
Propozycje zmian Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i 

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu lokatorów przy Biurze Polityki Lokalowej m. st. Warszawy 

do 

Ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw  

Senacki druk 730 

 

Dotychczasowe brzmienie 

Art. 19f ust. 3. Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu 
notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o 
którym mowa w art. 19i ust. 3, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego 
zobowiązania prawo do najmu socjalnego lokalu ani tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje. 

Proponowana treść 

Art. 19f ust. 3. Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu 
notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o 
którym mowa w art. 19i ust. 3, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego 
zobowiązania prawo do najmu socjalnego lokalu ani tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje. 

 

 

Dotychczasowe brzmienie 

Art. 21. Ust. 4a.  

W przypadku, gdy powierzchnia lokalu przekracza w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa 
domowego:  

1) 50 m2 – dla jednej osoby,  
2) 25 m2 – dla każdej kolejnej osoby  

– wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu 
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem jednoczesnego przedstawienia 
pisemnej oferty zawarcia umowy najmu innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, 
jakie powinien spełniać lokal zamienny. 

Proponowana treść 

Art. 21. Ust. 4a.  

W przypadku, gdy powierzchnia lokalu przekracza w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa 
domowego:  

1) 50 m2 – dla jednej osoby,  
2) 25 m2 – dla każdej kolejnej osoby  



– wynajmujący może: 

1. podnieść stawkę czynszu za tę część powierzchni lokalu, która przekracza normy powierzchni 
użytkowej lokalu, o której mowa w art. 21 ust. 4a do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali 
roku; 

2. wypowiedzieć adres lokalu w umowie najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu 
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem jednoczesnego 
przedstawienia pisemnej oferty zawarcia aneksu do umowy na najem innego lokalu, spełniającego 
wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. 

Gmina określa w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
szczegółowe procedury postępowania w tym zakresie. 

 

 

Dotychczasowe brzmienie 

Art. 21. Ust. 4c. W przypadku najemcy, który ukończył 75. rok życia przepisów ust. 4a i 4b nie stosuje się, 
chyba że wyrazi on zgodę na zawarcie umowy najmu innego lokalu, o którym mowa w ust. 4a.”; 

Proponowana treść 

Art. 21. Ust. 4c. W przypadku najemcy, który osiągnął wiek emerytalny przepisów ust. 4a i 4b nie stosuje 
się, chyba że wyrazi on zgodę na zawarcie umowy najmu innego lokalu, o którym mowa w ust. 4a.”; 

 

 

Dotychczasowe brzmienie 

Art. 21a. W przypadku przekroczenia normy powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w art. 21 ust. 
4a, inne jednostki samorządu terytorialnego mogą wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem 
sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem 
jednoczesnego przedstawienia pisemnej oferty zawarcia umowy najmu innego lokalu, spełniającego 
wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. Koszty przeprowadzki do 
zaoferowanego lokalu pokrywa właściciel. 

Proponowana treść 

Art. 21a. W przypadku przekroczenia normy powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w art. 21 ust. 
4a, inne jednostki samorządu terytorialnego mogą: 

1. podnieść stawkę czynszu za tę część powierzchni lokalu, która przekracza normy powierzchni 
użytkowej lokalu, o której mowa w art. 21 ust. 4a do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali 
roku; 

2. wypowiedzieć adres lokalu w umowie najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu 
wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem jednoczesnego 
przedstawienia pisemnej oferty zawarcia aneksu do umowy na najem innego lokalu, spełniającego 
wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. Koszty przeprowadzki 
do zaoferowanego lokalu pokrywa właściciel. 

Gmina określa w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
szczegółowe procedury postępowania w tym zakresie. 

 



 

Dotychczasowe brzmienie 

Art. 21c. 1. Gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, weryfikuje spełnianie przez najemców, z wyłączeniem 
umów najmu socjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub 
podnajem lokalu. 

Proponowana treść 

Art. 21c. 1. Gmina, nie częściej niż co 2,5 roku weryfikuje spełnianie przez najemców, z wyłączeniem umów 
najmu socjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem 
lokalu.  

Gmina może określić w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dłuższy 
niż 2,5 roku odstęp czasu, co jaki weryfikuje się spełnianie przez najemców kryterium wysokości dochodu 
uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu. 

 

 

Dotychczasowe brzmienie 

Art. 21c. 2. Na pisemne żądanie gminy najemca jest obowiązany do złożenia w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania żądania gminy deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w 
okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. W deklaracji o wysokości dochodów członków 
gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu jej 
składania. Deklarację składa się zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W przypadku niezłożenia 
deklaracji gmina może podwyższyć czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku. 

Proponowana treść 

Art. 21c. 2. W trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 1, na pisemne żądanie gminy najemca jest 
obowiązany do złożenia w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania gminy deklaracji o wysokości 
dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. 
W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące 
członkami gospodarstwa domowego w dniu jej składania. Deklarację składa się zgodnie z wzorem 
określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina może podwyższyć czynsz do 
kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku. 

 

 

Dotychczasowe brzmienie 

Art. 21 c 4. 

 Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w przeliczeniu na członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji jest wyższy niż dochód 
określony na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, 
dotyczących wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem 
lokalu na czas oznaczony, wysokość czynszu ustala się, wypowiadając jego dotychczasową wysokość 
najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, zgodnie z poniższym wzorem:  



𝐶 = 𝐶 +
𝐷

𝑛
− 𝐿  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

 C – nowa wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego, 

 Ck – wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego jaka obowiązywałaby w przypadku, gdyby dla 
gospodarstwa domowego o danej liczbie członków wysokość dochodu nie przekraczała dochodu 
określonego na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy,  

D – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
złożenie deklaracji,  

n – liczba osób w gospodarstwie domowym najemcy, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 
domowego wartość 1,2,  

Ldn – określona na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy wysokość dochodu 
gospodarstwa domowego o danej liczbie członków, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, 
uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas oznaczony.”; 

 

Proponowana treść 

„Art. 21 c 4. 

Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w przeliczeniu na członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji jest wyższy niż dochód 
określony na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, 
dotyczących wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem 
lokalu na czas oznaczony, wysokość czynszu ustala się, wypowiadając jego dotychczasową wysokość 
najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, zgodnie z poniższym wzorem:  

 

P= aD² + bD + c    
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

                          
P – % wartość odtworzeniowa 

D – maksymalny dochód, do którego można ubiegać się o lokal komunalny, dochód określony na 
podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, 

 
 Wartości a, b, c określają równania: 

a = ;      𝑏 = ;    𝑐 = ; 

 

 

 

 



Proponowane - dodać Art. 21c. 4a.  

Art. 21c. 4a. Na okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy gmina może określić w wieloletnim 
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zasady udzielania ulgi w wysokości czynszu 
ustalonego w ust. 4. 

 

 
Dotychczasowe brzmienie 

 Art. 22  

Umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na 

wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa 

domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 

domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 

 

Proponowana treść 

Umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na 

wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa 

domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 

domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Obniżenie standardu nie 

dotyczy lokalu socjalnego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej (lub rodziny z osobą 

niepełnosprawną) posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.) oraz przeznaczonych dla rodzin z dziećmi 

posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)”. 


