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UCHWAŁA NR L/1207/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A  W  –  na niewłaściwe działania 
Prezydenta Miasta Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1.  Uznać za bezzasadną skargę Pani A  W  - D  z dnia 18 marca 2014r. 
na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice w związku z odmową zawarcia ze skarżącą umowy 
najmu lokalu przy ulicy P  16/7 w Katowicach na czas oznaczony.

§ 2.  Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały.

§ 3.  Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Id: 257054CC-C61B-440E-B3FF-F9BAE2A8C311. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 marca 2014r. Pani A W – D złożyła skargę na
niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. W skardze w szczególności podniosła, iż Prezydent
Miasta Katowice bezpodstawnie odmówił zawarcia z nią umowy najmu lokalu położonego przy ulicy
Panewnickiej 16/7 w Katowicach na czas oznaczony.

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co
następuje:

Pani A W – D w dniu 14 lipca 2009r. złożyła wniosek o zawarcie
umowy najmu lokalu położonego przy ul. P 16/7 po zgonie najemcy, babci I
T Wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na niespełnienie wymaganego kryterium tj.
5-letniego okresu zamieszkiwania z najemcą.

W dniu 28 lutego 2013r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach (sygn. akt I C 1349/12) została
orzeczona eksmisja Pani A W – D E D O
D i L W z ww. mieszkania wraz z uprawnieniem do otrzymania lokalu
socjalnego.

Jak ponadto ustalono pismem złożonym w Urzędzie Miasta w dniu 3 kwietnia 2013r. skarżąca
zwróciła się z wnioskiem o zawarcie umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego
w Katowicach przy ul. P 16/7 jako lokalu socjalnego, w celu realizacji ww. wyroku.

W związku z faktem, iż przedmiotowy lokal spełnia wymogi lokalu socjalnego określone w art. 2
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm), w dniu 6 maja 2013r. Miasto
złożyło ww. ofertę zawarcia takiej umowy najmu.

Składając ww. ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego Miasto wywiązało się z obowiązku
zapewnienia lokalu socjalnego wynikającego z art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

W dniu 13 maja 2013r. Pani A W – D podpisała umowę najmu
wskazanego lokalu socjalnego na okres 6 miesięcy.

Następnie pismem złożonym w Urzędzie Miasta w dniu 28 maja 2013r. skarżąca zwróciła się do
Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice o zawarcie umowy najmu przedmiotowego lokalu na
czas nieoznaczony. W odpowiedzi została poinformowana, że przed końcem obowiązywania umowy najmu
lokalu socjalnego, której termin upływa w dniu 13 listopada 2013r. winna złożyć wniosek o zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego i udokumentować wysokość uzyskanego dochodu za ostatnie trzy
miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

Wyjaśniono również, że warunkiem zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu położonego w
Katowicach przy ul. P 16/7 na czas nieoznaczony, będzie spełnienie kryteriów wynikających z
obowiązującego wówczas załącznika do uchwały Nr XXII/375/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca
2004r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta Katowice” (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2013r. poz. 3307) oraz
wyrażenie przez Prezydenta Miasta Katowice zgody na wyłączenie ww. lokalu z wykazu lokali socjalnych
wydzielonych z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice.

W dniu 23 października 2013r. skarżąca złożyła wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
socjalnego oraz pismo o przekwalifikowanie lokalu socjalnego przy ul. P 16/7 na lokal z umową
najmu na czas nieoznaczony.

Z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe określone w załączniku do uchwały Nr XLI/950/13
Rady Miasta Katowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z dnia 13 listopada 2013r. poz. 6549) uzasadniające oddanie w najem lokalu socjalnego nie było
możliwości zawarcia z ww. kolejnej umowy najmu lokalu socjalnego.

Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. załącznika wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lokalu
socjalnego określa się jako wysokość nie przekraczającą 50% najniższej emerytury w gospodarstwie
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wieloosobowym tj. 422,23 zł (od miesiąca marca 2014r. najniższa emerytura wynosi 844,45 zł).

Z przedłożonych dokumentów wynikało, że średni dochód z ostatnich trzech miesięcy na osobę w
gospodarstwie domowym Pani A W – D wynosił 1.423,26 zł.

W tym miejscu należy zauważyć, iż na podstawie § 3 ust. 6 załącznika ww. uchwały umowa najmu
lokalu na czas nieokreślony może być zawarta z osobą zamieszkującą w lokalu socjalnym, której wysokość
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym jest wyższa niż 844,45 zł, jeżeli osoba ta należy do grupy
osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz nie narusza zasad
regulaminu porządku domowego, reguluje na bieżąco opłaty z tytułu najmu lokalu socjalnego, nie posiada
zobowiązania finansowego wobec miasta Katowice z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu,
roszczenia regresowego lub podjęła jego skuteczną spłatę.

Pismem z dnia 28 listopada 2013r. poinformowano skarżącą o przekroczonym kryterium
dochodowym określonym w załączniku do ww. uchwały uzasadniającym oddanie w najem lokalu socjalnego
oraz, że w sprawie możliwości zawarcia umowy najmu lokalu położonego przy ul. P 16/7 na
czas nieoznaczony zostanie  powiadomiona odrębnym pismem, ponieważ pojawiły się wątpliwości czy Pani
A W - D faktycznie zamieszkuje w lokalu przy ul. P 16/7, co
stanowi jedną z koniecznych przesłanek do zawarcia z ww. umowy najmu przedmiotowego lokalu.

W toku prowadzonego w tej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, że małoletnie dzieci
skarżącej tj. E D i O D nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego na terenie miasta Katowice.

Z przekazanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice dokumentu wynika, że ww. od
kilku lat pracuje poza granicami kraju i tam także jej córka E D podjęła naukę (pismo Pani
A W – D z dnia 23 listopada 2012r. adresowane do Szkoły Podstawowej
nr 34 w Katowicach). Powyższe potwierdza fakt, iż w lokalu położonym w Katowicach przy ul.
P 16/7 ww. nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych swojej rodziny.

W związku z tym pismem z dnia 20 grudnia 2013r. skarżącą poinformowano o dokonanych
ustaleniach, a tym samym o braku podstaw do pozytywnego rozpatrzenia prośby o zawarcie umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony. Jednocześnie ww. została wezwana do opuszczenia lokalu socjalnego
położonego w Katowicach przy ul. P 16/7 i przekazania go protokołem zdawczo-odbiorczym do
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Jak zarazem ustalono w dniu 28 stycznia 2014r. ww. ponowie zwróciła się o zawarcie umowy najmu
lokalu przy ul. P 16/7 wyjaśniając, że jej pobyty za granicą mają charakter okresowy, a w ww.
lokalu przebywa kilka razy w roku.

W odpowiedzi pismem z dnia 3 marca 2014r. podtrzymane zostało powyższe stanowisko wyrażone
w piśmie z dnia 20 grudnia 2013r.

Ponownie wezwano również skarżącą do opuszczenia lokalu socjalnego.

Mając powyższe na uwadze skargę należy uznać za bezzasadną.
W związku z tym na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz 267) - poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w tej
samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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