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

....... z dnia 

w sprawie skargi p. a dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi. 

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 tj 3 oraz art. 238 5 1 
i art. 239 tj 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego 
(Dz. U. z 201 6 r. poz. 23), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1.1. Skargq p. O n a  dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi uznaje sip 
za bezzasadnq 

2. S karga jest bezzasadna z przyczyn wskazanyc h w uzasadnieniu do przedmiotowej 
uchwaly, kt6re stanowi jej integralnq czqSC. 

§ 2. Zobowiquje sic Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Eodzi do przekazania 
Skarzqcemu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proiektodawcq uchwaky jest 



Zalqcznik 
do uchwal-y Nr ................ 
Rady Miejskiej w Eodzi 

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

UZASADNIENIE 

W dniu 7 czerwca 2016 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynela skarga Pa- 
na dzialania Prezydenta Miasta Lodzi. 

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

W zwigzku z rozpatrzeniem zarzutbw skargi p. na dzialalnoit 
Prezydenta Miasta Lodzi, po analizie dokumentow, ustalono: 
1. Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa Urzqdu Miasta Lodzi nie jest odpowiednig 

kom6rkg organizacyjnq Urzqdu do orzekania o poprawnoici rejestracji miejsca 
prowadzenia dzialalnoici przez przedsiqbiorce. 

2. Fakt istnienia planu zagospodarowania przestrzennego grniny Nowosolna pozostaje bez 
wplywu na spos6b zagospodarowania terenow w sqsiedniej gminie, w tym przypadku w 
MieScie Lodzi. 

3. Kwestie dotyczgce narusze~i klimatu akustycznego wyjainione zostaiy przez Wydzial 

woje&odzkiego Sqdu Administracyjnego w todzi .  
4. Odnoszqc siq do kwestii podtopien, naleiy stwierdzid, i e  Prezydent Miasta todzi  po 

przeprowadzeniu postqpowania wyjasniajqcego nie stwierdzil ich wystepowania na terenie 
Miasta todzi ,  czyli w obszarze terytorialnym, w odniesieniu do kt6rego Prezydent Miasta 
todzi  jest wlaiciwy. Natomiast Wojt Gminy Nowosolna pismem z dnia 1 1  lipca 2012 r. 
(nr G0.633 1.1.20 12) poinformowal skariqcego, i e  w wyniku podjqtych przez ww. Wojta 
czynnoici kontrolnych nie stwierdzono naruszenia stosunkow wodnych wplywajqcych 
szkodliwie na grunty sqsiednie na nieruchomoSciach poloionych na terenie Gminy 
Nowosolna. 

5. W roku bieiqcy zyskal pozwolenie wodnoprawne m.in. na 
piqtrzenie i ret iazgi za pomocq istnie.jqcego urzqdzenia 
. . 

piqtrzqcego i na likwidacje kilku zbiornikow wodnych. W toku postqpowania 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta todzi,  Regionalny Dyrektor Ochrony ~rodowiska 
w Lodzi pismem z dnia 18 lutego 2016 r., odpowiadajqc na zgloszenie - dotyczqce zamiaru zasypania materialem ziemnym stawow, poinformowal, i e  nle wnosi 

- .  . - 

sprzeciw w tej sprawie. Ponadto rowniei RDOS decyzjq z dnia 20 stycznia 2016 r. w 
sprawie udzielenia zezwolenia na odstqpstwa od zakazow w stosunku - do dziko 
wystepujqcych zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq zezwolil 1 

a zniszczenie siedlisk lub ostoi, bedqcych obszarem rozrodu, wychouv 



mlodych, odpoczynku, migracji lub zerowania osobnikow dziko wystqpujqcych gatunkow 
piazow objqtych ochronq gatunkowq. 

6. Jak wynika z bqdqcego w posiadaniu Urzqdu Miasta Lodzi wyroku Sqdu powszechnego, 
powodztwo ( ) d o t y c z q c e  uciqzliwych irnrnisji (art. 144 Kodeksu cywilnego) 
zostalo przez Sqd oddalone, poniewaz Sqd ten uznal, i e  uciqiliwoSci te nie przekraczajq 
przeciqtnej miary. 

7. Kwestie poruszane przez skariqcego byly rowniei przedmiotem rozpoznania innych 
organbw, inspekcji i sqdow, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony ~rodowiska w Lodzi, 
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony ~rodowiska w Eodzi, Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Lodzi, Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, Samorzqdowego Kolegiu~n Odwoiawczego w Lodzi i Wojewodzkiego Sqdu 
Administracyjnego w Lodzi, jak rowniei - Straiy Miejskiej w Lodzi, Policji i Sqdu 
Rejonowego dla Lodzi - Widzewa w Eodzi w VII Wydziale Karnym. 

Biorqc powyzsze pod uwagq, skargq naleiy uznak za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zaiatwienia skargi w rozumieniu art. 237 5 3 w zwiqzku z art. 238 § 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktorego nie przysiuguje zaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 5 1 Kodeksu postqpowania adrninistracyjnego Rada Miejska w 
Lodzi infonnuje, ze w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostaia uznana za 
bezzasadnq i jej bezzasadnoSC wykazano w odpowiedzi na skargq, a skarzqcy ponowil skargq 
bez wskazania nowych okolicznoSci - organ wlaSciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymah 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
skariqcego. 


