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

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

w sprawie skargi p na dzialanie Zarzqdu Lokali Miejskich w 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U.  z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 6 3 oraz art. 238 S I ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodelcs postqpowania administracyjnego ( Dz. U. z 20 16 r. poz. 23), Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuie: 

bezzasadnq. 
2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazan ych w .uzasadn ieniu do przedrn iotowej 

uchwaty, ktore stanowi jej integralnq czqid. 
5 2. Zobowizpuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w todzi do przekazania Skariqcemu 
niniejszej uchwaty wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwaja wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewod niczqcy 
Rady miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwajy jest 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Ko~nunalnej 
Rady Miejskiej w Lodi 
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Zalqczni k 
do uchwai N r  .... 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia .. ...... 

UZASADNIENIE 

W dniu 31.05.2016 r do Rady Miejskiej w todzi wplynqla.skarga na dzialanie Zarzqdu Lokali 
Miejskich w todzi. W skardze Skariqcy podnosi dwa rodzaje zarzutow. Pierwszy z nich dotyczy 
nieterrninowej odpowiedzi na zloione przez niego w dniu 1 1 kwietnia 2016 r pisrno. Drugi 
zarzut zwiqzany 'jest z nieprawidlowym rozliczeniem, zdaniem Skariqcego, naleinosci za 
centralne ogrzewanie. 

Na podstawie art. 237 $ 3 Kodeksu postepowania administracyjnego, Rada Miejska w Lodzi 
zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia skargi: 

Odnoszqc siq do pierwszego zarzutu, skariqcy zloiyl pismo w Zarzqdzie Lokali Miejskich 
w dniu 1 1.04.201 6 r. Odpowiedi otrzymal jak twierdzi, po uplywie ustawowego terminu 
(na kopercie data stempla pocztowego 2016-05-1 7). WskazaC w tym miejscu naleiy jednak, i e  
w przypad ku korespondencji, o ktcirq tu chodzi, nie ma ustawowej regulacji okreilajqcej termin 
na odpow.iedi. Zaznaczyk trzeha, i e  sprawa, klorej korespondencja ta dotyczyla, nie nalezy 
do zalatwianych w trybie kpa, dlatego tei do jej zalatwienia ~iie'majq zastosowania przepisy tego 
Kodeksu, kt6re okreilajq terrniny na zalatwienie sprawy: W przedmiotowej sprawie nie sposob 
stwierdzic uchybienia, jakie zarzuca Skariacy. 

Jeieli chodzi o zarzut Skariqcego dotyczqcy rozliczenia centralnego ogrzewania 
zajmowanego przez niego lokalu, to nalety zaznaczyd, i e  Skariqcy jest najemcq lokalu 
komunalnego. NieruchomoSC stanowi wlasnoSC Wspolnoty Mieszkaniowej, zarzqdzana jest 
przez ATRJ UM S.C. Wsp6lnota Mieszkaniowa zostala podlqczorla do wezla cieplnego 
w paidzierniku 2014 roku. Wszystkie lokale zostaly opomiarowane. Odczytow dokonuje 
MINOL Sp6lka z 0.0, na podstawie umowy podpisanej ze Wspblnotq Mieszkaniowq. Wspolnota 
Mieszkaniowa podpisala umowe na dostawe ciepla do nieruchomoici i to ona jest bezpoirednio 
odbiorcq faktur kosztowych za dostarczone cieplo. Na podstawie faktur uzyskanych od dostawcy 
ciepia dokonuje rozliczenia kosztdw calkowitych, stosownie do regulaminu przyjetego przez 
sarnq Wsp6lnotq. ZLM otrzymuje tak przygotowane karty rozliczeniowe i obciqia wskazanymi 
w nich kwotarni poszczegblnych najerncow. W tym zakresie dokonuje zatem jedynie czynnosci 
technicznej, polegajacej na obciqzeniu konta najemcy kwotq wynikajqcq z indywidualnej karty 
rozliczeniowej. Zarzqd Lokali Miejskich przed dokonaniem rozliczenia sprawdza poprawnosc 
i zasadnoic wystawionej noty przez Wspolnotq Mieszkaniowq. 

Z wyjaSnieri Zarzqdu Lokali Miejskich wynika, i e  ATRIUM S.C. przekazala blqdne 
infocmacje do rozliczenia MlNOL Sp. z 0.0.. Koszty dostarczonego ciepla nie zostaly podzielone 



na koszty centralnego ogrzewania i koszty podgrzania zimnej wody. Zarzqd Lokali Miejskich 
dokonat rozliczenia na podstawie przeniesienia kosztow wynikajqcych z Kart Rozliczen. To by! 
jedyny dokument, jaki byt w dyspozycji ZLM. Po zloieniu reklamacji przez Skariqcego 
Administrator nieruchomoici pr6bowai kontaktowad siq w tej sprawie z zarzqdcq (e-mail z dnia 
27 kwietnia 201 6 r.), jednak bezsltutecznie. Dopiero w czerwcu (e-mail z dnia 20 czerwca 201 6 
r) udato si? nawiqzad kontakt z ATRIUM S.C. Zarzqd Lokali Miejskich natychmiast wezwai 
administratora Wspolnoty do dokonania poprawnego rozliczenia centralnego ogrzewania oraz 
podgrzania zimnej wody. Po otrzymaniu zweryfikowanego rozliczenia ZLM dokona korekty 
rozliczeri najemc6w. Nie moina zatem uznad, i e  Zarzqd Lokali Miejskich ponosi 
odpowiedzialnoSd za niewtaSciwe naliczanie optat, bqdi za bezczynnoid w zakresie wyjainienia 
nieprawidtowoSci wystqpujqcych po stronie zarzqdcy nieruchomoici. 

Biorqc powyzsze pod uwagq, skargq nalezy uznad za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, i e  niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie o 
sposobie zaiatwienia skargi w rozumiertiu art. 237 5 3 w zwiqzku z art. 238 5 1 Kodeksu 
postepowania administracyjnego, od ktorego nie przystuguje zaden Srodek odwolawczy ani 
irodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 5 1 Kodeksu postepowania administracyjnego Rada Miejska w 

Lodzi informuje, ie: ,, W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostaia uznana za 
bezzasadnq i jej bezzasadnoid wykazano w odpowiedzi na skargq, a skariqcy ponowit skargq bez 
wskazania nowych okolicznoici - organ wlaiciwy do jej rozpatrzenia moie podtrzymad swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
skariqcego". 


