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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 12 maja 2021 r. nad ustawą  

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 4, 12, 13, 19, 26, 27 i 28. 

 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Ryszard 

Bober wycofał swoje wnioski (pkt: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 23 i 24 zestawienia 

wniosków). 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Infrastruktury  Budżetu i Finansów Publicznych 

 (-) Jan Hamerski  (-) Paweł Arndt 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

 

1)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 2 skreśla się ust. 2; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

2)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

skreśla się art. 3; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

3)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

skreśla się art. 4; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 4 i 13 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 5 w pkt 5 w lit. b na końcu dodaje się wyrazy „, albo” oraz dodaje 

się lit. c w brzmieniu: 

„c) deweloperem albo przedsiębiorcą innym niż deweloper 

umowę, o której mowa w art. 27a ust. 1”; 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Nad poprawkami nr 5 i 6 należy głosować łącznie. 

 

5)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę 

o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku 

Poprawka sen. 
R. Bobera 
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powierniczego, zwanego dalej „mieszkaniowym rachunkiem powierniczym”.”; 

6)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego 

zadania inwestycyjnego deweloper, ma obowiązek zawarcia umowy 

mieszkaniowego rachunku powierniczego odrębnie dla każdego zadania 

inwestycyjnego.”; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 8. 

 

7)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 16 skreśla się ust. 2; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

8)  w art. 16: 

a) w ust. 2 wyrazy „wypisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na 

nabywcę prawa wynikające z umowy deweloperskiej lub umowy, o 

której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lub 3, w stanie wolnym od 

obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na 

które wyraził zgodę nabywca” zastępuje się wyrazami „kopii decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie”, 

b) w ust. 4 wyrazy „wypisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na 

nabywcę prawa wynikające z umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 pkt 2 lub 4, w stanie wolnym od obciążeń, 

praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które 

wyraził zgodę nabywca” zastępuje się wyrazami „kopii decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie”; 

Poprawka 

KBFP, 

KI 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 10 

i 11. 

 

9)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 17 w ust. 4 w pkt 1 skreśla się lit. f i g; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

10)  w art. 17: 

a) w ust. 4 w pkt 1 skreśla się lit. f, 

b) w ust. 5 wyrazy „ust. 4 pkt 1 lit. d, f, g, i”, zastępuje się wyrazami 

„ust. 4 pkt 1 lit. d, g, i”, 

c) w ust. 6 wyrazy „oraz f–j” zastępuje się wyrazami „oraz g–j”, 

d) w ust. 7 w pkt 2 wyrazy „ust. 4 pkt 1 lit. f, g, i” zastępuje się 

wyrazami „ust. 4 pkt 1 lit. g, i”; 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

11)  w art. 17 w ust. 4 w pkt 1 w lit. g skreśla się wyrazy „lub 

podwykonawców”; 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

12)  w art. 17 w ust. 9 wyraz „innym” zastępuje się wyrazem „szerszym”; Poprawka 

KBFP, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

„Art. 27a. 1. Jeżeli deweloper albo przedsiębiorca inny niż 

deweloper zawiera z nabywcą umowę dotyczącą lokalu inną niż 

umowy, o których mowa w art. 2–4, jest obowiązany do 

poinformowania nabywcy, że: 

1) lokal będący przedmiotem tej umowy nie jest lokalem 

mieszkalnym; 

2) do tej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy, w 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 



– 4 – 

szczególności środki pieniężne wpłacane przez nabywcę na poczet 

realizacji tej umowy nie są objęte ochroną przewidzianą w 

ustawie. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, deweloper lub 

przedsiębiorca inny niż deweloper przekazuje nabywcy na trwałym 

nośniku w terminie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed 

zawarciem umowy.”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 15. 

 

14)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

skreśla się rozdział 5; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

15)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy umowa, o której mowa w art. 3 albo art. 4, została 

poprzedzona umową rezerwacyjną, a deweloper albo przedsiębiorca inny niż 

deweloper nie usunął uznanych wad zgłoszonych do protokołu odbioru i 

nabywca w związku z tym nie przystąpił do podpisania umowy przenoszącej 

własność nieruchomości, opłata rezerwacyjna jest zwracana w podwójnej 

wysokości.”; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

16)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. Przedmiotem umów, o których mowa w art. 3 albo art. 4, może 

być jedynie nieruchomość lub ułamkowa część własności nieruchomości w 

stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich ujawnionych w 

księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości, z wyjątkiem obciążeń, 

na które wyraził zgodę nabywca, a także wynikających z ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.”; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 
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17)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 39 skreśla się ust. 2; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 18 i 20 należy głosować łącznie. 

 

18)  w art. 40 w ust. 8 w zdaniu drugim wyrazy „usunąć wady na koszt 

dewelopera” zastępuje się wyrazami „odstąpić od umowy”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Pęcherza, 

R. Bobera 

19)  w art. 40 w ust. 19 w zdaniu drugim wyrazy „z tym że termin na 

usunięcie wady wynosi 30 dni od dnia jej zgłoszenia” zastępuje się 

wyrazami „z tym że bieg terminów, o których mowa w ust. 4 i 6, 

rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wady”; 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

20)  w art. 42 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) w przypadku nieusunięcia przez dewelopera wady lokalu 

mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na zasadach 

określonych w art. 40 ust. 8.”; 

Poprawka sen. 

J. Pęcherza 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 22, 

23, 24 i 25. 

 

21)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

skreśla się rozdział 8; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

22)  w art. 48 w ust. 1 po wyrazach „w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2,” 

dodaje się wyrazy „obejmującej zobowiązanie do przeniesienia 

własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego po raz 

Poprawka sen. 

J. Pęcherza 
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pierwszy,”; 

23)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Składka jest należna od dnia dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 

1, przy czym pobierana jest tylko w związku z realizacją pierwszej umowy 

deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 

2, dotyczącej przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, 

gdzie przeniesienie praw z tych umów ma nastąpić po raz pierwszy.”; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 24 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 25. 

 

24)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 48 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Maksymalna wysokość stawki procentowej, według której jest 

wyliczana wysokość składki na Fundusz, nie może przekraczać 0,5% – w 

przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.”; 

Poprawka sen. 
R. Bobera 

25)  w art. 48 w ust. 7: 

a) w pkt 1 wyrazy „2%” zastępuje się wyrazami „1%”,  

b) w pkt 2 wyrazy „0,2%” zastępuje się wyrazami „0,1%”; 

 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 26, 27 i 28 należy głosować łącznie. 

 

26)  w art. 57: 

a) w ust. 1 wyrazy „podlega grzywnie” zastępuje się wyrazami 

„podlega karze grzywny”, 

b) skreśla się ust. 2; 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 
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27)  w art. 59 skreśla się ust. 2; Poprawka 

KBFP, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

28)  po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu: 

„Art. 61a. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 

57, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 

457)”; 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 29 i 30 należy głosować łącznie. 

 

29)  skreśla się art. 66; Poprawka 

KBFP, 

KI 

30)  w art. 79 w pkt 2 wyrazy „art. 66 i art. 71, które wchodzą” zastępuje się 

wyrazami „art. 71, który wchodzi”. 

Poprawka 

KBFP, 

KI 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


