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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o timeshare

(druk nr 1344)

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.)

[Art. 2701.
§ 1. Do użytkowania polegającego na korzystaniu z budynku lub pomieszczenia

mieszkalnego na zasadach określonych w ustawie o ochronie nabywców prawa
korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym
roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach
wieczystych i hipotece stosuje się przepisy rozdziału I i II niniejszego działu, z
wyjątkiem art. 254-255 i art. 266.

§ 2. Użytkowanie, o którym mowa w § 1, wygasa najpóźniej z upływem pięćdziesięciu lat od
jego ustanowienia.]

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

275, z późn. zm.)

Art. 601.
§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez
wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji
działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń,
podlega karze grzywny.

§ 4. Kto:
1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub

pilota wycieczek,
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii

obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w

błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
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3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do
ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich
świadczenia,

5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu wykonywania
działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni
od dnia tego zawieszenia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
[§ 5. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa:

1) zawiera z nabywcą, będącym osobą fizyczną, umowę, na podstawie której uzyskuje
on prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym
czasie w każdym roku bez zachowania właściwych wymogów, dotyczących jej treści
lub formy,

2) żąda od nabywcy prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w
oznaczonym czasie w każdym roku, świadczenia przed upływem określonego w
ustawie terminu do odstąpienia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 6. Kto zawierając umowę, na podstawie której nabywca uzyskuje prawo korzystania z

budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku w
nieuczciwy sposób i sprzecznie z treścią nabywanego prawa oświadcza, że przedmiotem
umowy jest własność
- podlega karze grzywny.]

§ 7. (uchylony).

Art. 139.
(uchylony).

<Art. 139a.
§ 1. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa:

1) zawiera z konsumentem umowę timeshare, umowę o długoterminowy produkt
wakacyjny, umowę pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub
długoterminowego produktu wakacyjnego, lub umowę o uczestnictwo w
systemie wymiany, bez zachowania właściwych wymogów, dotyczących jej
treści lub formy,

2) żąda od konsumenta, z którym zawarł umowę timeshare, umowę o
długoterminowy produkt wakacyjny lub umowę o uczestnictwo w systemie
wymiany, świadczenia przed upływem określonego w ustawie terminu do
odstąpienia od umowy, lub świadczenie takie przed upływem tego terminu od
konsumenta przyjmuje,

3) żąda od konsumenta, z którym zawarł umowę pośrednictwa w odsprzedaży
timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego, świadczenia przed
rozwiązaniem umowy lub przed doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez
konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy
produkt wakacyjny, lub świadczenie takie przed rozwiązaniem umowy lub
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przed doprowadzeniem do nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z
umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny od
konsumenta przyjmuje,

4) żąda od konsumenta, z którym zawarł umowę przedwstępną, zobowiązującą
do zawarcia umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny,
umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego
produktu wakacyjnego, lub umowy o uczestnictwo w systemie wymiany,
świadczenia określonego w umowie przedwstępnej przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy przedwstępnej, lub świadczenie takie przed upływem
tego terminu od konsumenta przyjmuje

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Kto zawierając umowę timeshare sprzecznie z treścią nabywanego prawa

oświadcza, że przedmiotem umowy jest własność
– podlega karze grzywny.

§ 3. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, po upływie określonego w
ustawie terminu do odstąpienia od umowy timeshare, umowy o długoterminowy
produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub
długoterminowego produktu wakacyjnego lub umowy o uczestnictwo w systemie
wymiany, nie przekazuje konsumentowi informacji wymaganych ustawą
– podlega karze grzywny.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega również ten, kto w zakresie działalności swojego
przedsiębiorstwa, po upływie określonego w ustawie terminu do odstąpienia od
umowy przedwstępnej, zobowiązującej do zawarcia umowy timeshare, umowy o
długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w odsprzedaży
timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego, lub umowy o
uczestnictwo w systemie wymiany, nie przekazuje konsumentowi informacji
wymaganych ustawą.>

Rozdział XVI
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. z

2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.)

Art. 16.
1. W wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza

prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia.
2. W szczególności mogą być ujawniane:

1) prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia,
2) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego

albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń
przyszłych,
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3) roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości
przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,

4) roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności,
5) wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że

zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60,
poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459),

[6) prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie
w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie
nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w
oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks
wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 74, poz. 855).]

<6) prawo z umowy timeshare, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011
r. o timeshare (Dz. U. Nr .., poz. ...).>


