
UCHWALA NR XV/613/19 
I&4DY MIEJSKIEJ W LODZI 
z W a  16 paidziernika 2019 r. 

w sprawie skargi p. 
na dzialania Dyrektora Biura Egzekucji ~dminlsirncji i Windykacji 

Departamentu Finans6w Publicznych Unqdu Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym @z. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 3 
oraz art. 238 9 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego 
@z. U. z 201 8 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60,730 i 1133), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1.1. Skargq p. na dzialania Dyrektora Biura Egzekucji Adrninistracji 
i Windykacji Departamentu ~i&s6w Publicznych Urzqdu Miasta Lodzi unaje siq za 
bezzasadnq. 

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

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

9 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Zaiqcznik 
do uchwaly Nr XVl6 1 31 19 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 16 paidziernika 20 1 9 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wpiynqia skarga - przeslana 
zgodnie z widciwoiciq przez Samorzqdowe Kolegium Odwo~awcze w Lodzi - na dziaiania 
oraz zachowanie pracownik6w Biura Egzekucji Administracji i Windykacji Departamentu 
Finans6w Publicznych Urzqdu Miasta Lodzi. 

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

Skarga dotyczy niezgodnego z prawem zajqcia egzekucyjnego na kwotq ponad . 
z kont bankowych Skariqcej. 

Tytuiarni wykonawczymi objqte byiy naleinoici wynikajqce z: podatku 
od nieruchomoici oraz pobrania nienaleinego iwiadczenia na pokrycie koszt6w utrzyrnania 
dziecka. Na podstawie wszystkich tytul6w wykonawczych w dniu 27 marca 2019 r. 
skierowano zawiadomienie o zajeciu wierzytelnoSci do Naczelnika Urzqdu Skarbowego 
L6di-Polesie na kwotq Nastqpnie skierowano zawiadomienia do PKO BP, 
mBank SAY ING Bank ~lqski, Euro Bank oraz IDEA Bank, na poczet zajqcia nie wplynqiy 
zadne kwoty, dodatkowo uzyskano informacjq, ze na rachunku brak jest irodkow oraz 
wystzpil zbieg z innymi wierzytelnoiciami. 

Wymagalne naleinoici w czqici na chwile obecnq zostaly uregulowane lub decyzjami 
uchylone. Do zapiacenia pozostda kwota na kt6rq skiadajq siq: naleinoid gi6wna 

odsetki d, koszty upomnienia zi oraz koszty egzekucji - 
Zalegloici te powsialy na skutek niepowiadomienia organu podatkowego o 'fic3acji 
nieruchomoici, a tyrn samym o wygdniqciu obowiqzku wniesienia podatku od nieruchomoici 
w terminie przypisanyrn przepisami prawa przez Skariqcq. 

Ocena i kontrola rzetelnoici danych zawartych w ewidencji nie leiy w zakresie 
kompetencji organu podatkowego, dlatego tez odmawia mu siq prawa do dokonywania 
samodzielnych ustalen jeili chodzi o dane dotyczqce konkretnych dziaiek, jakie sq 
uwidacznianie w ewidencji grunt6w i budynkbw. Na podatniku spoczywa obowiqzek 
powiadamiania organu podatkowego o zmianach podlegajqcych opodatkowaniu grunt6w i 
budynk6w, ktore majq wplyw na wysokogd opodatkowania. W przeciwnym razie organ 
bedzie brai pod uwagq informacje przekazane przez podatnika w poprzednich latach 
podatkowych. 

Naleiy podkreilid, i e  dziaiania Biura byly prowadzone z naleiyta, starannosciq. 

Ze wzglqdu na stan faktyczny oraz prawny caioici sprawy skargq naleky uznaC za 
bezzasadnq. 

Rada Miejska w Lodzi informuje, ze niniejsza uchwaia stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozurnieniu art. 237 5 3 w zwi@ z art. 238 5 1 Kodeksu 
postqpowania adrninistracyjnego, od kt6rego nie przysiuguje zaden irodek odwolawczy ani 
irodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 5 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego, Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: ,, Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 



za bezzasadnq i jej bezzasadnoJi. wykazano w odpowiedzi na skargg, a skariqcy ponowil 
skargg bez wskazania nowych okolicznoici - organ wlaiciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymai. swoje poprzednie st&wisko z odpowiedniq adnotacjq w ahtach sprawy - bez 
zawiadamiania skarigcego ". 


