
UCHWAhA NR XVl614119 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z d@a 16 paidziernika 2019 r. 

w sprawie skargi p. _- 

na dziaiania Dyrektora Miejskiej ~racowni Urbanistycznej w todzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym@z. U. z2019r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815)orazart. 229pkt3, art. 237 8 3 
oraz art. 238 9 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania adrninistracyjnego 
@z. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60,730 i 1133), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

9 1.1. Skargg p. na dziaiania Dyrektora Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi uznaje sig za bez&adnq. 

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

9 2. Zobowiqzuje sig Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do pnekazania 
Skariqcemu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

8 3. Uchwda wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr XVl6 141 19 
Rady Miej skiej w Lodzi 
z dnia 16 paidziernika 20 19 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 2 wrzeSnia 201 9 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplyngla skarga na dzialania 
Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycmej w Lodzi polegajqce na przewlekloSci 
w procedowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Piotrkowskiej, Sieradzkiej , Wblczariskiej , Czerwonej, Milionowej i Stanislawa 
Przybyszewskiego. 

Na podstawie art. 237 €j 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego, Rada Miejska 
w Lodzi zawiadamia o nastgpujqcym sposobie zalatwienia skargi. 

Strona Skarzqca zarzuca Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi przewlekloS6 
w procedowaniu projektu planu miej scowego dla rejonu ulic: Piotrkowskiej , Sieradzkiej , 
Wblczariskiej, Milionowej oraz Stanislawa Przybyszewskiego. Obecnie caloSC dokumentacji 
zwiqzanej z wymienionym planem znajduje sig w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem 
Urzqdu Miasta Lodzi. Natomiast w ustawie o planowaniu przestrzennyrn nie istnieje zaden 
termin obligujqcy Prezydenta Miasta, jako podmiotu posiadajqcego w zaistnialej sytuacji 
inicjatywq uchwalodawczq do wprowadzenia przedmiotowego planu pod obrady Rady 
Miejskiej w Lodzi. 

Wobec powyzszego skargq uznaje siq za bezzasadnq. 

Rada Miej ska w Lodzi informuj e, ze niniej sza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 8 3 w zwiqzku z art. 238 €j 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od ktbrego nie przyshguje zaden Srodek odwolawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego, Rada Miejska 
w Lodzi informuje, ze: ,,WprzypadkuJ gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnos'6 wykazano w odpowiedzi na skarge, a skarzqcy ponowil 
skurgq bez wskazania nowych okolicznos'ci - organ wlas'ciwy do jej rozpatrzenia moie 
podtrzymak swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - 
zawiadamiania skarzqcego " 


