
…....................., dnia........................

Sąd Rejonowy 
dla …....................................

w …..........................
…... Wydział Cywilny

ul....................................

…............................

Powód:

…..........................

…..........................

…..........................

Pozwany:

Urząd miasta …..................

Dzielnica...................……..

Adres.....................………..

….........................................

Pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego

Na podstawie art.  189 Kodeksu postępowania cywilnego,  Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o 

ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  w 

imieniu własnym wnoszę o:

1. Ustalenie istnienia prawa do lokalu socjalnego przysługującego na podstawie art. 14 ust. 4 

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

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym na 

podstawie tytułu wykonawczego: klauzuli wykonalności z dnia …............................ dla 

wyroku Sądu Rejonowego dla …........................................Wydział …... Cywilny  z dnia 

….......................................roku Sygn. Akt: ..................................z powództwa Urzędu 

miasta …...............................przeciwko …...................... o eksmisję.

2. Zwolnienie w całości z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i przyznanie pomocy 

prawnej z urzędu.

3. Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego 

toczącego się przed organem egzekucyjnym: Komornikiem Sądowym …............................. 



przy Sądzie Rejonowym dla …............................................, Sygn. Akt …............................

 

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla ….............................................Wydział …......Cywilny  z dnia 

…......................roku Sygn. Akt: ….............................z powództwa Urzędu Miasta 

…........................przeciwko mnie orzeczono eksmisję z lokalu mieszkalnego nr …......przy ul. 

….............. Przed Komornikiem Sądowym ….........................  przy Sądzie Rejonowym dla 

…...................................... Sygn. Akt ….....................toczy się postępowanie egzekucyjne o sygn. 

Akt …......................... Komornik mimo, że został poinformowany o tym, spełniam przesłanki art. 

14 ust. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów nie zawiesił postepowania 

egzekucyjnego i wyznaczył termin eksmisji na dzień …...................................................

W związku z zaistniałą sytuacją konieczne jest wszczęcie postępowania o ustalenie prawa do lokalu 

socjalnego, na podstawie przesłanek, które zaistniały po ogłoszeniu wyroku na podstawie którego 

toczy się postępowanie egzekucyjne, a także pilne wydanie postanowienia o zawieszeniu egzekucji. 

Z uwagi na naszą bardzo trudną sytuację finansową, którą obrazuje załączone oświadczenie o stanie 

majatkowym wnoszę również o zwolnienie z kosztów procesu w całości i przyznanie pełnomocnika 

z urzędu.

...............................................

 

Załączniki:

1. Odpis pozwu

2. Oświadczenie o stanie majatkowym

3. Akt urodzenia małoletniego dziecka/świadectwo lekarskie świadczące o ciąży/zaświadczenie  

o statusie bezrobotnego/zaświadczenie o niepełnosprawności (niepotrzebne skreślić)


