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Pmewodniczqcy 
Rady lrvrlejskiej w Lodzi 

UCHWAEA Nr ......... 
RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia ....... 

w sprawie skargi D. '3- na zaniechanie Prezydenta Miasta Eodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym @z. 
U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 oraz art. 238 $ 1 ~tav 

' z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: -- > .  

$ 1.1.  Uznaje siq za bezzasadnq skargq p. U-w na zaniechania 
Prezydenta Miasta Lodzi w zakresie dotyczqcym stanu ulicy Brzezinskiej oraz przejazdu 

n 
przez skrzyzowanie Rynek Nowosolna. 

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

- C1 
$ 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 

Skarzqcemu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 
w 

.-< 
. 5 ,  

Projektodawcq uchwaly jest 
Doraina Komisja ds. Transportu 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Torldasz KACPRZAK 



Do uchwaly Nr ................ 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia ........................... 

Kierowanym do Wojewody Lodzkiego pismem z dnia 19 stycnia 2016 r. p.t-1 
zwrdcil siq o wyznaczenie spotkania wojewody z przedstawicielarni osiedla, kt6re 

mialo dotyczyb ,,braku droinoici skrzyiowania Rynek Nowosolna oraz niewypehiania 
standardow przez dice Brzeziliskq", a takie: ,,brak dzialari w kierunku budowy obwodnicy 
Nowosolnej". Przywolane pismo zostalo opatrzone naglowkiem ,,Rada Osiedla Nowosolna" 
oraz ,,Zarzqd Osiedla Nowosolna", jednak w jego tregci nie wskazano, by byla wystqpieniem 
w imieniu tych organow na podstawie ich uchwaly, dlatego za wnosqcego pismo uznah 
nalezy podpisanego pod nim p. 1 Mimo ze w treSci tego pisma 
wyartykulowano jedynie postulat spotkania z Wojewodq, podczas spotkania w Eklzkirn 
Urzqdzie Wojewodzkim w dniu 2 lutego 2016 r. p. Zbigniew Nowaczyk wskazal, i e  jego 
pismo stanowi ,,skargq na wladze Eodzi". Pismem datowanym na 3 lutego 2016 r. Wojewoda 
Lodzki przekazal zatem pismo Skariqcego Radzie Miejskiej w Lodzi. Skamcy szeroko 
i malo precyzyjnie okreilil krqg podmiotow objqtych skargq (,,wladze Lodzi"). Poniewai 
Rada Miejska, bqdqca organem uchwalodawczym, nie moze rozpoznaC skargi na sarnq siebie, 
wniesionq skargq moze badak jedynie w zakresie, w jakim dotyczy ona Prezydenta Miasta 
Lodzi i jego dzialan lub zaniechan. 

Na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Mie'ska w 
Lodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia skargi: ' --.A 3 53%- 

- p..? H;l 

Zarzuty skargi zostaly sformulowane w spos6b niezwykle ogolnikowy, a Rada Miejska ,,,. 
nie jest umocowana, by za Skarzqcego okreilak, z jakich konkretnych dzialah lub zaniechari !&" 
organow samorzqdowych nie jest on zadowolony. W tej sytuacji mozliwe bylo jedynie 
odniesienie siq do zarzut6w wyrainie wyartykulowanych w piimie z 19 stycznia 2016 r. 

Zarzut braku droznoici skrzyzowania Rynek Nowosolna jest oczywiicie bezzasadny. 
DroinoSk skrzyiowania, czyli jego przejezdnoSC, zachowana jest we wszystkich kierunkach 
ruchu, choC w godzinach jego najwiqkszego natqzenia ruch ten nie jest plynny. Nie ma jednak 
wqtpliwoSci, ze we wsp6lczesnym wielkim mieicie zjawisko korkow na drogach w godzinach 
szczytu wystqpuje powszechnie, nie tylko w Osiedlu Nowosolna i nie tylko w Eodzi, wiqc 
sam fakt oczekiwania na przejazd przez skrzyiowanie nie moze stanowiC przeslanki do 
stwierdzenia zawinionych zaniechan po stronie organu wykonawczego gminy. 

Odniesienie siq do wizji ,,calkowitego zakorkowania ruchu" po ,,oddaniu do uzytku 
autostrady" rowniez nie moze stanowib przeslanki uznania skargi za zasadnq, przede 
wszystkim dlatego, ze Rada Miejska w postqpowaniu skargowym nie moze oceniak zdarzen 
przyszlych i niepewnych. 

Nie jest zasadny r6wniez zarzut ,,braku dzialati miasta w kierunku budowy obwodnicy 
Nowosolnej". 0 zawinionym zaniechaniu po stronie Prezydenta Miasta Eodzi moina byloby 
mowid jedynie wowczas, gdyby istnial przepis prawa wyrajnie nakazujqcy organowi 
wykonawczemu podejmowanie czynnoici mierzajqcych do budowy obwodnic osiedli 
miejskich. Niezaleinie od tego teza zarzutu nie jest prawdziwa, gdyz Prezydent Miasta Eodzi 
podejmuje dzialania zmierzajqce do wybudowania tzw. obwodnicy Nowosolnej. 



Z pisma Dyrektora W d u  Dr6g i Transportu p. z dnia 7 marca 2016 r., 
stanowiqcego odniesienie siq do skargi, wynika, i e  po tym, jak pismem z dnia 9 paidziernika 
2015 r. Minister Infiastruktury i Rozwoju odmowil wydania przyrzeczenia zaliczenia 
obwodnicy Nowosolnej do kategorii drog krajowych, Zarzqd Drog i Transportu w Eodzi - 
pismem z 26 paidziernika 2015 r. - ponowil kierowany do Ministra wniosek w tyrn 
przedmiocie. W dniu 1 marca 20 16 r. zawarta zostala umowa majqca za przedrniot wykonanie 
dokumentacji projektowej, studiurn wykonalnoSci i uzyskanie decyzji Srodowiskowej na 
budowq dojazdu do wqzla ,,BrzezinyV na autostradzie A1 przez projektowanq obwodnicq 
Nowosolnej. Wybudowanie tej obwodnicy skutkowak bdzie pozbawieniem ul Brzezibkiej 
kategorii drogi krajowej, zatem jej klasa technicma zostanie obnizona, co umozliwi jej 
przebudowq do parametrow odpowiednich dla danej klasy drogi - zgodnie z obowipujqcymi 
przepisami. 

Nie jest zasady takie zarzut ,,niewypehiania standardow przez ulicq Brzeziriskq". Nie 
ma przy tyrn istotnego znaczenia okolicznoSC, ze parametry techniczne tej drogi nie sq 
wldciwe. Nie przesqdza to bowiem zawinienia po stronie Prezydenta Miasta Lodzi, kt6ry 
inwestycje drogowe prowadzit moze jedynie na podstawie uchwaly budietowej, ktora 
corocmie podejmowana jest przez Radq Miejskq. Bez zagwarantowania w budiecie Miasta 
Srodkow na przebudowq ul. Brzeziliskiej, Prezydent Miasta Lodzi nie tylko nie mial 
obowipku, ale przede wszystkim nie mial prawa wydatkowab na ten cel Srodkow 
publicznych. Istotnie, obecny stan ulicy Brzezinskiej nie Swiadczy dobrze o skutecznoici 
samorzqdowych wladz Eodzi - tak Rady Miejskiej, jak i Prezydenta - jednak dla uznania 
zasadnoici skargi koniecznie byloby wykazanie, i e  zaniechanie w tyrn zakresie pozostawalo 
w kolizji z wyrainq dyspozycjq wynikajqcq z obowiqzujqcych przepisow, ktore nakladalyby 
na konkretny organ obowiqzek podjqcia konkretnych dzialah. 

Biorqc powyzsze pod uwagq skargq m a j e  siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 8 3 w zwiqzku z art. 238 8 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktorego nie przyshguje &den Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 1 Kodeksu postqpowania adrninistracyjnego, Rada Miejska 
w Eodzi informuje, ke: ,,Wprzypadku, gdy skurga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoSE wykazano w odpowiedzi nu skurgg, a skariqcy ponowii 
skargq bez wskazania nowych okolicznoici - organ wlaJciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymaC swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skariqcego ". 


