Warszawa, dnia ……………………….. r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
za pośrednictwem
Zarządu Dzielnicy………………………...
m.st. Warszawy
Skarżący:
(lokator)
….……………………
………………………
………. Warszawa
Organ strony przeciwnej:
Miasto Stołeczne Warszawa
Zarząd Dzielnicy ………………….
m.st. Warszawy
ul. …………………...
………….Warszawa
SKARGA
DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA UCHWAŁĘ NR …………….
ZARZĄDU DZIELNICY ……………….. MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA
……………….. R.
ZNAK SPRAWY: ………………………………………..
1. Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
wnoszę skargę na uchwałę Zarządu ………………….. nr ……………... z dnia
………………..r., znak sprawy ……………………………………. w przedmiocie
zakwalifikowania Skarżącej/ego do udzielenia pomocy mieszkaniowej poprzez wynajem
zajmowanego lokalu na czas oznaczony.
2. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt. 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
zaskarżonej w całości uchwale zarzucam naruszenie przepisów postępowania, które mogło
mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7 art. 75 par. 1, art. 77 par. 1, art. 78 par. 1, art.
80 par. 1 i art 107 par. 3 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez
niewyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla prawidłowego rozpoznania sprawy
oraz dowolną ocenę zebranego materiału dowodowego, polegającego na tym, że nie
przesłuchano skarżących i wnoszę o stwierdzenie nieważności uchwały Nr.
………………….. Zarządu Dzielnicy ………………… m.st. Warszawy z dnia …………….
roku.
3. Na podstawie art. 243 i nast. Ustawy Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi
wnoszę o przyznanie prawa pomocy poprzez:
1. zwolnienie z kosztów sądowych
2. ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu
UZASADNIENIE

Skarżąca/y złożył(a) w dniu …………………………. wniosek o pomoc mieszkaniową z zasobów
m.st. Warszawy. W dniu ………….. r. Zarząd Dzielnicy ……………. rozpatrzył wniosek o pomoc
mieszkaniową i nie zakwalifikował skrażącej/ego do udzielenia pomocy mieszkaniowej.
Dowód:
Pismo Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy ………….. z dnia …………. r.
Dowód:
Uchwała nr ……….. Zarządu Dzielnicy …………. m.st. Warszawy z dnia …………. r.,
znak sprawy: ………………………………….
Powodem odmowy było
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Podnieść należy, że Zarząd Dzielnicy w skarżonej Uchwale nie wziął pod uwagę Art. 7 ust. 4
Uchwały nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r., która stwierdza, że jeśli
wnioskodawca w związku z warunkami mieszkaniowymi znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji
zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej i byłoby to zgodne z zasadami współżycia społecznego,
zarząd dzielnicy na podstawie analizy i oceny sytuacji życiowej i majątkowej wnioskodawcy może
postanowić o zwolnieniu z warunków, o których mowa w ust. 1, czyli warunków dotyczących
kryterium metrażowego. Zarząd jednak nie podjął nawet próby wnikliwego przeanalizowania
warunków mieszkaniowych i sytuacji życiowej Skarżącej/ego, tym samym dopuszczając się
rażącego zaniedbania swoich obowiązków i samym naruszył prawa Skarżącej podejmując skarżoną
Uchwałę.
Zauważyć należy, że orzecznictwo sądowe nie dopuszcza odmowy przyznania lokalu socjalnego z
przyczyn innych niż nie spełnianie kryterium dochodowego i tytułu najmu do innego lokalu ( wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2008 r. sygn. akt IV
SA/Wr 541/07). Warunki przyznawania lokali socjalnych określa Ustawa o ochronie praw
lokatorów z dnia 21 czerwca 2001 r. w której w Art. 23 ust. 2 ustalone są jedynie dwa kryteria
udzielania pomocy mieszkaniowej w postaci najmu socjalnego: brak tytułu prawnego do innego
lokalu i spełnianie kryterium dochodowego. Wprowadzanie przez Zarząd Dzielnicy innych
wymogów i kryteriów jest więc niezgodne z w/w zapisem Ustawy.
Nie ulega też wątpliwości, że Skarżąca/y ma pod swoją opieką małoletnie dzieci i konstytucyjnym
obowiązkiem Gminy, wynikającym wprost z art. 75 Konstytucji RP jest zapewnienie realizacji jej
potrzeb mieszkaniowych, czego Zarząd Dzielnicy uporczywie odmawia, nie uznając prawa
Skarżącej/ego do starania się o lokal z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.
Prawo lokalne ustanowione Uchwałą nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia
2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta stołecznego Warszawy musi pozostawać w zgodzie z Konstytucją RP i wywodzić się z
Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianach kodeksu cywilnego.
Nie można stosować procedur krzywdzących dla obywatela przez odmowę zaspokojenia
uzasadnionych i chronionych prawem potrzeb mieszkaniowych.
To wszystko powoduje, że Skarżąca/y nie ma innego wyjścia niż wnieść skargę na Uchwałę
Zarządu Dzielnicy i skarga ta jest zasadna.
Podpis skarżącej/ego

Załączniki:
1. Pismo Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy …………… z dnia ……………… r.
2. Uchwała nr ……….. Zarządu Dzielnicy …………. m.st. Warszawy z dnia …………. r.,
znak sprawy: ………………………………...

