
Druk BRM Nr 1 
Projekt z dnia % 

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

z dnia ....... 
w sprawie skargi p.\-Ia dzialanie Dyrektora Zsrzqdu 

- -  - 

Lokali Miejskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3,  art. 237 8 3 oraz art. 238 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
23,868 i 996), Rada Miejska w todzi  

uchwala, co nastgpuje: 

$ 1 . l .  Skargq p. -)na dzialanie Dyrekrora Zarzqdu 
7-- 

lokali Miejskich uznaje siq za bezzasadnq. 
2. skarga jestbekasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedrniotowej 

uchwaly, ktbre stanowi jej integralnq czqSC. 

S; 2.' Zobowiquje siq ~rzewodniczqce~o Rady Miej skiej w todzi do przekazan ia 
Skarkqcej niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. . 

3. Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
Rady,Miejskiej w Lodzi 

R m C A  P R A W N Y  



Zalqcznik 
do uchwaiy Nr .....:.......... 
Rady Miejskiej w Lodzi 

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

UZASADNIENIE 

W dniu 21.06.2016 r. wplyn~la do Rady Miejskiej w Lodzi skarga. na dzialanie 
Dyrektora Zarqdu Lokali Miejskich. 

Przedmiotem skargi jest niewydanie Skeqce j  parriiqtek po zmartym ojcu. Skarzqca 
twierdzi, t e  dyrektor pr6bu.e musik jq do przyjqcia spadku w zamian za pamiqtki po tacie. 
Podnosi, 2.e nieslusznie zabrania siq jej wstepu do mieszkania zmarlego ojca. Z treici skargi 
wynika, t e  marly pozostawil przynajrnniej jeszcze jedno dziecko - siostre SkarZqcej. 
Skar2qca wyra2xX.cibaw~'o to, 2e lokal mote zostaC opro2niony bez jej zgody i wiedzy. 

Na podstawie art. 237 $ 3 kodeksu post~powania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia skargi: 

W toku rozpatrywania skargi stwierdzono, ke Zarzqd Lokali Miejskich (ZLM) 
jest gotowy udostqpnit lokal spadkobiercom zmarlego najemcy, w celu odbioru wszelkich 
naleacych do nich ruchomoSci. W piSmie z dnia 17 maja 20 16 r. - zaproponowano Skarzqcej 
termin udostqpnienia lokalu oraz wydhnia ruchomoici 'i. w tym celu wskaza.rio osobe 
zajmujqcq siq sprawq wraz z jej nurnerem telefonu. Zaznaczono jednak, 2e niezbedne 
jestprzedstawienie dowodu poSwiadczajqcego, 2e osoba chcqca odebra6 rzeczy, jest 
spadkobiercq po marlym najemcy (wskazano na stwierdzenie nabycia spadku). 

Dzialanie Zarqdu Lokali Miejskich jest w tym zakresie zgodne z prawem. 
Pozostawione w mieszkaniu przedmioty stanowiq.rzeczy ruchome, mogqce posiadaC wartosc 
majqtkowq. Zgodnie z prawem spadkowym - podlegajq one dziedziczeniu i przypadajq 
spadkobiercom ustawowym (o ile z.marly nie. pozostawil testarnentu). Z punktu widzenia 
c6rki marlego, sq to r6wniet parniqtki, ale nie zmienia to faktu, i e  naleteC bedq one do tego, 
kto dziedziczy po najemcy. 

M o ~ e  siq zdarzyt, Be SkarNca odrzuci spadek, (co wesztq rozw-&a, gdyz - jak sama 
wskazuje w skardze - jest na etapie ustalania dlug6w po zmarlym ojcu) i ten zostanie 
odziedziczony przez jej siostrq lub dalszych spadkobierc6w (ostatecznie spadkobierce 
koniecznego - gmine ostatniego miejsca zamieszkania - art. 935 k.c.). W sytuacji 
udost~pnienia sk-cej lokalu w celu zabrania wybranych przez niq rzeczy, Zarzqd Lokali 
Miejskich narah siq iia odpowiedzialnoSC odszkodowawczq. 

Rzeczywisty' wldciciel rzeczy m6glby mieC uzasadnione pretensje o wydanie 
ruchomoSci marlego osobie, kt6ra nie stala siq ich wlaScicielem. W sytuacji, 
gdy spadkobiercq jest gmina, pozwolenie na odebranie przez nieuprawnionq osobq rzeczy 
stanowid mogloby naruszenie dyscypliny finans6w publicmych. Dzialanie takie 
prowadziloby, bowiem do uszczuplenia majqtku grniny. 

' Zgodnie G:'1027'k.c. wzglqdem osoby trzeciej, kt6ra nie robci sobie praw do spadku 
z tytuh dziedziczenia, spadkobierca mo2e udowodnit swoje prawa wynikajqce 
z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem 
pobwiadczenia dziedziczenia. 

ZaznaczyC nalety, ke uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku nie jest obarczone 
trudnokiami. Jebli s-ca obawia sip o dlugi, kt6re t a k e  wchodzq do masy spadkowej, 



moPe ona dokonae przyjqcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 10 12 k.c.). Istnieje 
tak2e mo2IiwoSd zlokenia ~Swiadczenia o przyjqciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem 
inwentarza przed notariuszem (notarialne poSwiadczenie dziedziczenia - art. 1025 k.c.). 
W tej sytuacji uzyskanie oficjalnego dokumentu poSwiadczajqcego uprawnienie trwa do kilku 
dni. JeSli jednak Skactqca odrzuci spadek, to nie staje siq ona wladcicielem rzeczy 
znajdujqcych siq & lokalu i nie ma podstaw, by kqdad ich wydania. 

Obawa o to, he Zarzqd Lokali Miejskich moke opro2niC lokal bez zgody i wiedzy 
spadkobiercdw jest bezzasadna. W swoim dziaianiu ZLM nigdy nie dal podstaw, 
by twierdzid, he taka sytuacja mogfaby zajSd. W razie zamiaru oproknienia lokalu po zmarlym 
najemcy, gdy osoba uprawniona (wiaiciciel rzeczy .- spadkobierca) nie chke samodzielnie 
oprbhiC lokalu, zgodnie z prawem konieczne jest: 

1) wytoczenie przez gminq postqpowania o stwierdzenie nabycia spadku 
(o ile wczeiniej nie zostalo ono przeprowadzone), w celu ustalenia wlaiciciela 
pozostawionych rzeczy, 

2) skierowanie do wldciciela wezwania do dobrowolnego odbioru rzeczy, 
3) w przypadku braku reakcji na wezwanie - skierowanie powodztwa do wlascicie la 

rzeczy z i!qdaniem opr62nienia lokalu, 
4) w przypadku nie realizowania wyroku dobrowolnie - skierowanie sprawy na drogq 

postepowania egzekucyjnego do komornika, ktdry w trybie art. 1046 5 9 i 10 k.p.c. 
usunie ruchomoSci i odda je wldcicielowi, a w razie jego nieobecnoici pozostawi osobie 
doroslej spoSrdd domownikdw, a gdyby to nie byio mokliwe ustanowi dozorc~,  pouczajqc go 
o obowieach  i prawach dozoru ustanowionego przy zajqciu ruchomoSci i odda mu usuniete 
ruchomoSci na przechowanie na koszt d w i k a ,  

5) dozorca ma obowiqzek wezwaC wiaScicieka do odbioru ruchomobci, jeSli ten 
tego nie uczyni, dozorca ma prawo skierowad do sadu wniosek o sprzeda2 ruchomoici, a 
jekeli sprzeda2 ok&e sic nieskuteczna lub rzeczy nie przedstawiajq wartoSci handlowej, sqd 
wskae inny spcsbb rozporzqdzenia rzeczg nie wylqczajqc ich zniszczenia. 

Jak zatem widaC z powykszego, Zarzqd Lokali Miejskich nie ma prawa 
samowolnie dokonad opr6inienia lokalu. Procedura prowadzqca do takiego efektu jest dluga 
i odnosi siq do wlaicicieli pozostawionych w lokalu rzeczy - czyli spadkobiercow. W sytuacji 
oprdihienia lokalu (np. wyrzucenia rzeczy) z pominiqciem opisanej wyzej pokrotce 
procedury, ZLM narakalby siq na odpowiedzialnoSC odszkodowawczq wobec wlascicieli 
rzeczy . 

Biorqc powyksze pod uwagq, skargq naleky uznad za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ke niniejsza uchwata stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozurnieniu art. 237 5 3 w zwiqzku z art. 238 tj 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktdrego nie przysluguje zaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskeenia. 

Stosownie do art. 239 5 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, be: ,,W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoS6 wykazano w odpowiedzi na skargq, a skarzqcy ponowil 
skargq bez wskazania nowych okolicno4ci - organ wlaScivjy do jej rozpatrzenia moze 
podtrzymad swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skarkqcego". 

PRZE ODNIC%r\C.Y 
Komlsjl Go. odarkl MleszkanloweJ 

1 f ornunalnel 


