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Adwokaci Izabela Latkowska i Łukasz Frączek dyżurują w redakcji Gazety Miejskiej w każdy czwartek od godziny 
15 do 16.00, pod telefonem (32) 230-84-51. O co pytali nasi Czytelnicy podczas ostatniego dyżuru?

Dyżur prawnika

Adwokat Izabela Latkowska

Adwokat Łukasz Frączek

Chciałabym prze-
kazać synowi moje 
własnościowe 
mieszkanie, lecz 
mieszkać w nim do 
końca życia. Słysza-
łam o służebności 
mieszkania. Co to za 
instytucja?
W zamian za przeniesienie 
własności mieszkania nabyw-
ca zobowiązuje się zapewnić 
zbywcy tej nieruchomości do-
żywotnie mieszkanie i utrzy-
manie. Jeśli nie zostanie za-
warta inna umowa, nabywca 
mieszkania powinien przyjąć 
zbywcę jako domownika. To 
oznacza, że musi dostarczać 
mu wyżywienia, ubrania, 
mieszkania, światła i opału, 
zapewniać odpowiednią po-
moc, pielęgnować w chorobie 
oraz opłacić jego ceremonię 
pogrzebową, zgodną z miej-
scowymi zwyczajami. 

Mający służebność mieszka-
nia ma też prawo korzystać z 
pomieszczeń i urządzeń prze-
znaczonych 

do wspólnego użytku miesz-
kańców budynku. 
Może się zdarzyć, że pomię-
dzy nabywcą nieruchomości 
a dożywotnikiem dojdzie do 
pogorszenia stosunków. W 
takiej sytuacji trudno byłoby 
wymagać, aby strony nadal 
mieszkały pod wspólnym da-
chem. Wtedy każda ze stron 
może wystąpić do sądu o za-
mianę niektórych uprawnień 
wynikających z umowy doży-
wocia na dożywotnią rentę. 
Właściciel obciążonej nieru-
chomości może też wystąpić 
do sądu o zmianę służeb-
ności na rentę, jeżeli osoba 
uprawniona z tytułu służebno-
ści osobistej dopuszcza się 
rażących uchybień przy wyko-
nywaniu swojego prawa. W 
wyjątkowych wypadkach sąd 
może nawet rozwiązać umo-
wę o dożywocie. 

Osoby, które były domow-
nikami, po śmierci zbywcy 
mieszkania mogą korzystać 
ze służebności. Zgodnie z 
prawem zbywca może przy-
jąć na mieszkanie małżonka, 
dzieci małoletnie oraz inne 
osoby, o ile są przez niego 
utrzymywane albo potrzebne 
przy prowadzeniu gospodar-
stwa domowego. Dzieci przy-
jęte jako małoletnie mogą 
pozostać w mieszkaniu tak-
że po uzyskaniu pełnoletno-
ści. Służebność mieszkania 
nie przechodzi po śmierci 
uprawnionego na wszyst-
kich zstępnych, tylko na 
jego dzieci, rodziców i 
małżonka. Służebności 
osobistej nie można 
sprzedać ani przeka-
zać innej osobie.

■

Prokurator zastoso-
wał w stosunku do 
mnie dozór Policji. 
Co to dokładnie 
oznacza?   
Dozór Policji jest to środek 
zapobiegawczy używany w 
stosunku do oskarżonego 
lub podejrzanego, który może 
nałożyć prokuratura lub sąd, 
polegający na obowiązku 
okresowego zgłaszania się 
do określonego organu do-
zorującego (np. miejscowej 
komendy policji), meldowaniu 
o zmianach pobytu, zakazie 
opuszczania określonego 
obszaru (np. terenu danego 
województwa) oraz innych 
ograniczeń swobody. 
Celem dozoru policyjnego 
jest głównie ułatwienie pro-
wadzenia śledztwa, przewodu 
prokuratorskiego lub sprawy 
sądowej, mniej uciążliwe i 
mniej kosztowne dla skar-
bu państwa niż tymczasowy 
areszt. ■ 

Chcę wymeldo-
wać osobę, która 
od lat nie mieszka 
w lokalu. Złoży-
łam wniosek do 
urzędu miasta. 
Ponieważ nie wia-
domo gdzie osoba, 
o której wymeldo-
wanie wniosłam, 
przebywa. Organ 
wniósł do sądu 
o wyznaczenie 
kuratora dla nie-
znanego z miejsca 
pobytu. Wszystko 

bardzo długo trwa, 
jakie tak naprawdę 
są procedury i dla-
czego sprawa się 
tak ciągnie? 
Zgodnie z art. 34. § 1. 
Kodeksu postępowania 
administracyjnego organ 
administracji publicznej wy-
stąpi do sądu z wnioskiem 
o wyznaczenie przedstawi-
ciela dla osoby nieobecnej. 
Ponieważ osoba, o której 
wymeldowanie Pani wnio-
sła jest nieobecna, organ 
zachował się zgodnie z pra-
wem występując do sądu 

o przydzielenie kuratora. 
Podstawą prawną dla wy-
znaczenia kuratora jest art. 
184 §1. Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego: „Dla 
ochrony praw osoby, która 
z powodu nieobecności nie 
może prowadzić 
swoich spraw, 
a nie ma peł-
nomocnika, 
ustanawia 
się kura-
to ra . (…)” . 
K u r a t o r a 
wyznacza 
w łaśc i -
wy sąd 
rodzin-
ny i 
opie-

kuńczy. Procedura ze wzglę-
du na obciążenie sądów 
pracą może się wydłużać. 

Tuż po wydaniu właściwego 
postanowienia przez Sąd, 
tj. po jego uprawomocnie-
niu się, które następuje 

po upływie 3 tygodni od 
dnia ogłoszenia po-
stanowienia, organ 
powinien zawiado-
mić ustanowionego 
kuratora o toczącym 
się postępowaniu i 
kontynuować proce-

durę. 

■

Na płycie gliwickiego Rynku 
zaprezentowana zostanie 
Nowa Europa – projekt fo-
tograficzny Łukasza Trzciń-
skiego portretujący “naszą”, 
tak niedawno odzyskaną dla 
Europy część kontynentu, 
o burzliwej i nieco już zapo-
mnianej przeszłości. 

Nowa Europa rozpo-
czyna kolejny nurt 
programowy dzia-
łalności Muzeum w 
Gliwicach, którym 
będzie regularnie 
organizowane wy-
staw plenerowych 
w różnych prze-
strzeniach naszego 
miasta.

Krajobraz przemian 20. lat 
po upadku komunizmu Łu-
kasza Trzcińskiego pokazuje 
ślady pozostawione przez 
system komunistyczny w 
Europie Środkowo-Wschod-

niej – ślady pozostawione w 
krajobrazie, ekonomii oraz 
ludzkiej mentalności. 
Fotograf podjął próbę spor-
tretowania tej Nowej Europy 
przez pryzmat wątków lokal-
nych, osadzonych w historii 
i rzeczywistości konkretnego 
kraju, a jednocześnie cha-
rakterystycznych dla całego 
regionu. Każdemu krajowi 
przyporządkował jeden cykl 
fotografii. W miarę wielolet-
niej dokumentacji spuścizny 
systemowej okazało się, że 

względna spójność socjali-
stycznej Europy stopniowo 
zanika, że ta część Europy 
coraz bardziej się różnicuje; 
o każdym z krajów najlepiej, 
więc opowiadać innym języ-
kiem.

Czas trwania wystawy: sier-
pień/wrzesień 2011 

ORGANIZATORZY: 
Czytelnia Sztuki | Muzeum 
w Gliwicach oraz Fundacja 
Imago Mundi

„NOWA EUROPA” 
na gliwickim Rynku…
Na koniec wakacji, w czas powrotów z bliskich i dalekich 
podróży, Czytelnia Sztuki/Muzeum w Gliwicach, zaprasza 
na fotograficzną wyprawę do krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. 


