DRUK nr 3.
Poznań, ___________________
Oświadczenie osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
Zamieszkujących w lokalu nr ___ przy ul. _________________ w Poznaniu
Oświadczam, że nie wystąpiła wobec mnie żadna z przesłanek wymienionych w art. 95 ust. 2, 3 i 3a
ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.355 z późniejszymi zmianami),
powodująca konieczność wydania decyzji o opróżnieniu lokalu.
Stosownie do art. 95 ustawy o Policji decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w
dyspozycji Policji wydaje się, jeżeli policjant albo osoba, o której mowa w art. 29 Ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 667 z późniejszymi zmianami):
1) podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część;
2) używa lokal mieszkalny w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z przeznaczeniem,
zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia przeznaczone
do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
3) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym
korzystanie z innych lokali;
4) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu przez
okres co najmniej dwóch pełnych okresów płatności, pomimo uprzedzania na piśmie o zamiarze
wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty
zaległych i bieżących należności;
5) otrzymał(a) pomoc finansową, o której mowa w art. 94 ust. 1;
6) został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości i przydzielono mu w tej lub pobliskiej
miejscowości następny lokal mieszkalny;
7) nie zwolnił(a), w terminie określonym odrębnymi przepisami, wcześniej przydzielonego lokalu
mieszkalnego;
8) zrzekł(a) się uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
9) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone
w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia
praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się także:
1. jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego
pozostającego w dyspozycji Policji; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru
jednego z zajmowanych lokali;
2. gdy policjant zwolniony ze służby lub pozostali po policjancie członkowie rodziny zajmują lokal
mieszkalny położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu
zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej miejscowości,
o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia;
3. w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Policji, przez policjanta
lub członków jego rodziny albo inne osoby - bez tytułu prawnego.
Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu wypowiedział stosunek prawny
dotyczący lokalu.
Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu lub domu.
Powyższe oświadczenie złożone jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej
z przepisów art. 272 i 286 § 1 Kodeksu karnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.
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