
Druk BRM nr 149/20 16 
Projekt z dnia 43 i ./Ill?.-. ... 20 16 r. 

UCHWAEA Nr ......... 
RADY MIEJSKIEJ w tODZI  

z dnia ....... 
.: . , 

w sprawie skargi p. n a  dzialanie Prezydenta Miasta todzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 5 3 oraz art. 238 fj  1 ustawy 
zdnia 14 czenvca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2016 r. 
poz. 23, 868,996 i 1579), Rada Miejska w todzi  

uchwala, co nastepuje: 

5 1 . I .  Skargg p. -na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi uznaje sic za 
bezzasadnq 

2. Skarga jest bezzasadna z payczyn . wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwaly, ktbre stanowi jej integralnq czqSC. 

fj 2. Zobowiqwje sip Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skarzqcemu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

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

Przygotowal: radny Wlodzimierz Tomaszewski 



Zatqcznik 
..... ......... do uchwaly Nr '.. 

Rady Miejskiej w todzi 
.......................... z dnia 

UZASADNIENIE 

C procedury zwiqzanej z przywroceniem 
tytuh prawnego do zajmowariej . pracowni 

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

Rada Miejska w Lodzi wezwala Prezydenta Miasta Lodzi do zlokenia wyjainien w sprawie. 
Z wyjdnieli i zalqczone' dokumentacii wvnika, Be SkarBqcy zawarl 18.09.2001 r. umowq 
najmu na lokal o nr p r y  u l . 1  

- 
)(w glqbi oficyny) z przeznaczeniem 

napracowniq tworczq (lokal zostal ws azany z listy lokali uzytkowych do wynajmu 
w trybie bezprzetargowym, wczeSniej bezskutecznie oferowanych do wynajqcia w trybie dwu 
przetargow publicznych). Najem by1 poprzedzony pozytywnq opiniq Komisj i Kultury Rad y 
Miejskiej. Z wyjaSnien SkarBqcego wynika, 2e w 2013 roku popadl w zaleglosci czynszowe 
z uwagi na regres prowadzonej dzi9)alnnSci z powodu braku klient6w na ulicy-. 
W zwiqzku z t y m i z a l e g l o ~ c i a m ~  I)zl wraz z odsetkami - przy przypisie miesigcznym 

zl) Administracja ~ ie ruchomo~c iah i  ~6d t -~rodmiesc ie  ,,Centrum I" wypowiedziala 
urnowe najmu wymienionego lokalu. Od 1.2.02.2014 . . r. toczy siq (w Sqdzie ~e 'onowyrn dla 
Lodzi ~rodmie~cie)  postqpowanie' o eksmisjq z lokalu przy 0 Skariqcego. 
Powodem jest Miasto Lbdi. 
W dniu 24.03.2014 r. Skarkacv zloBvl w Wvdziale Budvnkow i Lokali UML wniosek 
o przywrocenie prawa do nsjku lokalu przy ul. -- motywujqc 
to gotowoSciq splaty zadlukenia. JednoczeSnie po wystpieniu Skariqcego . - - - -  . - 
23wrzeinia 2014 r. do Administracji, pelnomocnik Miasta : powoda w sprawie eksmisyjnej - 
zlokyl 01.10.2014 r. wniosek o zawieszenie postqpowania ze wzglqdu na splatq zadluienia 
przez Skariqcego. Postqpowanie to zostaio zawieszone. 
Rownolegle Skarkqcy zostal powiadomiony, Be zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi 
przepisami wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu na pracowniq tworczq 
jest przedkladany Komisji ds. Pracowni Tw6rczych funkcjonujqcej na podstawie uchwaly 
Nr XLIVl827112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 czenvca 2012 roku w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzgcych w sklad mieszkaniowego zasobu M iasta ' Lodzi 
(z poi. zm.). Wymieniona Komisja zapoznala siq 04.06.201 4 r. z wnioskiem zlozonym przez 
Skarkgcego. Komisja nie mogla jednak rozstrzygnqd w tej sprawie, gdy8 stwierdzila, i i  nowe 
przepisy regulujqce funkcjonowanie pracowni tworczych nie dopuszczajq moiliwosci 
podnajmu pracowni lub jej oddania w be 
Skarkqcy mial zgodq na podnajem dla 
(powiqzanej z dzialalnoiciq pracowni), to okolicznoSci nowych regulacji zmusily - 
po konsultacjach prawnych i miqdzywydzialowych - do powiadomienia Skariqcego 
o koniecznoSci uwzglqdnienia tego wyrnogu. Jak wynika z dokumentacji, wolq miasta jest 
ugodowe rozwiqzanie sprawy, po spelnieniu wymog6w formalnych. Poniewak dokumentacja 
zlozona w 2014 r. siq zdezaktualizowala, SkarQcy zmuszony jest jq odnowiC wraz 
2 potwierdzeniem, i e  w lokalu nie bedzie podnajmu ani bezplatnego uzyczenia. 



Po zioieniu takiej dokumentacji wniosek bqdzie m6gi by6 rozpatrzony przez Komisje 
ds. Pracowni Tworczych. Rada Miejska rekomenduje takie ugodowe 'rozwiqzanie, 
kt6re pozwoli na przywrocenie najmu wyrnienionej pracowni tworczej Skariqcemu 
po speinieniu wymienionych warunkow, zwakywszy na potwierdzony przez Zarzqd Lokali 
Miejskich (zaiwiadczenie z 10.10.201 6 r.) fakt, i e  na koncie finansowym lokalu uiytkowego m polokonego w nieruchomoici przy ul. nie figurujq zalegloici 
w oplatach z t'$ulu odszkodowania za bezumowne korzystan~e z wyrnienionego lokalu - czyli 
fakt bieiqcego regulowania oplat przez Skarkqcego i trudne warunki prowadzonej 
dzialalnoici tworczej. Wiqze siq z tyrn r6wniei zakonczenie sprawy eksmisyjnej, ktora - chod 
wznowiona na wniosek powoda z dnia 01.10.2015 r. -..moie by& ugodowo rbzstrzygnieta 
zgodnie z wymienioriq rekomendacjq. 

Majqc na wzgledzie powyiszej opisane zloione okolicznosci, skarge uznaje 
siq za bezzasadnq. Jednoczesnie wskazuje siq na moiliwosc ugodowego rozstrzygniecia 
sprawy. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, i e  niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 3 w zwipku z art. 238 5 1 Kodeksu 
postepowania adrninistracyjnego, od ktorego nie przysluguje iaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 5 1 Kodeksu postepowania administracyjnego Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ie: ,,W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoS6 wykazano w odpowiedzi na skargq, a skariqcy ponowii 
skarge bez wskazania nowych okolicznoSci - organ whiciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymak awoje poprzednie stanowisko 'z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadarniania skarkqcego". 


