
 Druk nr 4552-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    VI kadencja 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  INFRASTRUKTURY  
ORAZ KOMISJI  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI 

REGIONALNEJ  

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy    
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(druk nr 3278). 

 

Sejm na 99 posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust.1 regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4552 do Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu 
rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po 
rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. 

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:  

 

1) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o 
którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), gmina wskazuje 
tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę 
zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające 
wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo 
osoba trzecia.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

2) w art. 1 skreślić pkt 4; 
– KP PO 

– przyjąć 



3) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie: 
„5) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: 

„Rozdział 4a 
Tymczasowe pomieszczenia 

Art. 25a. Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na 
wynajem. 

Art. 25b. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas 
oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Art. 25c. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec 
której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym 
orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, z 
zastrzeżeniem art. 25d. 

Art. 25d. Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli: 
1) z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu 

zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z 
powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko 
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego 
uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik 
dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego; 

2) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na 
podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało 
zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1; 

3) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego 
pomieszczenia. 

Art. 25e. Do najmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 
4, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 2 pkt 1–3, art. 13, art. 18, art. 20 ust. 2a i 2b, 
art. 21, art. 23 ust. 3 i 4 oraz art. 25.”.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

4) w art. 2 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) w art. 1046: 

a) uchyla się § 2 i 3, 
b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, 
z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub 
zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub 
pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w 
którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł 
prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może 
zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, 
gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu 
podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi 
tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 
miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do 



noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca 
noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce 
położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do 
noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca 
noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie 
zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.”, 

c) uchyla się § 41, 
d) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli 
wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie 
odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia.”, 

e) po § 5 dodaje się § 51 w brzmieniu: 
„§ 51. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego 

pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska 
lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na 
wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce 
położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.”, 

f) uchyla się § 6–8, 
g) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu, lub 
pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości, mając na względzie 
ochronę przed bezdomnością osób eksmitowanych oraz sprawne 
prowadzenie egzekucji.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

5) w art. 2 skreślić pkt 2. 
– KP PO 

– przyjąć 
 
 

 

 

 

Warszawa, dnia  30 sierpnia  2011 r. 
 
 
        Zastępca Przewodniczącego Komisji                            Przewodniczący Komisji 
             Samorządu Terytorialnego                                               Infrastruktury 
                i  Polityki Regionalnej  
                                                                                        
                /-/ Waldy Dzikowski /-/ Zbigniew Rynasiewicz 
 
 

                                                     Sprawozdawca 
 

/-/ Stanisław Huskowski 




