
 



c. ilość powództw o eksmisję z tytułu wypowiedzenia na podstawie art. 11 ust. 3 

pkt. 1 ww. ustawy; 

d. ilość powództw o eksmisję z tytułu wypowiedzenia na podstawie art. 11 ust. 3 

pkt. 2 ww. ustawy; 

e. ile z ww. powództw zostało orzeczonych eksmisją użytkowników oraz w ilu 

z nich sąd orzekł o prawie do najmu socjalnego lokalu. 

4. Z jakich powodów gmina toczyła i toczy postępowania o rozwiązanie stosunku 

prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły 

porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku zgodnie z art. 11 

ust. 10 ww. ustawy? 

a. Czy zmiana treści art. 11 ust. 3 pkt. 1 w związku z nowelizacją ww. ustawy 

pozwoliła na odzyskanie lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy lub 

co najmniej wszczęcie ponownych czynności zmierzających do odzyskania 

lokali, których nie udało się odzyskać w przypadku oddalenia powództwa 

wytoczonego na podstawie art. 11 ust. 10 ww. ustawy? 

5. Jaka jest droga postępowania w przypadku uciążliwego najemcy lokalu pozostającego 

w zasobie mieszkaniowym Państwa gminy? 

a. Jakie dokładnie przesłanki spowodowały wypowiedzenie przez Państwa 

stosunku najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 1, tj. jakie zachowania i jakiego 

rodzaju uciążliwość zostały zakwalifikowane do wszczęcia takiego 

postępowania. 

b. W jaki sposób jest dokumentowana i uzasadniana tzw. uciążliwość 

mieszkańców? 

c. Czy lokatorzy podważyli zasadność Państwa wypowiedzenia stosunku najmu 

z ww. tytułu przed sądem i czy zdarzało się, że powództwo o bezskuteczność 

takiego wypowiedzenia zostało uwzględnione? Jeżeli tak, proszę o sygnaturę akt 

i wskazanie sądu, przed którym toczyły się takie postępowania. 

6. Czy pozostający w zasobie mieszkaniowym lokal Państwa gminy był wykorzystywany 

w sposób niezgodny z umową? 

a. Czy prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu spowodowało 

wypowiedzenie stosunku najmu lokalu mieszkalnego w Państwa gminie? 

b. Czy zamieszkiwanie w pracowni twórczej było powodem wypowiedzenia 

stosunku najmu lokalu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy? 



 


