
ul.  Ki l i ńskiego 210, 93-106 Łódź  
tel . :  42 239 32 00, fax: 42 239 32 90, e-mai l :  LLO@nik.gov.p l  

Adres do korespondencj i : Skr.  Poczt.  73; 90-980 Łódź 7  

 

 
 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Łodzi 

Łódź, dnia           października 2011 r. 

 

 Rada Miejska 
w Łodzi 
 

LLO-4112-02-01/2011 
S/11/003 

 
 
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej ,,ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 
przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Łodzi, w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej na terenie Miasta Łodzi w latach 2008-2010. 
 W związku z wynikami tej kontroli, przedstawionymi w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 29 lipca 2011 r. – NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 
o NIK, przekazała Prezydentowi Miasta Łodzi wystąpienie pokontrolne z dnia 30 września 
2011 r.  
NajwyŜsza Izba Kontroli, uznając potrzebę przedstawienia ocen kontrolowanej działalności 
takŜe organowi uchwałodawczemu Miasta Łodzi – działając na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK – przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne Radzie Miejskiej w Łodzi. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Rady Miejskiej w Łodzi 
w zakresie kształtowania polityki przestrzennej. W celu określenia tej polityki, zgodnie 
z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2, Rada podejmowała 
stosowne uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi ( w dniu 22 czerwca 2005 r. w sprawie 
zmiany, a w dniu 17 stycznia 2007 r. w sprawie sporządzenia nowego studium). W dniu 
27 października 2010 r. Rada Miejska w Łodzi uchwaliła obowiązujące studium. 
Pozytywnie oceniono takŜe realizację przez Radę Miejską zadań w zakresie ustalania 
przeznaczenia terenów poprzez podejmowanie, stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwał w sprawie przystąpienia do 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701 ze zm. 
2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) 
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sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi. Na 
koniec 2010 r. obowiązywały 83 uchwały, obejmujące 44,6% terenu miasta Łodzi. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła natomiast działalność Prezydenta Miasta 
Łodzi w zakresie realizacji zadań dotyczących planowania, przypisanych temu organowi.  
W latach 2007-2010 Prezydent Miasta sporządził jedynie 4 plany miejscowe dla 467 ha, 
(1,6% powierzchni miasta), które zostały następnie uchwalone przez Radę Miejską.  
W przypadku 32 planów, dla których Rada Miejska podjęła w latach 2002-2010 uchwały w 
sprawie przystąpienia do ich sporządzania (1 uchwała z 2002 r., 4 - z 2008 r. i 27 - z 2010 r.), 
nie rozpoczęto procedury planistycznej, określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. W odniesieniu do 15 planów jedynie ogłoszono o 
przystąpieniu do ich sporządzania, a Prezydent Miasta Łodzi rozpatrzył złoŜone do nich 
wnioski (w 2004 r. rozpatrzono wnioski do 1 planu, w 2007 r. - do 5 planów, w 2008 r. - do 6 
planów i w 2009 r. – do 3 planów). W trakcie opracowywania znajdowało się 36 planów, 
obejmujących 10,6% powierzchni miasta. Na koniec 2010 r. planami miejscowymi pokryte 
było zaledwie 4,5% powierzchni miasta. 

NIK negatywnie oceniła takŜe nieprzestrzeganie przez organ wykonawczy Miasta 
Łodzi obowiązujących terminów i procedur przy określaniu sposobu zagospodarowania 
terenu w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o 
warunkach zabudowy. Stwierdzono przy tym liczne przypadki braku merytorycznego 
uzasadnienia sposobu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy, w tym m.in. 
nieuwzględnienie w prowadzonych analizach innej zabudowy niŜ wnioskowana. W ocenie 
NIK wskazywało to na nieprzejrzystość i dowolność podejmowanych decyzji, będące jednym 
z mechanizmów korupcjogennych. 
Uwagę NIK zwracała takŜe powtarzalność stwierdzonych nieprawidłowości, pomimo 
wcześniejszych prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, 
zarzucających Prezydentowi Miasta Łodzi nierzetelne dokonywanie analiz urbanistycznych. 

Ustalenia kontroli wskazywały równieŜ na znaczne opóźnienie w wykonaniu przez 
Prezydenta Miasta Łodzi obowiązku zaktualizowania harmonogramu sporządzania planów 
miejscowych. W uchwale Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi, Rada Miejska ustanowiła obowiązek podjęcia prac w celu objęcia całego obszaru 
miasta planami miejscowymi w kolejności określonej w studium, a Prezydent Miasta Łodzi 
został jednocześnie zobowiązany do zaktualizowania harmonogramu sporządzania planów 
miejscowych, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia powyŜszej uchwały, tj. do końca 
stycznia 2011 r. Termin ten nie został jednak dochowany – jak wyjaśniła w toku kontroli 
Prezydent Miasta Łodzi – z powodu konieczności wykonania dodatkowych opracowań 
analitycznych. Z informacji przekazanych NIK na naradzie pokontrolnej, która odbyła się w 
Urzędzie w dniu 29 września 2011 r. nowy harmonogram znajduje się „na etapie 
wprowadzania finalnej korekty wynikającej z moŜliwości budŜetowych miasta.” 
W ocenie NIK, nieprzygotowanie omawianego harmonogramu w terminie wyznaczonym 
przez Radę, moŜe skutkować opóźnieniem w sporządzaniu kolejnych planów miejscowych. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o objęcie 
wnikliwą kontrolą działalności Prezydenta Miasta Łodzi – w rozumieniu art. 18a ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3 - w zakresie realizacji zadań 
własnych dotyczących ładu przestrzennego, obejmujących zwłaszcza: 

− opracowanie harmonogramu sporządzania planów miejscowych, o którym mowa w 
uchwale Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. oraz 
terminową jego realizację, 

− przestrzeganie procedur obowiązujących przy określaniu sposobu zagospodarowania 
terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 
oczekuje od Rady Miejskiej w Łodzi w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, 
bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich 
działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Radzie Miejskiej w Łodzi prawo 
zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeŜeń w 
sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 
informacji, o której wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 
komisji NIK. 
 

                                                 
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 


