
Stop eksmisjom – dyskusja o problemach 

lokatorskich w Lublinie 



Eksmisje w Lublinie 

• Decyzja miasta o eksmisji 14 rodzin 

• Rozpoczęcie współpracy z firmą Masta 
M.Stalinger  

• Wątpliwości odnośnie prawidłowości działań 
podmiotów odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie eksmisji  

 (Masta M. Stalinger, komornik sądowy,  

 Zarząd Nieruchomości Komunalnych) 

• Różnorodność historii ludzkich 

• Fałszywy wizerunek osób zagrożonych eksmisją  

 

 



Sytuacja mieszkaniowa w Lublinie – 

problemy 

• Niewydolna polityka mieszkaniowa 

• Dramatycznie niska ilość lokali socjalnych i 

komunalnych 

• Początek masowych eksmisji 

• Brak indywidualnego podejścia do sytuacji 

zadłużonych osób. Automatyczność działania 

władz miasta 

• Zrzucanie odpowiedzialności za zdrowie i życie 

osób eksmitowanych na prywatną firmę  

 

 



Przyczyny zadłużeń 

• Utrata pracy, utrata dochodu (np. renty), 
niskie wynagrodzenia. 1/3 pracodawców w 
Polsce zalega z wynagrodzeniami (zgodnie  
z rocznym sprawozdaniem PIP za rok 2012 i 
2013, odpowiednio str. 87 i 85). Coraz większy 
odsetek „umów śmieciowych” itd. 

• Utrata zdrowia, utrata zdolności do pracy, 
koszty leczenia, niskie renty. 

• Wzrost kosztów utrzymania. Np. cena wody 
obecnie jest o 34 procent wyższa niż w 2008 
roku ( www.cena-wody.pl ) 

 
 

http://www.cena-wody.pl/
http://www.cena-wody.pl/
http://www.cena-wody.pl/


Niewydolna polityka mieszkaniowa 

miasta Lublin – dane 



Miasto Lublin nie realizuje polityki 

mieszkaniowej (raport NIK-u)  

 

 



Miasto Lublin nie realizuje polityki 
mieszkaniowej ( raport NIKu )  

 

 



Ilość lokali socjalnych w stosunku do 
liczby oczekujących (odpowiedź z ZNK)  

 



Czas oczekiwania na lokal socjalny 



• Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego 

oznacza eksmisję na bruk 

• Rosnące koszty przy malejących dochodach 

• Wzrost bezdomności 

• Pogorszenie jakości życia mieszkańców 

• Uzależnienie mieszkańców od pomocy 

społecznej 

 

 

Realne konsekwencje polityki 

mieszkaniowej miasta 



Nasze postulaty 

• Zaniechanie eksmisji 

• Rzetelne sprawdzenie sytuacji wszystkich osób 

zagrożonych eksmisją  

• Stworzenie programu oddłużeniowego 

uwzględniającego indywidualną sytuację  

i możliwości lokatorów 

• Zwiększenie środków z budżetu miasta na lokale 

socjalne 

 



Co możemy zrobić? 

• Wpływanie na opinię publiczną 

• Wyrażanie sprzeciwu poprzez wysyłanie pism                 

(do Prezydenta Miasta, do Zarządu Nieruchomości 

Komunalnych, do radnych miasta) 

• Wnoszenie o udostępnianie informacji publicznej w 

zakresie polityki mieszkaniowo – socjalnej (Urząd Miasta 

Lublin) oraz upublicznianie ich 

• Obecność na przeprowadzanych egzekucjach 

komorniczych 

• Organizowanie się w grupach (np. Lubelska Akcja 

Lokatorska ) 



Co możemy zrobić ? 

• Wsparcie w znalezieniu pomocy prawnej  

• Reagowanie na nielegalne działania podczas 
procedur egzekucyjnych 

• Bezpośrednia pomoc zagrożonym, protesty 

• Zgłaszanie planowanych eksmisji, 
kontaktowanie się z osobami zagrożonymi 

 667 674 720  
– telefon alarmowy  

Lubelskiej Akcji Lokatorskiej  
 





Podstawa prawna 

• Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy 
zasobie gmin; 

• Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 
1968 roku o czynnościach komorniczych; 

• Kodeks Cywilny – część o najmie lokali; 

• Kodeks Postępowania Cywilnego – część o 
egzekucjach 

• Uchwały samorządów lokalnych dotyczące 
gminnych zasobów lokalowych i gospodarowaniu 
nimi 

• Inne (np. statuty spółdzielni mieszkaniowych) 

 


