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UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

stanowisko w sprawie stosowania siq w4adz Lodzi do wyrok6w Trybunalu 

Konstytucyjnego 

Na podstawie 9 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik 
Nr 7 do Statutu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 oraz z 
20 14 r. poz. 371 8), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. Rada Miejska w Lodzi oglasza, ze przy podejmowaniu uchwal stosowak siq bqdzie do 
treSci wyrokow Trybunalu Konstytucyjnego, takze tych, ktore nie bqdq opublikowane w 
Dzienniku Ustaw. 
2. Rada Miejska w Lodzi zwraca siq do Prezydenta Miasta Lodzi, aby w dzialalnoSci Urzqdu 
Miasta Lodzi oraz innych komunalnych jednostek organizacyjnych, w szczeg6lnoSci przy 
wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzglqdniane byly wszystkie wyroki Trybunalu 
Konstytucyjnego, takie te, ktore nie zostanq opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

5 2. Zobowipuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania niniejszej 
uchwaly Prezydentowi Miasta Lodzi oraz przewodniczqcym rad miejskich pozostalych miast 
wojewodzkich. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawcq uchwaly jest 
Radny Maciej Rakowski 



UZASADNIENIE 

Trwajqcy od konca 20 15 r. polityczny konflikt wok01 Trybunah Konstytucyjnego 
godzi nie tylko w podstawowe zasady ustrojowe demokratycznego paristwa prawa, ale 
jednoczeinie podwaia zasadq pewnoSci prawa. 

Bezprawna odrnowa publikacji kolejnych wyrok6w Trybunalu Konstytucyjnego przez 
Prezesa Rady Ministr6w prowadzid bqdzie do poglqbiania chaosu prawnego w Polsce. W 
przypadku stwierdzenia przez Trybunal niekonstytucyjnoSci przepis6w ustaw i akt6w 
niiszego rzqdu moie w przyszloSci dochodzik do sytuacji, w ktorych cz@C sqdow i organ6w 
administracji publicznej bqdzie stosowak przepisy uznane za niekonstytucyjne (wyrok 
Trybunal Konstytucyjnego bezpodstawnie traktujqc j ako niewi@qcq opiniq), zai inne sqdy i 
organy - respektujqc orzeczenie sqdu konstytucyjnego - odm6wiq ich zastosowania. W 
efekcie w Rzeczpospolitej Polskiej istniek bqdq dwa konkurencyjne porzqdki prawne, w 
ktorych inne norrny bqdq uznawane za obowipujqce. 

Uznajqc, i e  wysokie jest ryzyko tak negatywnych skutkbw bezprawnych dzialah 
podjqtych wobec Trybunah Konstytucyjnego przez ob6z rzqdzqcy, Rada Miejska w Lodzi, 
dla wyjainienia wqtpliwoSci, powinna wyrainie wskazad, jakie prawo bqdzie stosowane przez 
samorzqdowe wladze Lodzi. 


