
Zadanie 

na kolokwium poprawkowe aplikantów radcowskich  

OIRP w Poznaniu 

w dniu 25 września 2020r. 

 

 W dniu 24 września 2020r. do Radcy prawnego (Radczyni prawnej) zgłosiła się po 

poradę prawną Janina Kowalska.  

 Podała, że objęła spadek po ojcu w dniu 3 marca 2020r., jako jego jedyna 

spadkobierczyni ustawowa oraz uzyskała sądowe prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.   

 W skład spadku, między innymi, wchodzi własność nieruchomości gruntowej 

zabudowanej,  podzielonej faktycznie do korzystania na dwie części. Na jednej części 

nieruchomości stoi dom jednorodzinny w którym zostały wyodrębnione dwa samodzielne 

lokale mieszkalne, na drugiej części znajduje się budynek obejmujący duży lokal użytkowy 

wykorzystywany do sprzedaży materiałów budowlanych  

 Janina Kowalska postanowiła uporządkować sprawy spadkowe po ojcu, a co do 

opisanej wyżej nieruchomości  podała Radcy prawnemu, że w jej ocenie stan prawny i 

faktyczny ma się następująco: 

1) Co do  domu jednorodzinnego: 

a) Umowa najmu pierwszego lokalu mieszkalnego - pisemna, zawarta z jej ojcem na czas 

określony jednego roku - wygasła dwa lata przed śmiercią jej ojca, ale najemca zgłosił ustnie 

ojcu, że chce nadal mieszkać, a  jej ojciec ustnie wyraził zgodę, nadal odbierał czynsz za 

najem zgodnie z pisemną umową i nie zgłaszał wobec najemny żadnych pretensji. Obecnie 

„były” najemca nadal płaci regularnie kwoty za korzystanie z lokalu w wysokości ustalonej z 

jej ojcem w pisemnej umowie, podając, że jest to czynsz za  najem mieszkania. Janina 

Kowalska chce odzyskać lokal. 

b) Umowa najmu drugiego lokalu - pisemna, zawarta z jej ojcem na czas nieokreślony - 

również wygasła, gdyż najemczyni zmarła w kwietniu 2020r..  Do chwili śmierci najemczyni 

stale mieszkała z nią  jej córka, która nadal płaci regularnie kwoty za korzystanie z lokalu w 

wysokości ustalonej przez jej matkę z ojcem Janiny Kowalskiej, podając, że jest to czynsz za  

najem mieszkania. Janina Kowalska chce odzyskać lokal aby wynająć go na nowo za wyższy 

czynsz, ale córka  najemczyni, mimo pisemnego wezwania, nie chce opuścić lokalu.  

2) Co do lokalu użytkowego, Janina Kowalska zażądała pisemnie od najemcy  - który zawarł 

pisemną umowę z jej ojcem na czas określony trzech lat do końca roku 2021 - wyższego 

czynszu o 25 %, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu oraz wzywając  albo do 



zapłaty wyższego czynszu po okresie  miesięcznego wypowiedzenia albo do opuszczenia 

lokalu w terminie dwóch miesięcy. Najemca przesłał pismo w którym stwierdził, że  nie 

zgadza się na zmianę czynszu , gdyż nie przewiduje tego umowa najmu. Mimo upływu trzech 

pełnych miesięcy od doręczenia tego wezwania, najemca ani nie płaci wyższego czynszu ani 

nie opuścił lokalu użytkowego. 

 

 Proszę, na podstawie faktów podanych przez Janinę Kowalską, sporządzić zwięzłą 

opinię  z podaniem przepisów Kodeksu cywilnego, wskazując, czy i które żądania Janiny 

Kowalskiej mogą okazać się  zasadne oraz czy i jakie przepisy Kodeksu cywilnego mogą 

stanowić podstawę obrony wskazanych osób przed żądaniami Janiny Kowalskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: 

 sędzia Andrzej Adamczuk 


