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Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Warszawie
w skladzie nastqpujqcym:

P rzewod n iczqcy, S gdzia WSA

Sqdziowie WSA

Olga Zur awska- M atu s ia k

Adam Lipiriski (spr.)

Eugeniusz Wasilewski
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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 ma,ia 2015 r.

Protokolant starszy sekretarz sqdowy sylwia Mikuta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2Ol5 r.

sprawy ze skargi r=---=: 
: il:.:p++'.,:F_

na uchwalq Zarz4du Dzielnicy Mokot6w m.st. Warszawy
z dnia 22 stycznia2014 r, nr SgO1lZO14

w przedmiocie rozpatrzenia wniosk6w o najem lokali mieszkalnych i socjalnych

stwierdza wydanie zaskarionej uchwaty w czgSci dotyczqcej --,--,__=

F.r-*=i.':q= i r@:z na ruszen iem prawa,

zaskar2ona uchwaNa nie podlega wykonaniu w calo6ci,
zas4dza od zarzqdu Dzietnicy Mokot6w m.st. warszavr/y na rzecz E ?
:.ffiF'€ i ,--- *-tJE, kwotg 240 (slownie: dwiescie
czterdzieSci) zfotyc h, tytutem zwrotu koszt6w postg powa n ia.

hia r:1'gi**i*'.t;ia:!*iwa B+ij;;l:S
?s ?cnrinn6:4 r ,.rrvflina,i$tir

,.,ili\/lit i'.'l i;.1 r.; t.
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UZASADN|EN|E

' zarzqd Dziernicy Mokot6w m, st, warszawy uchwatq nr5301/201 4zdnia22 dtycznia 2014 r' w sprawie rozpatrzenia wniosk6w o najem rokarimieszkalnych i socjalnfch, dzialajqc na podstawie g 6 pkt g uchwafu nr XLVI/1 4221i)-oo8Rady miasta stoteczn{go warsz-awy z-dnia 1g grudnia 200g r. w siprawie przekaz:aniadzielnicom m'st' wardzawy do wykonywania niekt6rych zadafi i kompetencji m.st,warszawy (Dz' urz. wbi, vtaz. Nr 220, poz, 9485 i z 2Q10 r. Nr !10$, poz, 6025) oraz s24 ust' 1 uchwaly nr tVltlit 7l1lzoogRady miasta storecznego warsz awy zdnia g ripca2009 r' w sprawie zasad wynaimowania lokali wchodzqcych w sikliad mieszkaniowegozasobu miasta stoteczrjego warszawy (Dz. urz, woj. Maz. Nr 1s2, poz, 3937 ze zmJ,odmowil zakwalifikowahia wniosk6w o najem rokari wnioskodawcom wymienionyrn wzalqczniku do uchwaty, i

WSr6d tych wnio$k6w znalazlsig wniosek matZonk6w iffi
"=

W uzasadnieniu

wskazaf co nastqpuje:
uchwaly, w czqsci dotyczqcej powyZsz:ego wniosku, organ

MalZeristwoffii
{ryF(ur,2oo7rffi;,;
% 1ur,r zots r.). ob'werara En.,a-^^::

- 

(ur'i' 2013 r'), obywatele Federacji Rosyjsrkiej narodow'sciczeczefiskiej zwrocili siq p prosbq o najem fokalu mieszkafnego na czas nieo znaczony zmieszkaniowego zasobui miasta. Zainteresowani przyjechali do polr;ki w 20Q4r, i do2007 r' zamieszkiwali w Q'srodkach dla uchodzc6w, w 2oo7r. rodzinar opusciia osrodekdla Uchod2c6w przy ul'lciotka 14 w warszawie ido stycznia 200g r. wynajmowaralokafe mieszkalne na teienie warszawy. od styc znia z00g r, wnioskodawcy wra.z zdzie6mimieszkajqwloka|uprzyWarszawie'Wdnirr1
listopada 2A1B r.

p o m sd zv' 
" 

g o *h ;;::l$':Try ",i :1fl : ;;:il] J:il: *if l:wystepuiq zaregroSci czynszowe. Zgodnie z decyziq prezesa urzgdu do sprawRepatriacji i QudzoziemcQw z dnia 17 kwietni a 2001 r., malzonkom o<im6wiono nadaniastatusu uchod2cy, natonliast udzierono zgody na pobyt torerowany na tefiorium
:.



Flzeczypospolitraj Polskiej. Decyzjq Szefa

najstarszemu synowi r6wnieZ odm6wiono

udzielono zgody na pobyt tolerowany na

Pozostalej 3 dzielci decyzjami Szefa Urzqdu

Urzgdu do Spraw Cudzoziemc6w

nadania stdtusu uchodZcy, natomiast

terytorium I Rzeczypospolitej polskiej.

do Spraw iCudzoziemc6w odmdwiono

nadania statustJ uchod2cy, a udzielono ochrony uzupetniaJqcej. Wnioskodawczyni jest

z:arejestrowana w Urzgdzie Pracy jako osoba bezrobotha bez prawa do zasilku,
Flodzina utrzyrruje sig z pomocy rodziny w miesigcznej kwcJcie 2.000 zt, wynagrodzenia

zapracenaum0Wgz|ecenieizasilkupielggnacyjnegoffiswiadczeh
rodzinnych na dz.ieci oraz Swiadczenia pienigZnego na pokrycie koszt6w pobytu na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej najmtodszego dziecka, dcidatkowo rodzina korzysta z
pomocy OPS w formie zasilku celowego. W okresie luty - sierpieri wnioskodawca
pobieral zasitek staty z OPS, natomiast od czenrvca 2Q13 r. ma pzyznana rentg

socjalnq'@posiadaorzeczenieorumiarkowanymstopniu
niepeinosprawno6ci wydane na sta|e. Zgodnie z S 4 uchwfly nr LVllUlTSll2OOg Rady

m. st, Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lolkali wchodzqcych w skiad

rniesz-kaniowego zasobu miasta stolecznego Warszawy,i lokale z mieszkaniowego

zasobu mogq by6 wynajmowane osobom, ktore spetniajq kryterium metrazowe, tj,
zamieszkujq w lokalu, w kt6rym na osobg przypada nie rlviqcej niz 6 m2 powierzchni

rnieszkalnej ora)7- kryterium dochodowe, kt6re obecnie wynosi 1.A2g,g4 zl dla

5;ospodarstw wieloosobowych. Ponadto zgodnie z g 22 ust. e pkt 3 wr,v. uchwaty, przy

rozpatrywaniu wniosk6w, nalezy podda6 wnikliwej ,analizie posiadanie przez

wnioskodawcq i inne osoby zgtoszone do wsp6lnego z{mieszkiwania innego tytutu
prawnego do lokalu niz wymieniony w S 6 ust. 1 pkt 1, tj, wlasno66 lokalu, budynku
mieszkalnego lub jego czqSci i mozliwo66 jego uZywania lub posiadanie sp6tdzielczego
prawa do lokalu, jak takze posiadanie tytutr.r prawnego do nieruchomo6ci, kt6rej zbycie
lub z kt6rej po;Zytki dajq mozliwoS6 zabezpieczenia pbtrzeb mieszkaniowych we
wlasnym zakrtlsie. Biorqc pod uwagq fakt, i2 zainteresoWani majq zawarlq umowe

najmu lokalu rla czas nieoznaczony, a wiqc posiadajq ty{ut prawny do zajmowanego

lokalu, dziaNalqc w oparciu o $ 22 ust, 2 pkt 3, brak jest mo[liwo6ci zakwalifikowania do
realizacji wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta na tzw. zasadach
og6lnych.



: i-r wezwari organ do usuniqcia narus;zeniaprawa' 'zarzqd 
Dzielnioir tuorotot m. st, warszawy uchwarq z: dnia 22 patdziernika2014 r' odm6wit uwzglg{nienia powyzszego wezwania.

Administracyjnego w

i rkn) wniesri skargq do wojew6dzkiego {iqdusvrr"vsv vv vviarszawle' w kt6rej uchwafe nr ESellz0'r4 z dnia ?-Zsty*znia2014 r' zarzqdu Dzielnicy Mokot6w m, st. warszawv Terzrtt^iti h^p,rA!^^!_ _

postspowania, kt6re'.J; ffi ,-il; *il'Jfi:,| ffiJ,fiff="nie 
przepis6w

$ 22 ust" 5 uchwaty nr LlVlll/1 751lzoog Rady m, st. warszawy z dniag fipca 2009 r. wsprawie zasad wynalmo'rivania lokali wchodzqcych w skrad mieszkaniowego zasobu m.st' warszawy (darej: uchjwa+a) w zw. z ar',7 i art,77 s 1 Kpa, poprzerz:- nieustalen'" rru_:::] 
r- kt6rym zamieszkujq skarZqcy na podstawie umowy naimu,zabezpiecza ich potrzeb/ mieszkaniowe w taki spos6 b,2enie mozni n uzna.skarzqr:ych

lffi: 
pozostajqce w itrudnych warunkach mieszkaniowych, o kt6rych mowa w s 4

- nieustalenie' czy w Swieitle tresci $ 5 ust, 2 pkt3 lit, a uchwaty w szczeg6lnej sytuacjiskarZqcych, bgdq miary z{stosowanie normy metraZ0we z g 4 ust, 1 uchwaty;- zaniechanie poczynienid ustaleh w zakresie stanu zdrowia wnioskor]awcy i mozriw<l$cinormalnego rozwoju ozieqi w obecnych warunkach mieszkaniowych, gdy ustarenie tychokol iczn o*ci decyd uje o njoZriwosci zastosowan ia p rzesran ki metraZ0wej 
;- zaniechani" poddtni*Inikliwej analizie mozriwosci zamieszkiwania skar'qcycfr wlokalu przy ul'-- wybi6rczq ocenQ zgromadzonego w sprawie materiatudowodowego i ograniczer'{ie sig do stwierd zenia, 2e skar2qcy posiaorajq umowg najmulokafu i zaniechania dal$zych czynnosci procesowych w cefu ustarenia, czy mfmoposiadania tytutu prawnQgo do lokalu skarzqcy pozostajq z rocrzinq w trudnychwarunkach mieszkaniowyqh;

- art' 8 w zw' z 
,arr' 

11 Kpa, tzn, zasady ochrony zaufaniastrony postgpowania do/velYHvvvcliltal uQ

ffiL::i::::,"?:::,1 iT1 
,:oo*u, 

kt6rei urzeczywistnieniu sNuzy m in, obowiqzek
,,".* *=;;;il#H'Tokre6lonv snns6h r..,...Frr?^, t^- ;;il:ffffi;:::::'ff:,,:ws(azujqc na RowylZsze zarzuty, skar2qcy wniesli o stwierdzenie niewaznoircizaskarZonej uchwaly w calesci.

w uzasad, i

nnvmi, iz p,*j;:nHl'Lffi;ffi;'T#:-l:J
j'



<lkoliczno6ci istotnych dla podjgcia uchwaly zgodnie , jpowotrnymi 
przepir"ri, Nie

ustalono czy nierpelnosprawnoSe (A€Ift:e) moZe Wptywa6 na sytuacjq rodzinnq
oraz spotecznil. Organ ograniczyl siq jedynie do stwierflzenia, 2e skarzqcy posiada

orzeczenie o stopniu niepelnosprawno6ci, natomiast nie zpadal, czy okolicznoS6 ta jest
przyczynE trudnej sytuacji rodziny, Tymczasem okolicfno66 ta byta konieczna do
zbadania w prz:eclmiotowej sprawie i gdyby organ ustalitj 2e skar2qcy znajdujq siq w
trudnej sytuacji z powodu niepetnosprawno6ci, to przesianka ,,metra2owa', n'ie miaiaby w
tej sprawie \ru og6le zastosowania (na mocy S, s uchwaty). z powodu
niepelnosprawno6ici t*Ca--=#*=) - klopoty z poru$zaniem sig, funkcjonowanie
rodziny z 4 <lzieci na tak: malej powierzchni wrgcz ufiiemoZliwia normalne Zycie,
Dodatkowo, obecna sytuacja 2le wplywa na rozw6j dzieci. podkre6lili takze, iz sama
okoliczno66 wvnajmowania przez skar2qcych mieszkairia nie przesqdza o braku
przestanki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i na tq tokoliczno6;6 przywolali wyrok
WSA w Opolu z dnia 22 listopada 2012 r. sygn. at<t ltlt SA/Op g4zl12, W ocenie
skarzqcych zaskarhona uchwata narusza prawo i nosi cechy dowolnosci.

Zarzqd Dzielnicy Mokot6w m. st. Warszawy w odpQwiedzi na skargg wni6st o jej

oddalenie, podtrzymujqc argumentacjg zawarrq w uzasaflnieniu zaskarzqnej uchwaly.
Organ wskazat na negatywne zaopiniowanie wniosku pr4ez komisjg mieszkani owq, z
uwagi na posiadanie przez zainteresowanych umowy najn4u lokalu przy ul, Wielickiej w
Warszawie na czas nieoznaczony, WskazaN fakle, iz kry[eria metrazowe to nie jedyne

kryieria brane pod rozwage przez organ. W zakresie narulszenia przepis6w art. 11 i art.

77 Kpa, organ podni6sl, iz przedmiotowe rozstr{ygniqcie nie jest decyzlq
administracyjnrl i do postqpowania w niniejszej sprawie nib majq zastosowania przepisy

Kpa,

W niniejszej sprawie zgtosilo udzial, jako uczestnik postgpowania,

Stowarzyszenie lnterwencji Prawnej, kt6re poparto sfarggi

Na roz:prawie Wojew6dzki Sqd Administracyjhy w Warszawie dopuScp

Stowarzyszenie clo udziaiu w sprawie w charakt erze uczestnika postepowania.

i

wojewtidzki sqd Administracyjny w warszawie zwA'zyN, co nastgpuje:
t.

Stosownie do treSci arL. 13 S 2 ustawy z dnia 30 sierpn ia 2002 r, - prawo o
postgpowaniu przed sqdami administracyjnymi (t.j. Dz. Ul'z 2012 r., poz. 270 ze zm.),



:lj:::JT;::."ravvv 
wrasciwv jest wojew6dzki sqd adminisrracvjnv, na ktoreso

zostara Teskari^:t-t' 1T: 
r':O:ibg organ administracji pubricznej, kt6rego dziaterrnos6zostala zaskarZona. iW niniejszej

Admin istracyjny w Warbzawie,
sprawie sqdem tym jesf Wojew6dzkl SaO

Natomiast zgodqie z tresciq art. 1 $ 1 i z ustawy z dnia2s lipca 2002r, _ prawoo ustroju sqd6w adririnistracyjnych (Dz, u. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sqdadministracyjny sptawflt wymiar sprawiedriwosci poprzez kontrorg pod wzgrqdemzgodno6ci z prawerr.l zaskar2

ffi'1:i;J " orleka,'; ;;:n:;,J,""ffi::T:," T:ffi::il::?, :::
a d m n stra.ui n u',{ 

J_ #il'T,,=J;T:'J :::#T':.::,# *"-Iruf Iobowiqzuiqcymi przepispmi prawa procesowego,

Badana pod tym $gtem skarga zastuguje na uwzgrgdnienie,

z dnia 22 stycznia

Zaskar2ona uchwlata
i

2O4At r__ | r I t,

nr 5301/2014 Zarzqdu Dzielnicy Mokotcrw m. st, Wars;z;awy

KtUSci. 
dotyczqcej rozpatrzenia wniosku skarZqcych - -=;-;,,:il.ff:l*;oarwo. '

Przepisy prawa nfielscowego, to jest uchwala nr LVlll/1 TEllpoogRady miastastolecznego warszawy ) dnia g lipca z00g r. w sprawie zasad wynajmowania t,lt<atlwchodzqcych w sklad miSszkaniowego zasobu miasta storecznego warsz awy (Dz. r-rrz,woj' Maz' Nr 132' poz' egsz ze zm.)zobowiqzujq organ do poddanier wnikliwej analiziewniosk6w o najem lokali rtnieszkaln ych zzasobu mieszkaniowego n.r, {}t. warszawy
w szczeg6rnosci $ 22 ust. 2 pkt 3 powyzszej uchwaty zob*w iqzujeorgun oJpoddania wnikliwej analizie okolicznosi posiadania innego tytuiu do rokarumieszkalnego, ni2 fof,af wjrmi"r,.ry w S 6 ust 1 pkt, 1 Uchwaty l

parwo,

JJ::T1] :?J:H 
r:::1, o:l:,:.,.1 Mokot6w m st warszawy w zaskarzonel.iuchwafe z dnia 22 styczi,ia 2014 r. odni6st sig jedyniie do faktu wynajmowania prz.,>z i;;;;il: ;J=*ffiiJiriW Wafszawie i z tann i;r-,'.. ;,;;;;;;;ilililffTJmieszkaniowa ;mieszkaniowq.

I
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I
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?-aden przepis Uchwaty Rady miasta stotecznego Vtl"r.r"wy z dnia g lipca 2009

r. automatycznie nie v'tyNqcza, z grona os6b ubiegaj{cych sig o najem lokalu

mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszarafy, os6b legitymujqcych sig

pnywatnq umowE najmu lokalu mieszkalnego.

Nadto wynikajqcy

stolecznego Warsizary z

z postanowiefi uchwaty nr LYlll/17s112009 Rady miasta

dnia 9 lipca 2009 r. obowiqzek j poddania wnikliwej analizie

sytuacji mieszlcaniowej os6b ubiegajqcych sie o uzysfianie prawa najmu lokalu
I

tnieszkalnego z: zasobu mieszkaniowego m, st. Warszawy,j naklada na organ zbadanie
rJogtgbnie n in iejszej sprawy.

i

Zasadont tym, wskazanym w Uchwale Rady miapta stolecznego Warszawy,

organ uchybit i to w spos6b majqcy niewqtpliwie wptyw fia wynik niekorzystnego dla
I

skarZqcych rozstrzygniqcia. 
i

i

Trafnie skarzqcy podnoszq w skardze abstrahowani6 Zarzqdu Dzielnicy Mokot6w

m. st, Warszavuy od uregulowah zawartych w S 4 w zwi{zku z S 5 ust, 2 pkt 3 lit. a
Uchwaty.

Uzasadnienie odmowy nie zwiera zadnych ustal66 w przedmiooie zbadania
potrzeb mieszklarriowych rodziny skar2qcych w kontek6cie jdotychczasowych warunk6w
mieszkaniowych, Brak jakichkolwiek ustaleri w jaki s[os6b dysfunkcja ruchowa

skar2qcego#ffiEs{€.wptywa (czy te| nie wptyw?) na warunki mieszkaniowe

szeScioosoborarej rodziny pvy uwzglgdnieniu powierzchnji wynajmowanego al<tualnie

mieszkani a przy'€F4 stanowi istotne uchybienie {rganu zaleceniom zawartym
w Uchwale - wnikliwej analizie wniosku, 

i

Odwoianie siq w uzasadnieniu zaskarZonej uchvriaty jedynie do ,,normatywu
metra2owego" b€rz dokiadnego zbadania sytuacji mieszkaniowej skar24cych, zwlaszcza
w Swietle wy;iej wskazanego kontekstu - dysfunkcji rychowej skarZqcego,g=_=.
,ffistartovviozasadniczymnaruszeniuzasadrozpa!rywaniategorodzajuSpraW.

i

Organ abstrahuje takZe w uzasadnieniu zaskafzonej uchwaty od sytuacji
-majqtkowej skilrZqcych, Nie wystarczy podanie tu pewnycd fakt6w, jak np. przebywanie

_€:_:-G+i:$ na bezrobociu bez prawa do zasilku. W niniejszej sprawie organ nie

ustalif jakq konkretnq kwotq z tytulu wszelkich Swiadczer.i i darowizn (pomoc rodziny)

dysponuje w skali miesiqca cata rodzina skar2qcych.

6



,
:

w swietle powyfszy ch zarzuthw skargi, zasadne jest stwierdzenie, iz zaskarzonauchwara narusza prawp i nosi cechy dowofnosci.

PowyZsze stwidrdzenie skutkuje koniecznosciq wyelinrinowania zaskarrzoneluchwaly nr 5301/2014 
'zarzqdu Dzielnicy Mokot6w m, st, warsz awy z dnia z2styoznia2014 r" w czgsci dofyczqcej skar2qcych, z obrotu prawnego. poniew az ocr datypodjgcia niniejszej uchv'yaty do daty wydania niniejszego wyroku uprynglo juz ponerd rok,zasadne jest stwierdzerl\ie jej wydania z naruszeniem prawa (pkt 1 uryroku).

Skarga zarzucai*r*r" naruszenia z4a6..ltruszenie zasad procedury admirristracyjnej _ to jestnaruszenie przez orgarl zasad wskazanych w art.7,art. g, art. 11 iart. 77 S 1 r(pa,Analizujqc powyaszy 4arzut, wskazac nare2y, i2 zasady stosowania w tego typusprawach wprost przedis6w Kodeksu postqpowania administrac;y.inego nie zostaio worzeczn ictwie sqd6w ad in in istracyj nych jednozn aczn ie przesqdzo ne.
Jednakze niezal'eznie od oceny tego rodzaiu zarzut6w, ewidentne jeslnaruszenie przez otguni zasad rzetelnego i wnikriwego zbadania catoks ztafturpru*yfkt6rq to zasadg mo1nalwyprowadzid nie tytko zprzepis6w Kpa, are tak2ez i przeoJwszystkim z v,tyZej wskpzanych przepis6w Uchw aly nr Lvllt/1 zgllzr0€g Rady ,,*rrJstolecznegowarszawy4dniag 

ripca2009 r, 
'' 'r' Lvrrr/ tt<tt/lvvv Haoy t'u::*,

Reasumujqc, zarTqd Dziernicy Mokot6w m, st. warszawy ponownie zk>ztdawniosek skarzqcych o rnaiem lokali mieszkarn ych z zasobu mies;rkaniowego ,.,,.,, *rlwarszawy z uwzgrgdnieniem wszystkich wyzej wskazanych wytycznych,
Maiqc powyzsze rla uwadze, zgodnie z tresciq art, 1 g2, afr,. 147 orazaft. a00przepis6w ustawy - Prawo o postgpowaniu przed sqdami administracyjnvmi,wojew6dzki sqd Administracyjny w warszawie orzekr, jak w {ientencji wyroku, owykonalnosci zaskarzonej uchwaty sqd orzere na podstawie art. 1s2 prawa opostgpowaniu przed sqdami administracyjnymi.
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