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UCHWALA NR ......... 
RADY MIEJSICCEJ w LODZI 

z dnia ....... 
w sprawie skargi p. - na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 5 3 oraz art. 238 8 1 ustawy 
z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 
868 i 996), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastepuje: 

$ 1.1. Skargq p. d-m na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi u a j e  siq za 
bezzasadnq. 

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

8 2. Zobowiqzuje sic Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skariqcemu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

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



Zalqcznik 
Do uchwaly nr ................ 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia ........................... 

UZASADNIENIE 

W dniu 10 czerwca 20 16 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynea skarga p. 
'- na Prezydenta Miasta Eodzi z powodu braku nadzoru nad wydawaniem zezwolen 
na zajmowanie chodnika na drogach publicznych. 

W zwi* z powyiszym na podstawie art. 237 par. 3 Kodeksu postqpowania 
administracyjnego, Rada Miejska w Eodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia 
skargi: 

Skarga jest bezzasadna z tego wzglqdu, ie decyzje na zajqcie pasa drogowego 
wydawane sq na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 rnarca 1985 r. 
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz.460 z p6h.  zrn.), oraz rozporzqdzenia Rady Ministrbw z dnia 
1 czerwca 2004r. w sprawie okreilenia warunk6w udzielania zezwoleh na zajpie p a  
drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 148 1 z p 6 h  nn.). Dla zajpia pasa drogowego 
ul. Nmtowicza wzdM posesji nr wsp6lwl&ciciele budynku uzyskali decyzjq nr ZDiT- 
TZ.40150.3.52.1.2016 z dnia 5 maja 2016 r. w celu prowadzenia prac elewacyjnych budynku 
w o b s i e  od dnia 9 maja 2016 do dnia 10 sierpnia 2016 r. Zgodnie z wymogami 
w w . r o z p o ~ n i a  do wniosku owydanie decyzji na zajqcie pasa drogowego 
ul. Narutowicza zostal Aqczony projekt tymcmowej organizacji ruchu pozytywnie 
zaopiniowany w dniu 9 lutego 201 6 r. przez Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji Lodzi oraz zatwierdzony w dniu 23 lutego 201 6 r. przez Oddzid Zanqlzania Ruchem 
na Drogach w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzqdu Miasta Lodzi, w kt6rym 
podkre4lon0, k w celu utworzenia strefl bezpieczenstwa dla pieszych zostanie udostqpniony 
chodnik od strony jezdni szerokofci od 1,3S m do 2,O m. Zatwierdzenie projektu zostalo 
zaktualizowane przez Oddziat Z-a Ruchem na Drogach ~Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem UML w dniu 12 kwietnia 2016 r. W oparciu o rozporzapZenie 
Ministra hhstruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunk6w 
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem - 9 3 ust. 1 
Organ zanqdzajqcy ruchem: pkt. 7 prowadzi kontrolq prawidlowoici zastosowania 
i funkcjonowania &6w drogowych, uqdzen sygnalizacji Swietlnej i m&en 
bezpieczehstwa ruchu drogowego oraz ich zgodnofci z zatwierdzonq organizacjq ruchu; pkt. 8 
wspMpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpiecze6stwa z innymi organami 
zamgkajqcymi ruchem, podmiotami zarz@zajqcymi drogami wewnqtrznymi, imqlami dr6g 
i zarzqdcami ~ a s t r u k h r y  kolejowej, Policjq oraz innymi jednostkami. Organ sprawujqcy 
nadz6r nad mqdzaniem ruchem dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie: zgodnobi 
z obowiwjqcymi przepisami i bezpieczenstwa ruchu drogowego (ust. 2). W oparciu 
o obowiqgujqce przepisy organ zarzqdzajqcy ruchem, tj. Oddzid Zarzapzania Ruehem na 
Drogach w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem UML - zobowipany jest do bieacej 
kontroli wprowadzonej organizacji ruchu i posiada kompetencje do podejmowania decyzji 
w sprawie wprowadzania zmian w zaleao4ci od zaistnialej sytuacji i potrzeb w zakresie 
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i kdowego. W sprawie ul. Jaracza (II: Zarzqd 
Dr6g i Transportu nie wydawal -ego zezwolenia na zajqcie pasa drogowego, 



Ponadto nie byly zglaszane zadne intenvencje w tej sprawie. W sprawie ul. Marynarskiej - - Zarzqd Drog i Transportu wydal zezwolenie - decyzjq na zajqcie pasa drogowego 
nr ZDiT-TZ.40150.0.115.1.2016 z dnia 30 maja 201 6 r. na wygrodzenie strefy 
bezpieczenstwa dla potrzeb ustawienia podnoinika w celu termomodernizacji zewnqtrznej 
poddasza. Prace zaplanowano do wykonania w trzech etapach w okresie od dnia 30 maja 
2016 r. do dnia 15 czenvca 2016 r. Do wniosku inwestor zalqczyl projekt tymczasowej 
organizacji ruchu zatwierdzony w dniu 16 maja 2016 r. przez Oddzial Zarzqdzania Ruchem 
na Drogach w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem UML. Zatwierdzony projekt 
tymczasowej organizacji ruchu obejmuje ustawienie podnoSnika w chodniku z wygrodzeniem 
strefy dla pieszych w pasie postoju pojazdow w jezdni. 

Biorqc pod uwagq powyisze, skargq uvlaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 tj 3 w zwiqku z art. 238 $ 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktorego nie przysluguje zaden Srodek odwol-awczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: ,,Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostaia uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnos'i. wykazano w odpowiedzi nu skargq, a skariqcy ponowii 
skargg bez wskazania nowych okolicznos'ci - organ wIaSciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymai. swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zaw iadam iania skariqcego ". 


