
Druk BRM nr 313/2019 
z dnia I I grudnia 2019 r. 

PROTOKOL Z KONTROLI 

Data i czas kontroli: 4 grudnia 2019 r. w godzinach od 11:00 do 12:00. 

Miejsce kontroli: Biuro Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta Urz«du Miasta Lodzi 
(u!. Piotrkowska 104,90-926 L6di) 

Zakres kontroli: zbadanie prawidlowosci Jlrzeprowadzenia sprzedazy stanowiotcych 
wlasnosc Gminy lokali mieszkalnych. • 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: uchwala nr X/359/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dn. 5 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisj« 
Rewizyjnot Rady Miejskiej w Lodzi. 

Sklad zespolu kontrolnego: 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lodzi. 

Skontrolowana dokumentacja: 

- pismo Wiceprezydenta Miasta Lodzi p. Krzysztofa Piottkowskiego z 14 sierpnia 2019 r. , 
skierowane do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lodzi; 

- pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z 29 lipca 2019 r. , skierowane do Dyrektora 
Wydzialu Zbywania Nabywania Nieruchomosci w Departamencie Gospodarowania 
Majottkiem UML; 

- dokumenty wytworzone na etapie procedowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz«sci obszaru miasta Lodzi polozonego w rejonie ulic: Stanislawa 
Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej , Lomzynskiej gen. Jaroslawa Dotbrowskiego, 
Rzgowskiej , Bednarskiej, W61czanskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta; 

- uchwala nr LXXXV/SI7/9S Rady Miejskiej w Lodzi z 29 kwietnia 1995 r. z p6in. zm.; 

- uchwala nr XXXl776/16 Rady Miejskiej w Lodzi z 25 maja 2016 r. z p6in. zm.; 

- uchwala nr XXVII/54 7 lOS Rady Miejskiej w Lodzi z 27 lutego 200S r. z p6in. zm.; 

- zestawienie lokali i nieruchomosci sprzedanych przez Miasto do dnia 10 wrzesnia 200S r. 
z terenu obj«tego planem; 

- kopie akt lokali sprzedanych z nieruchomosci orzy u!. Zarzewskiej 
200S r. -lokali nr 

do dnia 10 wrzesnia 



Wnioski: 

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna stwierdzila, ze na podstawie uchwaly 
ill XXXIXl781108 z dnia 10 wrzeSnia 2008 r. w sprawie przyst<UJienia do sporzltdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz\!sci obszaru miasta Lodzi 
polozonego w rejonie ulic: Stanislawa Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Lomzynskiej 
gen. Jaroslawa Dltbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, W6lczanskiej, Sieradzkiej 
i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta, Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzila prace 
zmierzajltce do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuiltcego 
m.in. nieruchomosc przy ul. Zarzewskiej w Lodzi. 

W marcu 20 11 r. dwa warianty koncepcji planu, kt6rych opracowanie poprzedzone bylo 
debatlt spolecznlt i publikacjami prasowymi zostaly przekazane do zaopiniowania ilmym 
wydzialom Urz\!du Miasta Lodzi. Dokonano wyboru koncepcji, w oparciu 0 kt6rlt 
przygotowano projekt planu. Projekt ten w okresie od 2011 r. do 2012 r. byl opiniowany 
przez poszczeg6lne wydzialy Urz\!du Miasta Lodzi. 

W styczniu 2013 r. mialo miejsce pierwsze ' publiczne wylozenie projektu planu wraz 
z mozliwoscilt skladania uwag do jego tresci. W zwi<\Zku z uwzg1\!dnieniem cz\!sci uwag 
i koniecznymi zmianami w planie kolejne publiczne wylozenie mialo miejsce w styczniu 
2014 r. W dniu 4 czerwca 2014 r. Rada Miejska uchwallt ill LXXXVIIII1823114 uchwalila 
plan zagospodarowania przestrzennego dla cz\!sci obszaru miasta Lodzi polozonego w rejonie 
ulic: Stanislawa Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Lomzynskiej gen. Jaroslawa 
Dltbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej , W6lczanskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz 
placu Reymonta. 

We wszystkich prezentowanych publicznie wersjach planu zagospodarowania przestrzennego 
czese nieruchomosci przy ul. Zarzewskiej miala bye zaj\!ta na cele publiczne. Dotyczylo to 
cz\!sci grunt6w na tej nieruchomosci oraz budynku oficyny. Przez caly czas prac 
planistycznych jak i uzgodnien wewn\!trznych, jak i po wylozeniu publicznym planu 
zagospodarowania przestrzennego, sprzedawano najemcom mieszkania wraz z udzialami 
w nieruchomosci, przeznaczonej w planie na cele publiczne. W jednym przypadku juz 
po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, w dn. 4 listopada 2015 r. sprzedano 
lokal w budynku oficyny, kt6ry w zwiltzku z uchwalonym planem b\!dzie wyburzany w razie 
przyst<UJienia do realizacji planowanej inwestycji. 

Wskazae nalezy, ze post\!powanie nie naruszylo prawa lokalnego i uchwal regulujltcych 
sprzedaz lokali najemcom. 

Komisja negatywnie ocenia sprzedaz lokalu mieszkalnego najemcy w budynku, kt6ry w razie 
realizacj i zalozen planu zagospodarowania przestrzennego b\!dzie wyburzony. Choe mowa tu 
o zdarzeniu przyszlym i niepewnym, to mimo wszystko w wyniku dokonanych sprzedazy 
w przypadku realizacji inwestycji publicznej na tej nieruchomosci konieczne b\!dzie 
wywlaszczenie wlascicieli i wykup nieruchomosci za ich cen\! rynkowi'\, w sytuacji gdy 
najemcy wykupili je na wlasnosc za cen\! z bonifikatlt. 

Komisja stwierdza, ze w swietle art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami, sprzedaz nieruchomosci potrzebnych do realizacj i zakladanych 
przez miasto L6d:i; cel6w publicznych, opisanych dodatkowo w planie zagospodarowania 
przestrzennego, jest sprzeczna z og6lnlt zasadlt prawidlowej gospodarki. Choc norma ta nie 
rna charakteru szczeg610wego tj. nie mozna zrekonstruowac wszystkich jej element6w 
(adresata, okolicznosci, nakazulzakazu, zachowania, sankcji) Komisja dostrzega koniecznosc 



doprecyzowania istniej!lcych przepisow prawa lokalnego, tak by w przyszlosci tego typu 
dzialania byly okreSlone konkretnie i nie miescily si,< juz w sferze swobodnej interpretacji 
prawneJ. 

Maj!lc powyzsze na uwadze Komisja Rewizyjna proponuje Prezydentowi Miasta Lodzi, 
celem unikni,<cia podobnych sytuacji w przyszlosci, dokonanie stosowanych zmian 
w uchwale nr XXXl776/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie okreslenia zasad sprzedazy, 
na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych i garazy oraz nieruchomosci 
zabudowanych domami jednorodzinnymi (z pMn. zm.) i rozwazenie wprowadzenia zakazu 
sprzedazy lokali w nieruchomosciach, ktore zgodnie z obowi!lzuj!lcym uchwalami 
o przyst!lPieniu do sporz!ldzania planow zagospodarowania przestrzennego, publieznie 
wylozonym projektami planow zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalonymi planami 
zagospodarowania przestrzennego maj'l bye przeznaezone na eele publiczne i zaistnialaby 
konieeznose ieh wywlaszczenia lub wprowadzenie innych mechanizmow zabezpieczaj!lcych 
przed sprzedaz!l nieruchomosci przeznaczone na cele publiczne. 

• 
rowadzenie kontroli: 

a jednostki kontrolowanej 

Przewodnic 

- Bart/omiej Dyba -


