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 Pan 
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Rafała Trzaskowskiego. 
 

 (-)   Tadeusz Aziewicz;  (-)   Paweł Bańkowski;  (-)   Borys Budka;  (-)   Zofia 
Czernow;  (-)   Andrzej Czerwiński;  (-)   Ewa Drozd;  (-)   Grzegorz 
Furgo;  (-)   Krzysztof Gadowski;  (-)   Elżbieta Gapińska;  (-)   Elżbieta 
Gelert;  (-)   Marta Golbik;  (-)   Cezary Grabarczyk;  (-)   Jan 
Grabiec;  (-)   Agnieszka Hanajczyk;  (-)   Bożena Kamińska;  (-)   Joanna Kluzik-
Rostkowska;  (-)   Agnieszka Kołacz-Leszczyńska;  (-)   Zbigniew 
Konwiński;  (-)   Tomasz Lenz;  (-)   Izabela Leszczyna;  (-)   Beata Małecka-
Libera;  (-)   Arkadiusz Marchewka;  (-)   Rajmund Miller;  (-)   Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka;  (-)   Sławomir Neumann;  (-)   Małgorzata Niemczyk;  (-)   Tomasz 
Piotr Nowak;  (-)   Norbert Obrycki;  (-)   Paweł Papke;  (-)   Elżbieta 
Radziszewska;  (-)   Marek Rząsa;  (-)   Krystyna Sibińska;  (-)   Bożena 
Szydłowska;  (-)   Anna Wasilewska;  (-)   Monika Wielichowska;  (-)   Wojciech 
Wilk. 

 
 



 projekt  

 

Ustawa  

z dnia ………… 

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

 

 

Art.1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1610 oraz z 2017 r. poz. 1529 i 1442) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

 

„Art. 32. W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, 

najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz 

regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia 

kosztów przeprowadzki, w przypadku gdy, najemca nie posiada tytułu prawnego do 

innego lokalu, spoczywa, do dnia 31 grudnia 2019 r., na właściwej gminie.”.  

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgyytamjugiytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgyytamjugiytq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombugqztsltqmfyc4mrwgy4tomrzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgyytamjugiytqltqmfyc4mzwgi3dembxgy


Uzasadnienie 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ma na celu wydłużenie okresu, w którym to na 

gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego 

oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub 

rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. Zgodnie z obowiązującym art. 32 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 

późn.zm.), jedynie do końca 2017 r. gminy mają obowiązek zapewnienia najemcom 

(którzy opłacali w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz 

regulowany) lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki. 

Projekt przewiduje zmianę art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z 

którą gminy będą miały obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu 

zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością 

remontu lub rozbiórki budynku, przez kolejne 2 lata tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Dodatkowo proponuje się dodanie zastrzeżenia, że obowiązek ten na gminie 

spoczywać będzie jedynie w przypadku gdy, najemca nie posiada tytułu prawnego do 

innego lokalu.  

Proponuje się, aby nowelizacja weszła w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Skrócenia standardowego 14 dniowego okresu vacatio legis wynikającego 

z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych jest uzasadnione potrzebą właściwego 

zabezpieczania interesów lokatorów oraz koniecznością zapewnienia ciągłości 

realizacji zadań gmin w przedmiotowym zakresie. 

Projekt nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Projektowana 

zmiana będzie miała wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego. Ze 

względu na fakt, że wejście w życie projektowej regulacji nie spowoduje nałożenia 

nowych zadań na gminy, szacuje się, że nie będzie się wiązać z koniecznością 

zwiększenia dochodów gminy lub subwencji zapewnionych w ostatnich latach.  



Wejście w życie projektu ustawy nie wpłynie na rynek pracy, na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ani też na 

sytuację i rozwój regionalny. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Opinia 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 8 stycznia 2018 r. 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Rafał Trzaskowski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Po1skiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
W projekcie ustawy przewidziano zmianę artykułu 32 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, ze zmianami, zwanej 
dalej: ustawą). Zgodnie ze zmienianym przepisem w razie wypowiedzenia najmu 
najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy 
czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego 
oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2017 r., na 
właściwej gminie. Zmieniany przepis dotyczy wypowiedzenia najmu lokalu, 
który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu 
budynku. W projekcie zaproponowano wydłużenie o dwa lata, tj. do dnia 31 
grudnia 2019 r., okresu, w którym gmina ma zapewnić lokal zamienny oraz 
pokryć koszty przeprowadzki. Ponadto dodano zastrzeżenie, że obowiązek ten 
będzie spoczywał na gminie jedynie w przypadku, gdy najemca nie posiada tytułu 
prawnego do innego lokalu. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa • tel. (22) 621 09 71, 69417 27, faks (22) 694 18 65 • www.bas.sejm.gov.pl 



3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Przepisy projektu nie ńależą do materii regulacji prawa UE. 

4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie jest objęty 
prawem Unii Europejski ej. 

r 
aliz Sejmowych 
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BAS-W APM-2705/17 

Opinia 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 8 stycznia 2018 r. 

Pan 
Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu - czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Rafał Trzaskowski) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

W projekcie ustawy przewidziano zmianę artykułu 32 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, ze zmianami, zwanej 
dalej: ustawą). Zgodnie ze zmienianym przepisem w razie wypowiedzenia najmu 
najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy 
czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego 
oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2017 r., na 
właściwej gminie. Zmieniany przepis dotyczy wypowiedzenia najmu lokalu, 
który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu 
budynku. W projekcie zaproponowano wydłużenie o dwa lata, tj. do dnia 31 
grudnia 2019 r., okresu, w którym gmina ma zapewnić lokal zamienny oraz 
pokryć koszty przeprowadzki. Ponadto dodano zastrzeżenie, że obowiązek ten 
będzie spoczywał na gminie jedynie w przypadku, gdy najemca nie posiada tytułu 
prawnego do innego lokalu. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
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