealizowany. Wedlug opinii 
prawnej zleconej przez Administracjq przepis art. 5 ust 1 i 2 ww. ustawy dotyczy nabycia 
przez w1aSciwe gminy oraz Miasto L6di mienia paristwowego nalezqcego do rad narodowych 
i terenowych organ6w administracji psuistwowej, rady narodowej miasta Lodzi, 
przedsiqbiorstw paristwowych, dla kt6rych organy te byly organami ~oiycielskimi,  
zaklad6w i innych jednostek organizacyjnych podporzqdkowanych tym organom. 
Funkcjonujqce w dniu wejScia w zycie ww. ustawy tj. 27 maja 1990 r. przedsiqbiorstwa lasow 
paiistwowych, podlegaiy Ministrowi LeSnictwa i ich mienie nie bylo przedmiotem 
uwlaszczenia gmin. 

Biorqc pod uwagq powyzsze, skargq uznaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, i e  niniejsza uchwda stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 5 3 w zwiqzku z art. 238 $ 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przyshguje iaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ie: ,, Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoii. wykazano w odpowiedzi nu skargq, a skariqcy ponowil 
skarge bez wskazania nowych okoIicznoici - organ wfaiciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymal. swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zaw iadam iania skariqcego ". 


