
Dmk BRM Nr 7/20 16 
Projekt r dnia. .yqS&k. 

UCHWALA NR ......... 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia ....... 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnyin (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz a.rt. 229 pkt 3, art. 237 $ 3 
oraz art. 238 $ I ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23,868,996,1579 i 2138), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1.1. Skargq p . n a  dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi uznaje sip 
za bezzasadnq. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej 
uchwaly, ktore stanowi jej integralnq czesC. 

5 2. Zobowiqzuje siq Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skar-i.:lccj ilinicj:xcj uchnraly M.LV 7. uzasadnici~icln. 

5 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tornasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
Koolisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
Rady Miejskiej w Lodzi 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr ................ 
Rady Miejskiej w Lodzi 

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

UZASADNIENIE 

W dniu 29.1 1.2016 r. wplynqla do Rady Miejskiej w Lodzi skarga na dzialanie 
Prezydenta Miasta Lodzi. 

Przedmiotem skargi jest bezczynnoid i przewlekle prowadzenie sprawy wykupu 
zaj owane o rzez Skarzqcq lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) polozonego przy 
ul. fQAb lodzi.  

Na podstawie art. 237 5 3 kodeksu postepowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi zawiadamia o nastepujqcym sposobie zalatwienia skargi: 

NieruchomoiC polotona w Lodzi przy ul. zostala wytypowana 
do sprzedaiy przez 6wczesnq Administracje Zasobow Komunalnych Lodi  - Goma 
w 2015 roku. W tym celu pismem z dnia 28.04.2015 r. zlozono najemcy propozycje 
skorzystania z pszyslugujqcego mu prawa pienvszeristwa jej nabycia. 
W dniu 27 maja 2015 r. do 6wczesnego Wydzialu Praw do Nieruchoinoici wplynql 
wniosek Skarzqcej w sprawie wyltupu przedmiotowej nieruchornoici. 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii urbanistycznej zlecona zostala wycena nieruchomoici. 
Operat szacunkowy okreilajqcy wartosC rynkowq nieruchomoici zostal sporzqdzony 
w dniu 6.09.201 5. 
l'isnlern z dnia 22.09.2015 r. Skartqca zostaln poinfoi-mowana 
o warunkach nabycia nieruchomoici z jednoczesnq proibq o potwierdzenie woli jej 
wykupu do dnia 15.10.2015 r. 

W dniu 13.10.20 15 r. Skariqca potwiesdzila wole wykupu przedmiotowej 
nieruchornoici, niemniej wowczas sprzedaz musialaby nastqpiC na gruncie 
obowiqzujqcych wowczas przepisbw, co przy deklarowanym przez Skariqcq, skorzystaniu 
z sy stemu ratalnego, oznaczaloby brak bonifikaty zarbwno 
w odniesieniu do budynku jak i do gruntu. 
Tymczasem najemcy domow jednorodzinnych podjqli starania o zmianq obowiqzuj~cych 
w6wczas przepisow prawa miejscowego tj. uchwaly Nr LXXXVl8 17/98 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaiy, na rzecz 
najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchornoici zabudowanych domami 
jednorodzinnymi i garazami, stanowiqcych wlasnoSd Gminy L6di  (z p6iniejszymi 
zmianami), okreilajqcej miqdzy innymi zasady sprzedaty tego rodzaju nieruchomoici, 
kt6ra wbwczas przewidywala jedynie 20% bonifikate od ceny domu. 

Odnoszqc siq do zarzutu przewleklego prowadzenia postepowania, nalezy zwrocid 
uwage, ze pismami z dnia 16.1 1.2015 r. osaz z dnia 12.01.2016 r. Skarzqca zostala 
poinformowana o trwajqcych pracach nad aktualizacjq Polityki Miasta Lodzi, 
dotyczqcej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ oraz nad zmiana, przepisow 
prawa miejscowego dotyczqcych zasad sprzedaiy lokali na rzecz najemcow 
w tym w szczegolnoSci wysokoSci udzielanych bonifikat. Podjete przez Miasto dzialania 
lezaly w interesie i na rzecz najemcow, co naleiy uznaC za szczegolnie istotne 
w odniesieniu do trudnej sytuacji zyciowej, w jakiej znalazla siq Skariqca. 

W dniu 25 maja 2016 r. Rada Miejska w Lodzi podjela uchwalq Nr XXXl776116 
w sprawie okreilenia zasad sprzcdazy, na rzecz n~jerncow, samodzielnych lokali 



mieszkalnych i garaiy oraz nieruchomosci zabudowanych domami jednorodzinnymi, 
w kt6re.j szczeg6lowo opisane zostaly zasady udzielania bonifikat przy sprzedazy main. 
nieruchomoici zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz ich najemc6w. 
Wysokoid boni fikaty uwarunkowana zostafa okresem budowy domu jednorodzinnego, 
w zwiqzku z czym: 

a najemcom domow jednorodzinnych, wybudowanych przed 1 stycznia 1946 roku, 
bqdzie udzielana bonifikata w wysokosci 70 % od wartosci domu, wynikajqcej 
z aktualnej wyceny; 

~lajemcom domow jednorodzinnych, wybudowanych pomiqdzy 
1 stycznia 1946 roku a 3 1 grudnia 1989 roku, bedzie udzielana bonifikata 
w wysokoici 40 % wartoici naniesienia, wynikajqcej z aktualnej ivyceny; 
a najemcom domtjw jednorodzinnych, wybudowanych po 1 stycznia 1990 roku, 
bedzie udzielana bonifikata w wysokoici 30% od wartoici domu, wynikajqcej 
z aktualnej wyceny. 

Ponadto we wszystkich przypadkach przewidziano podwyiszenie bonifikaty podstawowej 
o dodatkowe 10% w przypadku jednorazowej wplaty naleinej kwoty oraz o kolejne lo%, 
jeieli najemca zloiy wniosek o nabycie nieruchomoici w teminie 12 miesiqcy od ujqcia 
budynku w adresowym wykazie nieruchomoici objetych prywatyzacjq, zamieszczanym 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Powyisze zasady udzielania bonifikat obowiqzujq do dnia 3 1 grudnia 2017 roku. 
Natomiast do wnioskow zloionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 
wysokoSC bonifikat, o kt6rych wyiej mowa, bqdzie obnizona o 10 %, a od 1 stycznia 
20 19 r. o kolejne 10 %. 

Przepisy cytowanej y i e j  uchwaiy weszly w zycie z dniem 1.09.2016 r. Natomiast 
projekt aktu wykona1vc7ego tj. zarzqdZenia w sprawie ustaleilia warunkbw sprzedaky na 
wecz najerncow, lokaIi mieskalr~ych i garaky oraz nieruchornoSci zabudowailych domanli 
jednorodzinnymi, stanowiqcych wlasnoSC Miasta Lodzi, zostal przekazany do kontroli 
legislacyjnej w dniu 2 wrzeSnia br. Po uwzglqdnieniu niezbqdnych poprawek w wersji 
ostatecznej przedstawiony zostat do akceptacji Prezydenta Miasta Lodzi w dniu 
19 grudnia 201 6 r. Jednakie z uwagi na koniecznosd poczynienia dodatkowych uzgodnien 
z w i p n y c h  z wqtpliwoiciami w kwestii rozliczania naklad6w koniecznych poczynionych 
na nieruchomosciach przez ich najemcow, Zarzqdzenie to w ww. terminie nie zostaio 
podjqte. Zatem realizacja wniosku Skariqcej o wykup nieruchomoici z zastosowaniem 
bonifikat, moiliwa od dnia 1 wrzesnia 2016 r. bedzie jednak prowadzona po przyjeciu 
zarzqdzenia cvykonawczego do powolanej wyiej uchwaly Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej 
w Lodzi oraz ogloszeniu cvykazu zabudowanych nier~ichomoici gruntowych 
przeznaczonych do sprzedaiy. Sprzedai zabudowanych nieruchornoici gruntowych 
prowadzona jest w trybie cywilnoprawnym i moie byd zakonczona dopier0 
po kompleksowym przygotowaniu transakcji. 

PodkresliC naleiy, ze najemcy domow jednorodzinnych byli wielokrotnie 
informowani o toczqcych sic pracach nad zmianami prawa miejscowego i stworzeniem 
dogodnych dla nich warunkow prywatyzacji zajmowanych przez nich nieruchomoici, in.in. 
w pismach z dnia 8.04.2016 r. oraz z dnia 24.06.2016 r., a takie telefonicznie, na co 
ws kazala Skariqca. 

Pismem z dnia 22.09.2016 r. Skariqca zwrocila s i ~  do Prezydenta Miasta Lodzi 
o pomoc w sprawie przyspieszenia procedury sprzedazy najmowanej nieruchomoici. 
Wobec wqtpliwosci Wydziafu, co do moiliwoici realizacji ivniosku najemcy ~v dniu 
14.1 1.20 16 r. Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci zwrocil sic Wydziaiu 
Praw1;ego z wnioskiem o cvydanie opinii prawnej w przedmiocie ustalenia dopuszczalnosci 
sprzedaiy nieruchomosci zabudowanej domem jcdnorodzinnym na rzecz najemcy, 



z uwzgiqdnieniem pierwszeristwa, w sytuacji gdy umowa najmu nie moze by6 realizowana 
(nieruchomoSC nie nadaje siq do zamieszkania, a najemca zamieszkuje u rodziny), i czy w 
zaistnialej sytuacji ,wobec faktu nieistnienia przedmiotu najmu, urnowa moie by6 uznana 
za wainq. 
Z opinii prawnej wydanej w dniu 21 listopada 2016 r. wynika, i e  umowq najmu budynku 
mieszkalnego, kt6ry uprzednio ulegt zniszczeniu w vryniku poiaru, naleiy oceniC, jako 
wainie zawartq. Niemniej w zaistnialym stanie rzeczy Gmina winna dqiyC do rozwiqzania 
istniejqcego stosunku najmu. 
Po ponownej wnikliwej analizie dokumentow zdecydowano o przygotowaniu wniosku do 
Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie wyraienia zgody na prywatyzacjq zabudowanej 
ww. nieruchomoici gruntowej na rzecz jej najemcy. Material zostanie przedstawiony do 
decyzji Prezydenta Miasta Lodzi na poczqtku 2017 r. 

Majqc na uwadze powyisze, zarzut Skari~cej bezczynnoSci i przewleklego 
prowadzenia sprawy wykupu nieruchomoici jest bezzasadny, tym samy skarge naleiy 
uznaC za  bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 9 3 w zwiqzku z art. 238 5 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktorego nie przysluguje iaden Srodek odwoiawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi infomuje, ie: ,,W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej beuasadnoik wykazano w odpowiedzi na skargq, a skarkqcy ponowil 
skargq bez wskazania nowych okolicznoSci - organ wlabciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymak swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aklach sprawy - 
bez zakviadmiania skarqcego". 


