
*Mieszkańcy hrabstwa Cook, w tym Chicago, mogą otrzymać pomoc w postaci dopłat do czynszu kontaktując się z 
infolinią pomocy prawnej ds. mieszkalnictwa i zadłużeń w hrabstwie Cook (Cook County Legal Aid for Housing and 
Debt) pod numerem 855-956-5763 lub odwiedzając stronę www.cookcountylegalaid.org.  
 

Program dopłat czynszowych stanu Illinois 
Obsługa mieszkańców poza terenem hrabstwa Cook* 
Najczęściej zadawane pytania 
Sądowe postępowanie o eksmisję 

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w tym dokumencie będą regularnie aktualizowane w zależności od 
potrzeb.  

1. Czy wynajmujący może teraz eksmitować najemcę? 

Tak. Moratorium Gubernatora Pritzker’a dotyczące eksmisji wygasło w dniu 3 października 2021 r. 
Wszystkie sprawy o eksmisję mogą już być wnoszone, oraz wszystkie nakazy i postanowienia o eksmisji 
mogą być egzekwowane. 

2. Dlaczego wynajmujący eksmituje najemcę? 

Wynajmujący może eksmitować najemcę, jeśli najemca: 

• Nie płaci czynszu. 
• Narusza którekolwiek z zasad ustalonych w umowie najmu. 
• Niszczy nieruchomość. 
• Nie opuszcza nieruchomości po zakończeniu umowy najmu. 
• Nie posiada pisemnej umowy najmu, ale płaci czynsz co miesiąc, a wynajmujący wręczy mu 

wypowiedzenie. 

Wynajmujący nie może eksmitować najemcy z następujących powodów: 

• Najemca złoży skargę do inspektora budowlanego, straży pożarnej, inspektora ds. zdrowia lub 
innego organu rządowego w sprawie niebezpiecznych, niezdrowych lub niezgodnych z prawem 
warunków życia w lokalu. 

• Najemca nie płaci czynszu, jeśli najemca opuścił nieruchomość na pewien okres z powodu 
przemocy domowej lub zagrożenia przemocą domową. 

• Najemca nie płaci czynszu, jeśli wynajmujący przyjął należny czynsz przed zakończeniem okresu 
wypowiedzenia. 

• Z powodu rasy, koloru skóry, narodowości, pochodzenia, płci, niepełnosprawności, wyznania, 
statusu rodzinnego, statusu wojskowego, wieku, stanu cywilnego, orientacji seksualnej lub bycia 
osobą chronioną na mocy nakazu ochrony. 

3. Jak wygląda procedura eksmisji w Illinois? 

Procedura eksmisji obejmuje następujące kroki: 

1. Zawiadomienie o zakończeniu umowy najmu (zawiadomienie o eksmisji): Wynajmujący musi 
przekazać najemcy pisemne zawiadomienie (wypowiedzenie) przed wniesieniem sprawy o 
eksmisję do sądu. Zazwyczaj jest to wypowiedzenie 5-dniowe, a jeśli najemca ureguluje płatność 

http://www.cookcountylegalaid.org/


w ciągu 5 dni wynajmujący jest zobowiązany przyjąć płatność.  
 

2. Wniesienie sprawy o eksmisję: Jeśli najemca nie zapłaci czynszu w okresie wypowiedzenia, 
wynajmujący może wnieść do sądu sprawę o eksmisję. Wynajmujący wypełnia Wniosek o 
eksmisję, na którego podstawie wszczynane jest postępowanie, a także Zawiadomienie o 
rozpoczęciu postępowania o eksmisję, które informuje najemcę, że sprawa została skierowana 
do sądu. Choć Wniosek powoduje wszczęcie postępowania, nie oznacza to, że eksmisja została 
zasądzona.  
 

3. Wydanie Nakazu eksmisji: Odbędzie się rozprawa, a gdy sędzia zgromadzi wystarczającą ilość 
informacji, podejmie decyzję i wyda postanowienie. Jeśli sędzia wyda postanowienie na korzyść 
wynajmującego, wydany zostanie Nakaz eksmisji, co oznacza, że najemca utracił prawo do 
zamieszkiwania w lokalu i przeprowadzona zostanie eksmisja. Nakaz może również wymagać, 
aby najemca zapłacił wszelki zaległy czynsz, który może obejmować czynsz naliczony w trakcie 
procedury o eksmisję.  
 

4. Eksmisja przeprowadzona przez Szeryfa: Po wydaniu Nakazu eksmisji przez sędziego, Szeryf jest 
uprawniony do usunięcia najemcy z lokalu i uniemożliwienia mu wejścia do lokalu. Po 
przeprowadzeniu eksmisji najemcy przez Szeryfa, wynajmujący może usunąć z lokalu wszelkie 
pozostałe rzeczy najemcy. Procedura eksmisji różni się w zależności od hrabstwa; należy 
skontaktować się z lokalnym biurem Szeryfa, aby dowiedzieć się, jak wygląda ten proces. 

4. W jaki sposób wniosek w programie dopłat czynszowych (Court-Based Rental Assistance Program, 
CBRAP) wpływa na procedurę eksmisji? 

Wynajmujący i najemcy powinni poinformować sędziego, że złożono wniosek CBRAP, a sędzia może 
odroczyć sprawę do momentu przetworzenia wniosku. Aby sprawdzić status wniosku złożonego do 
Urzędu ds. Rozwoju Mieszkalnictwa Stanu Illinois (Illinois Housing Development Authority – IHDA), 
odwiedź stronę www.IllinoisHousingHelp.org. 

5. W jaki sposób pomóc mogą partnerzy sądowi, jeśli w danym sądzie nie funkcjonuje oficjalny 
program rozwiązywania sporów w związku z eksmisją? 

Partnerzy sądowi mogą podjąć następujące działania: 

• Skierowanie stron postępowania do programu dopłat do czynszu, oraz do uzyskania pomocy 
prawnej i usług z zakresu mediacji: 

o W hrabstwie Cook: www.cookcountylegalaid.org  
o Poza hrabstwem Cook: evictionhelpillinois.org  

• Pomoc stronom postępowania w złożeniu wniosku w programie dopłat czynszowych i 
sprawdzeniu statusu wniosków. 

• Wniesienie o odroczenie sprawy do momentu uzyskania przez strony pomocy prawnej i 
wsparcia w zakresie płatności czynszu, oraz poinformowanie stron o dostępnej pomocy prawnej 
i programach dopłat do czynszu.  

• Skierowanie stron postępowania do bazy zatwierdzonych na terenie stanu formularzy 
Porozumień w sprawach o eksmisję, aby ułatwić rozwiązanie sprawy (np. Porozumienie w 

http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.cookcountylegalaid.org/
https://evictionhelpillinois.org/


sprawie oddalenia sprawy o eksmisję i pozwolenia na dalsze zajmowanie lokalu [Agreed Order 
Dismissing Eviction Case with Permission to Reinstate], Porozumienie w sprawie o eksmisję 
(zapłata zaległości i dalsze zajmowanie lokalu) [Agreed order in Eviction Case (Pay & Stay)], 
Porozumienie w sprawie o eksmisję (pozwany wyraża zgodę na wyprowadzkę) [Agreed Order in 
Eviction Case (Defendants Agree to Move)] 

 


