
Projekt 

z dnia I , zgłoszony przez 

Radosłt 
UCHWAŁA NR 
R A D Y MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2015 r. 
poz. 1515) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, poz. 1195, z 2015 r. poz. 211, poz. 702, poz. 1274), Rada Miasta 
Zgierza 

§ 1. 1. Skargę nr WO.1510.16.2015 uznaje się za bezzasadną. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi 
jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do 
przekazania skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

uchwala, co następuje: 

25 LIS. 2015 

Karolina Siermińska 
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Załącznik do uchwały Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 2015 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 17 listopada 2015 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęła skarga pani 
na Prezydenta Miasta Zgierza dotycząca lokalu mieszkalnego. 
Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza rozpoznała skargę. 

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Prezydenta Miasta Zgierza na piśmie w dniu 20 listopada br. 
ustalono co następuje: 

Pismo z dnia 2 czerwca 2015 roku wystosowane przez Prezydenta Miasta Zgierza do pani 
dotyczyło odpowiedzi na skargę na Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza pana Bohdana Bączaka w zakresie 
udzielenia negatywnej odpowiedzi dotyczącej wynajęcia na rzecz pani i jej rodziny lokalu 
socjalnego. 

Pismo to nie zawierało żadnej opinii na temat uciążliwości działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Panią i pana właścicieli nieruchomości przy ulicy . 

Budynek przy ulicy w Zgierzu nie wchodzi i nigdy nie wchodził w skład 
publicznego zasobu mieszkaniowego. 

Zgodnie z obowiązującymi do 1995 roku przepisami prawa (szczególny tryb najmu), Wydział Spraw 
Lokalowych wydawał decyzje na przydział lokali mieszkalnych w należących do prywatnych właścicieli 
budynkach wielorodzinnych, którymi nadal zarządzali sami właściciele. Ponieważ w tym czasie czynsze 
regulowane były ustawowo i nie pokrywały rzeczywistych kosztów utrzymania budynków i lokali, w związku 
z tym obowiązujące wówczas przepisy ustawy Prawo lokalowe, przewidywały możliwość udzielania 
bezzwrotnej pomocy finansowe na rzecz właścicieli samodzielnie zarządzających budynkami i lokalami. 

O is wana rzez ani inwestycja budowy instalacji kanalizacyjnej w budynku przy 
ulicy mogła być sfinansowana ze środków publicznych, przyznanych właścicielowi 
budynku w ramach możliwości prawnych jakie dawała obowiązująca wówczas ustawa Prawo lokalowe. 

W zbiorach dokumentów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa brak jest 
jakichkolwiek adnotacji wskazujących na bezpośrednie zarządzanie budynkiem przez jednostki podległe 
miastu. 

Obecnie zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Gmina 
na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale komunalne dla gospodarstw domowych 
o niskich dochodach, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. 

Szczegółowe regulacje w zakresie najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz 
zawiera uchwała Nr XXXVI/391/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 
Zgierz. 

W oparciu o powyższe przepisy rozpatrzony został wniosek pani o wynajem lokalu 
mieszkalnego lub socjalnego z komunalnych zasobów, który złożyła w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza 
w dniu 5 grudnia 2014 roku. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza 
z uwa i na fakt, że wnioskodawczym ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, a w miejscu zamieszkania pani 

przypada na osobę 9,73 m 2 powierzchni mieszkalnej, poinformował panią 
pismem z dnia 30 grudnia 2014 roku, że nie spełnia ona uprawnień na ogólnie obowiązujących zasadach 
do ubiegania się o lokal z zasobów komunalnych miasta Zgierza. 

Zgodnie z § 4 uchwały Nr XXXVI/391/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001 roku 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasto Zgierz, o poprawę warunków zamieszkiwania mogą ubiegać się między innymi osoby 
zameldowane na pobyt stały na terenie miasta Zgierza i zamieszkujące w lokalach, w których wielkość 
powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m 2 . 

W przywołanej uchwale zostały zawarte szczegółowe kryteria, jakie należy spełniać, ab ubie ać si 
o mieszkanie z zasobów Gminy Miasto Zgierz. Z analizy złożonych przez panią 
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dokumentów jednoznacznie wynika, że nie spełnia ona wymaganych warunków. 
Decyzję na wynajem lokalu nr 2 przy ulicy otrzymała pan raz 

z mężem w dniu 22 kwietnia 1965 roku, w wyniku zgody terenowego organu administracji państwowej 
na dokonanie wzajemnej zamiany lokali pomiędzy wnioskującymi o to najemcami. Już w tym czasie 
funkcjonował w pobliżu skład węglowy. 

Jak wynika z przedłożonych przez panią dokumentów, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych w czerwcu 2013 roku, nie stwierdził 
uciążliwości związanych z lokalizacją budynku w sąsiedztwie punktu sprzedaży paliw. 

W sprawie interwencji dotyczących złego stanu technicznego budynku i lokalu, w którym zamieszkuje 
pani wraz z rodziną, każdorazowo informowano zainteresowaną, że w przedmiotowej sprawie 
winna wystąpić do właściciela budynku, Prezydent Miasta nie jest bowiem organem kompetentnym 
do rozstrzygania sporów pomiędzy właścicielem lokalu, a jego najemcą. 

W świetle przedłożonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza, stwierdziła, że skargę 
pani ależy uznać za bezzasadną i wydała opinię o bezzasadności skargi. 

Wobec powyższego, Rada Miasta Zgierza, skargę na Prezydenta Miasta Zgierza, uznaje za bezzasadną. 

Rada Miasta Zgierza informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 
skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 Kpa, od której nie przysługuje żaden środek 
odwoławczy, ani środek zaskarżenia. Na podstawie art. 238 § 1 Kpa Rada Miasta Zgierza informuje o treści 
art. 239 § 1 Kpa, który stanowi, iż „w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 
za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego". 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
Rady M i j p t a Ź g i e r z a 

RadosławGajda 
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