
Warszawa, dnia 2 lutego 2009 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(druk nr 438)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej, została uchwalona przez Sejm w dniu 23 stycznia 2009 r.

Nowelizowana ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

w przypadku wydania decyzji o wykwaterowaniu z lokalu pozostającego w zasobach

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ustanawia w art. 45 ust. 3 katalog osób w stosunku do

których wyłączone jest stosowanie trybu egzekucji administracyjnej. W takim wypadku

dyrektor oddziału regionalnego Agencji występuje do sądu z pozwem o nakazanie

opróżnienia lokalu mieszkalnego i orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.

Katalog osób podlegających temu szczególnemu trybowi postępowania obejmuje:

kobiety w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów spełniających

kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej.

Niniejsza nowelizacja poszerza ten katalog o osoby obłożnie chore, wprowadzając

jednocześnie doprecyzowanie wyrażenia "obłożnie chory" stwierdzając, że jest to osoba,

która dysponuje dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym stan

zdrowia, w którym osoba ta nie może bez narażenia życia lub zdrowia prowadzić normalnej

egzystencji, a w szczególności nie jest zdolna do podjęcia żadnej pracy, wydanym nie

wcześniej niż 1 miesiąc przed wykonywaniem przymusowego wykwaterowania.

W art. 2 ustawy nowelizującej zawarty został przepis przejściowy, który do spraw

wszczętych (na podstawie art. 45 ust. 1) i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy nakazuje stosowanie przepisów nowej ustawy.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt niniejszej ustawy został wniesiony przez grupę posłów w dniu

1 października 2008 r.

Po I czytaniu, które miało miejsce w Komisji Obrony Narodowej projekt ustawy został

przekazany do podkomisji nadzwyczajnej.

W efekcie prac podkomisji Komisja wniosła do projektu ustawy poprawki polegające na:

- rezygnacji z uzupełniania katalogu istniejącego w art. 45 ust. 3 o osoby

posiadające status bezrobotnego,

- dodaniu definicji "obłożnie chorego" oraz

- usunięciu przepisu przejściowego (uznanego przez Komisję za niezgodny z

Kodeksem postępowania administracyjnego) zawartego w art. 2 ust. 2, który

stwierdzał, że prawomocne decyzje administracyjne o zwolnieniu lokalu

mieszkalnego wydane przed dniem wejścia w życie ustawy stają się nieważne

z mocy prawa.

W trakcie II czytania nie przedstawiono propozycji zmian, wobec czego Sejm przystąpił

niezwłocznie do III czytania. Ustawa została uchwalona przez Sejm na 34 posiedzeniu w dniu

23 stycznia 2009 r.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Beata Mandylis

Główny legislator


