
 

 Warszawa, 5 maja 2008 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-76(4)/08  

 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 
 

 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o zasadach 
przekazywania zakładowych budynków 
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa 
państwowe (druk nr 309). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Infrastruktury do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rządu 
do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania 
zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe  

(druk nr 309). 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania 
zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (druk 
nr 309) przewiduje uchylenie art. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o 
zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez 
przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, 
z 1997 r. Nr 6, poz. 32, z 2000 r. Nr 39, poz. 442,  z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 
oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1614). 

Odnosząc się do przedmiotowego projektu ustawy należy stwierdzić, że 
stanowi on realizację postulatów Trybunału Konstytucyjnego zawartych w 
wyroku z dnia 28 listopada 2006 r.  sygn. akt P 31/2005 (Dz. U. Nr 220, poz. 
1614).  

W wyroku tym Trybunał stwierdził, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków 
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe w zakresie, w jakim na 
podstawie art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.  z 
2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 oraz Nr 175 poz. 
1460 i 1462) stosuje się do roszczenia o zawarcie umowy przekazania 
nieodpłatnie gminie lokalu łącznie z gruntami i przynależnościami niezbędnymi 
do korzystania z lokalu, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mając na uwadze spoczywający na ustawodawcy obowiązek dostosowania 
systemu prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Rząd w pełni 
podzielając argumenty zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy, wyraża 
pozytywną opinię o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach 
przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa 
państwowe (druk nr 309). 

Rząd opowiada się za skierowaniem senackiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy  o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez 
przedsiębiorstwa państwowe /druk nr 309/ do dalszych prac parlamentarnych. 
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