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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane 

oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(druk nr 1027) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ma na celu 

wprowadzenie przepisów, które mają przeciwdziałać dotychczas bezkarnym zachowaniom 

właścicieli lokali, którzy chcąc wymusić opuszczenie lokali mieszkalnych przez ich 

lokatorów dopuszczają się działań noszących znamiona znacznej społecznej szkodliwości. 

Ustawa wprowadza w art. 191 Kodeksu karnego nowy § 1a, który statuuje nowy typ 

przestępstwa, do którego znamion należy: 

– stosowanie przemocy (innej niż przemoc wobec osoby) czyli tzw. przemocy 

pośredniej, 

– uporczywie lub w inny sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie 

z zajmowanego lokalu mieszkalnego, 

– w celu zmuszenia jej do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. 

Przestępstwo określone w art. 191 § 1a zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 

lat 3. Z uwagi na górną granicę ustawowego zagrożenia sąd będzie mógł, stosując art. 37a 

Kodeksu karnego zamiast kary pozbawienia wolności orzec karę grzywny lub karę 

ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4. Istnieć będzie również 

możliwość odstąpienia od wymierzenia kary przy spełnieniu warunków określonych w art. 59 

Kodeksu karnego.  

Ustawa przewiduje wnioskowy tryb ścigania tego przestępstwa uzależniając je tym 

samym od inicjatywy pokrzywdzonego. 
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W art. 2 ustawy zmienione zostały przepisy ustawy – Prawo budowlane. Wprowadzają 

one uprzednią w stosunku do rozwiązań prawnokarnych ścieżkę, właściwą dla rozwiązywania 

konfliktów powstałych pomiędzy właścicielami lokali a ich lokatorami. 

Rozwiązanie to pozwoli na zastosowanie ścigania w drodze postępowania karnego jako 

środka ultima ratio. 

Jednocześnie wychodzi naprzeciw problemom osób broniących się przed bezprawnymi 

zachowaniami właścicieli (lub zarządców) lokali dając im nowe narzędzie w postaci prawa 

zgłoszenia właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego, że w obiekcie zostały dokonane 

ingerencje lub naruszenia nieuzasadnione względami technicznymi, które powodują, że nie 

spełnia on warunków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane (nienależyty stan 

techniczny lub estetyczny obiektu, nadmierne pogorszenie jego właściwości użytkowych i 

sprawności technicznej). 

W wypadku zgłoszenia o dokonanych ingerencjach lub naruszeniach właściciel, 

w terminie trzech dni, ma obowiązek przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego. 

Zgodnie z przepisem art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego kontrolę przeprowadzają osoby 

posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, z którymi właściciel 

obiektu zawiera umowę cywilnoprawną. 

Nowy ust. 1 w art. 70 Prawa budowlanego stanowi, że właściciel ma obowiązek, 

w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia 

oraz uzupełnić stwierdzone w trakcie kontroli braki, które mogłyby spowodować zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności 

katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

Zmiana art. 66, polegająca na dodaniu ust. 1a stanowi, że w przypadku stwierdzenia 

nieuzasadnionych względami technicznymi naruszeń lub ingerencji, których charakter 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie obiektu do celów mieszkalnych, organ 

nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub 

przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

W zmianie dodawanej w art. 93 Prawa budowlanego ustawa kreuje nowe wykroczenie, 

które polegać będzie na niezastosowaniu się właściciela lub zarządcy do tejże decyzji organu 

nadzoru budowlanego. 



– 3 – 

 

Nowelizacja art. 69 ust. 1 wprowadza rozwiązanie, które umożliwia w razie 

konieczności niezwłoczne zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających, które 

zapewni organ nadzoru budowlanego na koszt właściciela budynku. 

W ostatniej zmianie, wprowadzanej w Kodeksie postępowania w sprawach 

o wykroczenia określone w art. 93 pkt 12, przyznaje się organowi uprawnionemu 

(art. 2 § 2 k.p.w.) prawo nakładania w postępowaniu mandatowym grzywien do 2 tysięcy 

złotych.  

Stanowi to wyjątek od przepisu art. 96 § 1 k.p.s.w. który stanowi, że w postępowaniu 

mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje 

znamiona wykroczeń określonych w co najmniej dwóch przepisach ustawy – do 1000 zł 

(art. 9 § 1 k.w. w zw. z art. 96 § 1 k.p.w.).  

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2 k.p.w.). 

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie 

grzywny nałożonej mandatem organ, który nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem 

o ukaranie (art. 99 k.p.w.). 

W odniesieniu do ustawy – Prawo budowlane przepisami szczególnymi nadającymi 

właściwym organom uprawnienia mandatowe są przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru 

budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1423). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. w oparciu 

o projekt senacki (druk sejmowy nr 2682).  

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach, która w dniu 8 lipca 2015 r. przedstawiła swoje sprawozdanie wraz ze 

zmianami. 

Najpoważniejsza zmiana dotyczyła dodania przepisów zmieniających ustawę – Prawo 

budowlane, opisanych wyżej w części I niniejszej opinii. Wobec braku poprawek w tracie II 

czytania Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania i uchwalił ustawę w brzmieniu 

przedłożenia. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Wymaga wyjaśnienia decyzja ustawodawcy w zakresie pominięcia w ramach 

nowelizacji art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane czynu karalnego polegającego na 

niespełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4a i nie zakwalifikowania go 

jako wykroczenia. 

Wskazany przepis określa, że niespełnienie pozostałych obowiązków wskazanych 

w art. 62 ust. 1 pkt 1–4 stanowi wykroczenie.  

Należy oczywiście mieć na uwadze różny, od określonego w pkt 4a, charakter 

obowiązków określonych w tych jednostkach redakcyjnych, jednak brak sankcji za 

nieprzeprowadzenie kontroli w wypadku zgłoszenia takiej konieczności przez lokatorów 

nadaje przepisowi charakter lex imperfecta. W zakresie określonym ustawą nie jest jasne 

jakie środki przysługują lokatorom w przypadku bezczynności właściciela lub zarządzającego 

obiektem. 

Propozycja poprawki 

– w art. 2 w pkt 5 po wyrazach „w art. 93” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się 

jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a,”. 
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