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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
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Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Wydziedziczony w testamencie może swoje wydziedziczenie 
unieważnić 

Wydziedziczenie jest to taka sytuacja, w której spadkodawca w testamencie pozbawia swoich 

najbliższych, czyli zstępnych (dzieci, wnuki itd.), małżonka lub swoich rodziców prawa do 

zachowku. Wskutek wydziedziczenia osoby te zostaną go pozbawione. Jest to bardzo rygorystyczny 

skutek dla uprawnionego (wydziedziczenie), dlatego może mieć miejsce jedynie po spełnieniu 

określonych warunków, tzn. może być dokonane tylko w testamencie i wyłącznie z przyczyn 

wskazanych w art. 1008 KC. Jeżeli jednak powody wydziedziczenia nie są prawdziwe albo nieważne 

można podważyć wydziedziczenie. 

Podstawa wydziedziczenia z Kodeksu cywilnego  

Zgodnie z art. 1008 KC  spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka  

i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 

1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami 

współżycia społecznego,  

2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego 

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, 

3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 

 

Przyczyny wydziedziczenia – gdy osoba wydziedziczona… 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

W testamencie pozbawić prawa do zachowku można tylko niektórych spadkobierców ustawowych:  

dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka i rodziców. Innym osobom zachowek nie przysługuje. 

1. 

2. 

3. 
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Skuteczność wydziedziczenia  

Stwierdzenie, że testament zawiera pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku nie 

oznacza jeszcze, że wydziedziczenie będzie skuteczne. Ważność i skuteczność wydziedziczenia, czyli 

pozbawienia prawa do zachowku, nie oznacza skuteczności wyłączenia od dziedziczenia (testament 

negatywny). Spadkodawca może swoim oświadczeniem skutecznie wyłączyć bliską osobę od 

dziedziczenia ustawowego, a jednocześnie jego wydziedziczenie (pozbawienie tej osoby prawa do 

zachowku), będzie nieskuteczne. O ile bowiem wydziedziczenie obejmuje oprócz utraty prawa do 

zachowku także wyłączenie od dziedziczenia, o tyle sam testament negatywny nie stanowi 

wydziedziczenia rozumianego zgodnie z treścią  art. 1008 KC. 

Ustawowa przyczyna wydziedziczenia musi istnieć w dacie sporządzenia testamentu aby było 

ono skuteczne. 

 

 

 

 

 

Spadkobierca wydziedziczony w testamencie, któremu już z innych przyczyn nie służy 

roszczenie o zachowek, może żądać ustalenia, że jego wydziedziczenie jest bezpodstawne. 

Przebaczenie  

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył (art. 

1010 KC). Skutkiem przebaczenia wydziedziczonemu jest zachowanie przez niego tylko prawa do 

zachowku (art. 1008 KC), nadal zaś pozostaje w mocy objęte wydziedziczeniem wyłączenie od 

spadkobrania, gdyż kodeks cywilny normuje skutki przebaczenia jedynie w zakresie zachowania 

prawa do zachowku. Przebaczenie nie dotyczy wyłączenia od dziedziczenia, które może utracić moc 

tylko przez odpowiednią zmianę lub odwołanie testamentu. Jeżeli spadkodawca przebaczył osobie 

uprawnionej do zachowku, to nie może jej wydziedziczyć. 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Wskazanie w testamencie przyczyny wydziedziczenia nie zawsze przesądza  

o skuteczności wydziedziczenia. Przyczyna wydziedziczenia musi rzeczywiście istnieć. 

Spadkobierca bezpodstawnie wydziedziczony może dochodzić zachowku  

powołując się na bezzasadność wydziedziczenia. 

ORZECZNICTWO 

Uchwała SN z dnia 14 czerwca 1971 r. (III CZP 24/71, OSNC 1972/2/23) 

Przebaczenie może być dokonane tylko przez testament, w tym więc zakresie samo 

przebaczenie poza testamentem (np. ustnie lub w zwykłym liście) nie będzie wystarczające. 
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Podważenie testamentu  

Przyczyna wydziedziczenia  uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu 

(art. 1009 KC). Skoro więc pozbawienie osoby blisko spokrewnionej z testatorem prawa do zachowku 

może być dokonane tylko w testamencie, zatem - jeżeli zaistnieją przesłanki, że można testament 

podważyć, czyli unieważnić cały testament, który zawiera postanowienie o wydziedziczeniu, tym 

samym można podważyć również samo wydziedziczenie. 

 

Podważenie wydziedziczenia  

Wydziedziczenie będzie skuteczne gdy będą istnieć określone powody uzasadniające decyzję 

spadkodawcy o wydziedziczeniu i  będą one wskazane w treści testamentu. Sporządzając testament 

testator powinien zadbać o to, żeby postanowienie o wydziedziczeniu zawierało wszystkie formalne 

elementy, od których zależy jego skuteczność. Są to sytuacje, gdy uprawniony do zachowku:  

 

 

 

1. 
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Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

Spadkodawca wydziedziczając nie musi użyć sformułowań kodeksowych, ale jednak jego 

motywy powinny być wyrażone na tyle jasno, aby dane zachowanie spadkobiercy można było 

przyporządkować do odpowiedniego przepisu. Przesłanki wydziedziczenia nie mogą być wskazane 

nazbyt ogólnie, powinny być dokładniej opisane. Gdy żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca, 

nie mieści się w kodeksowym katalogu trzech przesłanek, wówczas nie pozbawia uprawnionego do 

zachowku. Należy udowodnić, że przyczyny wydziedziczenia były nieprawdziwe lub nie wystarczały 

do tego, aby skutecznie wydziedziczyć uprawnionego. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

WAŻNE 

Gdy spadkodawca jako przyczyny wydziedziczenia wskazał inne zachowania 

uprawnionego do zachowku niż wymienione w art. 1008 KC, albo podał przyczynę bardzo 

ogólną, wówczas wydziedziczenie jest nieważne. 
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Nieprawdziwe zarzuty wydziedziczenia  

Może się zdarzyć (w praktyce występuje dość często), że spadkodawca prawidłowo 

sformułował w testamencie postanowienie o wydziedziczeniu, ale to co zarzucił uprawnionemu do 

zachowku jest nieprawdą. Jeśli uprawniony do zachowku zdecyduje się podważyć wydziedziczenie, to 

musi przed sądem udowodnić (przedstawiając dowody, np. świadków, dokumenty, korespondencję 

ze spadkodawcą i in.), że zarzuty zawarte w testamencie są nieprawdziwe. 

 

Wydziedziczenie a dzieci wydziedziczonego 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym zstępni osoby wydziedziczonej w testamencie (jego dzieci, 

wnuki itd.) są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę (art. 1011 KC). Oznacza 

to, że skuteczne wydziedziczenie pozbawia wydziedziczonego prawa do zachowku, ale powoduje 

jednocześnie nabycie tego prawa przez jego zstępnych (dzieci). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1749) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – prawnik/mediator 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Pozbawienie wydziedziczonego prawa do zachowku, powoduje nabycie tego prawa przez jego 

zstępnych (dzieci), które staje się ich własnym prawem do zachowku,  

a nie prawem dziedziczonym po swoim poprzedniku. 
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3. Najemca czy Wynajmujący? Czyli kto jest kim w umowie najmu 

Wynajmowanie cudzego mieszkania jest często jedynym rozwiązaniem na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych dla siebie i swojej rodziny.  Przyczyny takiej decyzji są różne. Nie każdy może sobie 

pozwolić na posiadanie własnego mieszkania (skromne finanse). Niektórzy ciągłe zmieniają miejsca 

zamieszkania (praca, szkoła). Czasem są to względy rodzinne. Osoby zainteresowane najmem 

często nie przywiązują wagi do prawidłowego określenia stron umowy używając wymiennie 

określeń „najemca” oraz „wynajmujący” – traktując je jako synonimy. Błąd, gdyż są to dwa różne 

podmioty, różnią się prawami i obowiązkami – inne są dla najemcy, inne dla  wynajmującego. 

 

Definicje  

Umowa najmu 

Pojęcie umowy najmu posiada swoją definicję określoną w kodeksie cywilnym (dalej jako KC) 

zawartą w księdze trzeciej KC dot. zobowiązań (zob. Tytuł XVII: Najem i dzierżawa, Dział I: Najem). 

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy 

rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić 

wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 §1 KC).   

Do kwestii najmu odnosi się również art. 336 KC, zgodnie z którym – posiadaczem rzeczy jest 

zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią 

faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym 

łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). 

Najem lokalu mieszkalnego podlega więc przepisom ogólnym kodeksu cywilnego dotyczącym 

najmu (art. 659-679 KC), a także przepisom szczególnym kodeksu cywilnego dotyczącego tylko najmu 

lokali (art. 680-692 KC). Dodatkowo, umowa najmu lokalu mieszkalnego musi spełniać zasady 

określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 

 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Najemca 

Z samej definicji umowy najmu, zawartej w kodeksie cywilnym, już wynika kim jest najemca – 

to podmiot, który  przyjmuje rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony i zobowiązuje 

się płacić wynajmującemu umówiony w związku z tym czynsz.  

To, kim jest najemca dobrze wyjaśnia również ustawa o ochronie praw lokatorów (…) w art. 2 

ust 1 pkt 1), który brzmi, że ilekroć w ustawie jest mowa o lokatorze – należy przez to rozumieć 

najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. 

Po zapoznaniu się z powyższymi przepisami  - najemca to osoba, która jest lokatorem danego 

mieszkania, lokalu lub domu i najmuje go w zamian za korzyść materialną (zapłata czynszu), którą 

odprowadza na rzecz wynajmującego. Najemca może mieszkać w mieszkaniu lub domu na czas 

oznaczony lub nieoznaczony. Nie ma jednak praw własnościowych do najmowanego lokalu. 

 

Wynajmujący 

Podobnie, jak to zostało wyjaśnione w odniesieniu do najemcy, również w odniesieniu do 

wynajmującego z samej definicji umowy najmu, zawartej w kodeksie cywilnym, wynika kim 

wynajmujący jest – to podmiot, który zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas 

oznaczony lub nieoznaczony i pobierać od najemcy umówiony czynsz. 

Również ustawa o ochronie praw lokatorów (…) – w art. 2 ust 1 pkt 2), określa, że ilekroć  

w ustawie jest mowa o właścicielu - należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą 

wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. 

Zgodnie z powyższym, wynajmujący to właściciel mieszkania, lokalu lub domu, który 

wynajmuje nieruchomość najemcy za określoną w umowie najmy korzyść materialną (należny mu 

czynsz). Wynajmujący ma pełne prawa własnościowe do wynajmowanego przez siebie lokalu. 

 

Prawa i obowiązki najemcy  

Prawa najemcy określa ustawa o ochronie praw lokatorów (...): 

 prawo do godnego mieszkania – wynajmowany lokal nie może zagrać zdrowiu ani 

życiu najemcy; najemca ma więc prawo domagać się od wynajmującego dokonania 

niezbędnych remontów oraz napraw; 

 prawo do przestrzegania umowy – najemca nie może zostać wyrzucony z mieszkania  

z dnia na dzień, jeśli w umowie jest określony okres wypowiedzenia; 

 prawo do obniżenia czynszu  lub całkowitego wypowiedzenia umowy – gdy lokal miał 

ukryte wady lub wady te pojawiły się w czasie użytkowania lokalu i nie wynikają one  

z winy najemcy; 

Jeżeli w chwili wydania najemcy lokal: 

o miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie 
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o albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego 

zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim 

o albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą 

najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. 

Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad lokalu, jak również uprawnienie do 

niezwłocznego wypowiedzenia najmu, nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili 

zawarcia umowy wiedział o wadach. 

 prawo do zarządzania mieszkaniem – najemca może samodzielnie podpisywać umowy 

(np. umowa na usługi telewizyjne, tzw. kablówka lub umowa na dostawę internetu do 

zajmowanego lokalu) albo dokonywać zakupów sprzętu czy wyposażenia, które po 

okresie najmu ma prawo zabrać ze sobą; 

 prawo do dokonywania zmian w mieszkaniu – jednak najemca nie może całkowicie 

zmieniać wnętrza mieszkania bez wcześniejszego uzgodnienia z wynajmującym; 

 prawo do informacji, gdy właściciel chce odwiedzić mieszanie – właściciel nie może 

wchodzić do lokalu bez wcześniejszego uzgodnienia terminu swoich odwiedzin  

z najemcą, a najemca musi być obecny podczas tej wizyty; wynajmujący może wejść do 

mieszkania bez zgody najemcy tylko wtedy, gdy najemca utrudnia mu spotkanie  

i oględziny. 

 

Obowiązki najemcy – zobowiązuje się przede wszystkim:  

 przestrzegać wszystkich postanowień zawartych w umowie najmu; 

 utrzymywać lokal w dobrym stanie, czyli we właściwym stanie technicznym  

i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami, 

 przestrzegać porządku domowego; 

 płacić w terminie czynsz w kwocie wcześniej ustalonej z wynajmującym; 

 eksploatować lokal w sposób, jaki określa zawarta pomiędzy stronami umowa, a jeśli  

umowa ich nie określa - w sposób odpowiadający specyfice i przeznaczeniu lokalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! 

Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia: 

 jeżeli najemca używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem  
i nie przestaje go używać w taki sposób mimo upomnienia  

albo  

 gdy najemca rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na zniszczenie 
lub uszkodzenie 
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Prawa i obowiązki wynajmującego   

Prawa wynajmującego również uregulowane są w Ustawie o ochronie praw lokatorów (…): 

 prawo do ustanowienia kaucji za mieszkanie – jest to forma zabezpieczenia 

wynajmującego przed ewentualnymi zniszczeniami, których może, w trakcie trwania 

umowy najmu, dokonać najemca; wysokość kaucji ustala wynajmujący, jednak nie 

może ona przekroczyć wartości dwunastu stawek czynszu za nieruchomość; 

Kaucję pobiera się w momencie podpisania umowy, a zwraca w pełnej kwocie, 

jeśli mieszkanie jest oddane w stanie, jak na początku najmu (wyj. skutki 

naturalnego użytkowania). Przy umowie najmu okazjonalnego kaucja stanowi 

zabezpieczenie na poczet ewentualnych kosztów sądowych związanych  

z uruchomieniem postępowania egzekucyjnego względem najemcy. 

 prawo ustawowe zastawu na rzeczach ruchomych najemcy – dotyczy rzeczy, które 

najemca wniósł do lokalu,  stanowią zabezpieczenie zapłaty czynszu i innych opłat; 

Ustawowe prawo zastawu (art. 670-671 oraz art. 686 KC)  rozciąga się także 

na wniesione do lokalu ruchomości członków rodziny najemcy razem z nim 

mieszkających. Zastaw powstaje w momencie, gdy najemca zalega z płatnością 

czynszu na rzecz wynajmującego, a wygasa gdy dokona spłaty zaległości. 

Zastawem mogą być objęte przedmioty wniesione do lokalu przez najemcę, za 

wyjątkiem np. przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny i ubrań. 

 prawo do podniesienia czynszu w każdym momencie wynajmowania mieszkania – 

musi jednak poinformować o tym najemcę odpowiednio wcześniej i uwzględnić, że 

najemca ma w takiej sytuacji prawo do rozwiązania umowy; 

 prawo domagania się od najemcy przestrzegania zasad współżycia społecznego – 

dotyczy obowiązujących zasad w danej wspólnocie mieszkaniowej; 

 prawo żądania przywrócenia stanu pierwotnego mieszkania – gdy najemca dokonał 

całkowitej zmiany wnętrza nieruchomości bez wiedzy wynajmującego ma on prawo 

żądać od najemcy przywrócenia do stanu pierwotnego na koszt najemcy (bez 

obciążania wynajmującego kosztami tych prac i materiałów); 

 prawo domagania się zapłaty czynszu na kilka sposobów – ustnie, pisemnymi 

wezwaniami (prywatne, przez prawnika), blokada kaucji, wniesienie sprawy do sądu. 

 

 

 

 

 

Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji  

i urządzeń związanych z mieszkaniem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw 

gazowych  

i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń 

stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. 

WAŻNE 

Wynajmujący nie ma prawa do eksmisji najemcy z mieszkania.  

Takie prawo ma tylko sąd.  
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Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: 

 utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń 

budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia; 

 dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa wyżej, 

oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od 

przyczyn, z tymże najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy; 

 dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów 

wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: 

 napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej 

wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, 

instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu, 

 wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, 

posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1749) 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

 i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 611 
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