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Pismo dotyczy:
Zawiadomienie i skarga na dyskryminację mojej rodziny
przez Prezydenta Miasta st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego
składam do Państwa zawiadomienie i skargę na dyskryminację mojej rodziny
przez Prezydenta Miasta st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.
Dyskryminacja polega na tym, że jednej grupie warszawiaków Pan Prezydent daje możliwość wykupu
mieszkania w TBS Warszawa Północ, a drugiej, w której jest moja rodzina - blokuje wykup mieszkania.
(Otrzymałem 2 dokumenty z odmowną decyzją na moje pismo o wykup mieszkania).

Zaznaczę, że:
1. Mieszkania są w tym samym TBS Warszawa Północ.
2. Od obu grup najemców następuje 100% przepływ gotówki do TBS.
3. Obie grupy najemców faktycznie spłacają 100% kredyt za to mieszkanie, które wziął TBS.
4. Obie grupy najemców są partycypantami tzn. wpłaciły ok. 30% wartości mieszkania z chwilą
podpisania umowy partycypacji.
5. Obie grupy najemców posiadają umowę partycypacji.
6. Dodatkowo, my mamy umowę partycypacji z 2006 r. i od tego okresu dodatkowo przez kilkanaście
lat został spłacany kredyt za to mieszkanie i pomimo to wykup mieszkania jest blokowany przez Pana
Prezydenta, a Pan Prezydent daje możliwość wykupu mieszkańcom, którzy dopiero co podpisali
umowę partycypacji z TBS.
7. Ustawa o TBS\SIM pozwala na wykup mojego mieszkania i spełniam wszystkie warunki Ustawy.
8. Pan Prezydent ma władzę, aby zdjąć blokadę wobec mojej rodziny, którą nałożył.
9. Od początku przeprowadzki z Łodzi do Warszawy – w Warszawie płacimy podatki.
10. W obu przypadkach TBS Warszawa Północ jest właścicielem mieszkań.
Jest to klasyczny przykład dyskryminacji stosowany przez
Prezydenta Miasta st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.
Zamiast wziąć moją rodzinę w obronę
Pan Prezydent listem z dnia 30 maja 2022 r. napisał: „… może Pan wypowiedzieć umowę najmu i
opuścić lokal…”
- tak wygląda troska mojego Prezydenta o sprawiedliwość i mieszkania dla warszawiaków,
i zupełnie zapomniał czy też nie uznaje mi, że dodatkowo przez ostatnie ok. 16 lat spłacany został
kredyt z mojego lokalu na to mieszkanie (nastąpiły przepływy gotówki),
a poświadczenie, że spłacam kredyt mam przynajmniej na 2 dokumentach od TBS.
Ponadto, w 2006 r. metr mieszkania przy naszej ulicy był ok. 3200 zł wg umowy partycypacji
a dziś ok. 13 000 zł – a wpłacone zostało 30% mieszkania.
Zatem w rzeczywistości to rada Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego,
abyśmy po ok. 16 latach spłacania kredytu do TBS - wyprowadzieli się z dzieckiem na bruk.
Pewnie, jesteśmy wolni – możemy iść na bruk jeśli nie podoba nam się dyskryminacja.
W ten sposób można powiedzieć wszystkim, którzy domagają się sprawiedliwości i uznania praw –
także mniejszościom, których Prezydent Warszawy Pan Rafał Trzaskowski deklaruje, że broni:
- jeśli komuś się nie podoba to niech wynosi się.
(Taki jest wydźwięk pisma od Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego),

albo deklaracja Prezydenta Warszawy, że troszczy się o mieszkania dla warszawiaków,
ale tym samym odmawia mojej rodzinie prawa warszawiaka i mojej 13-letniej córce, która tu się
urodziła, bo dla kogo blokuje moje mieszkanie? – jeśli nie dla nas, którzy spłacamy 100%?
Zatem kto jest tym lepszym warszawiakiem od nas? dla którego Pan Prezydent blokuje mieszkanie.
Oczekuję sprawiedliwego i równego traktowania
przez Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego skoro wywiązujemy się ze wszystkiego
wobec społeczności Miasta st. Warszawy.
Walkę z dyskryminacją i niesprawiedliwością dobrze zaczynać od swojego otoczenia - od nas samych,
gdyż życie składa się z małych rzeczy, a wartości europejskie z każdego czynu mieszkańca Europy.

