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......... UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia ....... 

w sprawie skargi p.q-) na dzislanie Dyrektora Zanqdu 
Lokali ~ i e j s k i c h  

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 i 1579) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 $ 3 oraz art. 238 9 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 20 16 r. 
poz. 23, 868,996 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 
- 

5 1.1. Skargq p. ) na dzialanie Dyrektora Zarzqdu Lokali 
Miejskich uznaje siq za zasadnq. 

2. Skarga jest zasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej 
uchwaly, kt6re stanowi jej integralnq czqSC. 

$ 2.1 Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skariqcemu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

$ 2.2. Zobowiqzuje siq Prezydenta Miasta Lodzi do poinformowania 
Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi o sposobie usuniqcia przyczyn, ktore 
spowodowaly zasadnosk skargi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
Kady Miejskiej w todzi 



Zaiqcznik 
do uchwaly Nr ......... 
Rady Miejskiej w todzi 

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

UZASADNIENIE 

W dniu 08.1 1.2016r do Rady Miejskiej w todzi wplynqla skarga na dzialanie 
Dyrektora Zarzqdu Lokali Miejskich. Przedmiotem skargi jest nieuzyskanie lokalu, ktory 
Skariqcy wygral w konkursie na wyremontowanie i jego wynajqcie. 

Na podstawie art. 237 9 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego, Rada Miejska 
w Lodzi zawiadarnia o nastqpujqcyrn sposobie zalatwienia skargi: 

Konkurs na wynajem lokali do remontu, ktorymi zarzqdza Zarzqd Lokali Miejskich 
w Lodzi, zorganizowany zostat na podstawie Regulaminu Konkursu wprowadzonego 
Zarzqdzeniern Nr 3412016 Dyrektora Zarzqdu Lokali Miejskich w todzi  z dnia 30 wrzeSnia 
2016 r. Podstawq sporzqdzenia wykazu lokali mieszkalnych do konkursu byly protokoly 
zdawczo-odbiorcze lokali wolnych ewidencyjnie, sukcesywnie przekazywane do Wydzialu 
NieruchomoSci Skarbu Panstwa, Prywatnych i Wspolwlasnych Zarzqdu Lokali Miejskich w 
Lodzi z siedzibq przy ul. Piotrkowskiej 86. Skariqcy przystqpil do zorganizowanego 
konkursu. 

W dniu 28 paidziernika 2016 r. pracownik Zarzqdu Lokali Miejskich (ZLM) 
poinformowal Skariqcego, i e  jego oferta na lokal z zasobu Miasta, wygrala konkurs, 
w zwiqzku, z czym poproszono go o dostarczenie pozostalych dokurnentow niezbqdnych do 
podpisania umowy. 

Skarzqcy dokumenty dostarczyl 2 listopada 2016 r., a nastqpnie udal siq do zarzqdcy 
budynku, celem obejrzenia lokalu. Okazalo siq, i e  lokal ten zostal ju i  zasiedlony. 
Przydzielony zostal innemu najemcy, ktory w wyniku poiaru utracil lokal. 

Na skutek interwencji Skariqcego, w ZLM sprawdzono ofertq dotyczqcq wskazanego 
lokalu, ktory w bazie danych nadal figurowat, jako ,,pustostan". 

Z materialu dowodowego jednoznacznie wynika, ze zaistniala sytuacja powstala 
ria skutek blqdu, jaki pojawil siq w przeplywie informacji pomiqdzy ZLM, a zarzqdcq 
hudynku. Proba rozwiqzania problemu ze strony ZLM poprzez zaproponowanie Skariqcemu 
innego lokalu z puli lokali, kt6re nie znalazly chetnych w wlw konkursie, nie powiodla siq. 
Skariqcy odmowil przyjqcia takiego rozwiqzania sprawy, ze wzglqdu na zbyt duie naklady 
finansowe, jakie musial by ponieSd, by doprowadzik lokal do uiywalnoSci. 

Biorqc pod uwage powyisze skarge uznaje siq za zasadnq. 

Rada Miejska w todzi inforrnuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozurnieniu art. 237 8 3 w zwiqzku z art. 238 5 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktorego nie przysiuguje iaden Srodek odwolawczy 
a.ni srodek zaskarienia. 


