
 Pani A           G               z dnia 10 marca 2009r., 

w sprawie skargi Pani A             G                na działaln

 1 

Uchwała nr XLIII/896/09 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 22 czerwca 2009r. 

 
 

ość Prezydenta Miasta Katowice w 
związku z nie zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego .  
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku 
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

 
  

     Rada Miasta Katowice 
                uchwala: 
 
 
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę
 przekazaną przez  Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na działalność Prezydenta 
 Miasta Katowice w związku z nie zawarciem ze skarŜącą umowy najmu na lokal 
 mieszkalny.  
 
§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku zawiera 
 uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zobowiązać  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  do  zawiadomienia   wnoszącej  
 o  sposobie załatwienia sprawy. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 

  

Jerzy Forajter 
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007r. p. G              została 
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Pani A             G               pismem z dnia 10 marca 2009r

 2 

           Uzasadnienie  
 
 

. skierowała do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego skargę na działalność Urzędu Miasta – Wydział Budynków i 
Lokali – w związku z odstąpieniem przez ten Wydział od wcześniejszej  propozycji 
zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny połoŜony przy ulicy Mariackiej 28/8 w 
Katowicach. 
Kolegium, pismem z dnia 24.04.2009 r. , przedmiotową skargę skierowało do Rady Miasta 
Katowice celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością, jako noszącą cechy skargi na 
działania Prezydenta Miasta. 
 Stwierdzono następujący stan faktyczny: 

ąpiła z wnioskiem o zawarcie 
umowy najmu lokalu na podstawie § 3b uchwały nr XXII/375/04 Rady Miasta Katowice z 
dnia 29 marca 2004r.,-( z późniejszymi zmianami), tj. lokalu po remoncie połączonym z 
modernizacją lub wybudowanego po 2001 r. Był to juŜ drugi wniosek skarŜącej w 
przedmiocie przyznania mieszkania w tym trybie, przy czym wcześniejszy – w roku 2006 -  
złoŜyła  razem z córką.  
 Pismem Wydziału Budynków i Lokali z dnia 21 maja 2
poinformowana, Ŝe jej wniosek został rozpatrzony pozytywnie i została ujęta na liście osób 
oczekujących. Decyzję taką podjęto po stwierdzeniu, Ŝe uzyskiwane dochody nie 
przekraczają  limitu ustalonego w § 3b wspomnianej uchwały (tj. 180 % najniŜszej 
emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego a przy stwierdzonej niepełnosprawności 
240%  najniŜszej emerytury). 
 Pismem z dnia 1 sierpnia 2008 r. zaproponowano Pan
najmu lokalu połoŜonego przy ul. Kolistej 22/21, o pow. uŜytkowej 31,90 m2, składającego 
się z 1 pokoju i kuchni.  
Propozycja ta nie została przez nią  przyjęta, z uwagi na lokalizację ww. mieszkania.   
 W dniu 05 września 2008r. przedstawiono skarŜącej kolejną propozycję  lokalu, 
połoŜonego w Katowicach przy ul. Mariackiej 28/8, składającego się z 2 pokoi i kuchni o 
powierzchni uŜytkowej 49,14 m2. W piśmie tym jednocześnie poproszono Panią 
G o przedło Ŝenie aktualnych dokumentów określających  wysokość uzyskanego 
przez nią dochodu. Aktualizacja tych danych miała słuŜyć ewentualnej weryfikacji 
uprawnienia do „przydziału” jak równieŜ ocenie moŜliwości ponoszenia stosunkowo 
wysokiego - w tej kategorii mieszkań - czynszu, który wynosi 6,92 zł. za 1 m.kw. 
powierzchni uŜytkowej . 
 W piś aziła zgodę na przyjęcie 
ww. lokalu dołączając dokument  określający wysokość uzyskiwanego przez nią dochodu. 
 Pismem z dnia 16 września 2008r. Wydział Budynków i Lokali poinformował Panią 
G, o niemo Ŝności podtrzymania przedstawionej propozycji, gdyŜ z uwagi na 
wysokość czynszu (a takŜe konieczność ponoszenia dodatkowo określonych kosztów 
eksploatacyjnych ), w  ocenie urzędu  nie byłaby w stanie  sprostać tym obciąŜeniom.  
Ponadto z uwagi na wielkość lokalu (powyŜej 35m2.) nie mogłaby skorzystać z dodatku 
mieszkaniowego.  Jednocześnie poinformowano skarŜącą, Ŝe z chwilą pojawienia się 
lokalu o mniejszym metraŜu – zostanie jej przedstawiona kolejna propozycja. 

ę o zmianę tej decyzji, załączając 
deklarację córki o partycypacji w kosztach utrzymania lokalu, co w stosunku do 
przedmiotowego lokalu okazało się  bezprzedmiotowe wobec wydania (w dniu 
23.09.2008) skierowania do zawarcia umowy najmu rodzinie 3 osobowej. 
 



wiadczenia córki Pani G               o  partycypacji w ko

 G               do ubieganiu si

zaniem Pani G               do 

 Pani A             G               w swojej skardze stawia zar

 3 

 Ogólne regulacje dotyczące mieszkań komunalnych zawarte zostały w ustawie z 
dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego  ( Dz.U.z roku 2005.nr 31, poz. 266). 
 Ustawa ta zobowiązywała gminy do sporządzenia regulacji - mających charakter 
prawa miejscowego -  które w sposób szczegółowy określają procedurę kwalifikowania 
osób uprawnionych do najmu w konkretnej gminie. 
 Miasto Katowice regulacje takie zawarło w uchwale nr XXII/375/04 Rady Miasta 
Katowice z dnia 29 marca 2004r.z późniejszymi zmianami, w której szczegółowo 
określone zostały zasady najmu lokali mieszkalnych. Określa ono między innymi kryterium 
dochodowe, które uprawniają do ubiegania się o lokal mieszkalny z mieszkaniowego 
zasobu gminy, tryb postępowania oraz pozostałe regulacje. Paragraf 3 b przewiduje 
moŜliwość wynajęcia mieszkań o podwyŜszonym standardzie osobom zamieszkującym 
juŜ na podstawie decyzji o przydziale, jeśli lokale te nie zostały przydzielone kategoriom 
osób uprawnionych (i  oczekujących ) w oparciu o wcześniejsze postanowienia tej 
uchwały. Praktycznie liczba mieszkań będących w ciągu roku do dyspozycji w „kategorii     
§ 3b” jest niewielka. 

zuty, które dotyczą kwestii 
bezpodstawności, zdaniem skarŜącej, odstąpienia od zawarcia umowy najmu lokalu przy 
ul. Mariackiej 28/8, a mianowicie: 
−Ŝądania przedłoŜenia nowego zaświadczenia o wysokości zarobków 
−uŜycia pojęcia „anulowanie” nie znajdującego odzwierciedlenia w przepisach prawa 
−udzielenia odpowiedzi z naruszeniem terminowości 
−miejsca na liście oraz kolejności realizacji umów. 

− Odpowiadając na powyŜszy zarzut naleŜy stwierdzić, iŜ Miasto w swojej polityce 
zarządzania zasobem mieszkaniowym oprócz obowiązku dostosowania się do przepisów 
związanych z najmem lokali - zobligowane jest równieŜ do racjonalnego  rozporządzania 
mieniem. Dlatego przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu ocenia równieŜ 
moŜliwości płatnicze ewentualnego lokatora, aby nie powiększać obszaru zadłuŜenia 
wobec KZGM z tytułu czynszów. 
 Wyjaśniając zastrzeŜenia związane z zobowią
przedstawienia zaświadczenia o wysokości zarobków naleŜy stwierdzić, iŜ kaŜda zmiana 
w sytuacji materialnej potencjalnego wynajmującego moŜe mieć istotny wpływ na 
ostateczną decyzję odnośnie zakwalifikowania osoby  do zawarcia umowy najmu. Celem 
tego Ŝądania była aktualizacja danych, zwaŜywszy Ŝe od czasu umieszczenia na liście 
oczekujących do czasu realizacji umowy minął dłuŜszy okres czasu. 
  
 Jako Istotny uwzględniono tutaj fakt, iŜ powierzchnia proponowanego wówczas 
lokalu dyskwalifikowałaby Panią ę o dodatek mieszkaniowy, 
którego przyznanie uzaleŜnione jest między innymi od powierzchni lokalu. Zaś 
oś sztach nie moŜna było uwzględnić, 
gdyŜ jest to zobowiązanie dobrowolne, które nie daje gwarancji ciągłości takiego 
świadczenia.  
  W kwestii terminu udzielenia odpowiedzi stwierdza się, Ŝe zawarcie umowy najmu 
jak i czynności poprzedzające jej zawarcie – jako z natury mające charakter cywilno-
prawny, nie podlega reŜimowi przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.   
 W sprawie kolejności na liście stwierdza się, Ŝe w grupie osób umieszczonych na 
liście istnieje dodatkowo podział na kategorie róŜnicujące oczekujących według kryterium 
powierzchni lokalu, które zdeterminowane jest ilością członków rodziny. W momencie 
posiadania kolejnego lokalu – przydział proponowany jest rodzinie o stosownym, w tym 
momencie, kryterium. 
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 Zainteresowaną poinformowano, Ŝe z chwilą dysponowania lokalem mieszkalnym o 
mniejszym metraŜu, uprawniającym do otrzymania dodatku mieszkaniowego, zostanie  
przedstawiona jej kolejna propozycja lokalu. 
  Mając na uwadze przedstawione powyŜej okoliczności, nie znajduje się podstaw do 
uznania skargi za zasadną. 
 
 

      
 Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 

  

Jerzy Forajter 
      


