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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(druk nr 1354)

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW,

MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U.

z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na
podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności;

2) właścicielu - należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże
lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu;

3) współlokatorze - należy przez to rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł
prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem;

4) lokalu - należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia
działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem
pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności
znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów
wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub
wypoczynkowych;

5) lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal nadający 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
wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten
może być o obniżonym standardzie;

<5a) tymczasowym pomieszczeniu – należy przez to rozumieć pomieszczenie
nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w
wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem,
oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone
przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia
do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej
na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej
miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane;>
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6) lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej
miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co
najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany
dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek
ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10
m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2

tej powierzchni;
7) powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich

pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni,
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie
i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni
balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni,
wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału;

8) opłatach niezależnych od właściciela - należy przez to rozumieć opłaty za dostawy
do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;

8a) wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu - należy przez to rozumieć wydatki,
ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do
powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające
właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od
nieruchomości oraz koszty:

a) konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz
przeprowadzonych remontów,

b) zarządzania nieruchomością,
c) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej,

domofonu oraz zieleni,
d) ubezpieczenia nieruchomości,
e) inne, o ile wynikają z umowy.

9) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o
którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych;

10) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące
własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych
z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także
lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów;

11) publicznym zasobie mieszkaniowym - należy przez to rozumieć lokale wchodzące w
skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych
jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek,
Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;

12) wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych - należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m2

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub

sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na

okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu
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statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i
ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w
świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w
świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100 %, o wysokości
równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50 %, o wysokości
mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni
należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

Art. 4.
1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

należy do zadań własnych gminy.
2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i

lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o
niskich dochodach.

<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.>

3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy
zasób gminy lub w inny sposób.

4. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa
w ust. 1 i 2.

[Art. 17.
Przepisów art. 14 i art. 16 nie stosuje się do wypadków, w których powodem wydania wyroku
nakazującego opróżnienie lokalu jest znęcanie się nad rodziną.]

<Art. 17.
1. Przepisów art. 14 i art. 16 nie stosuje się, gdy powodem opróżnienia lokalu jest

stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące
uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło
bez tytułu prawnego.

2. Nakazując opróżnienie lokalu z powodów, o których mowa w ust. 1, sąd w wyroku
wskazuje te powody.>

Art. 25.
Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu
wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego
lokalu.
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<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.>

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 1046.
§ 1. Jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie,

komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do
dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności
terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do
wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.
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[§ 2. Prowadząc egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu
lub pomieszczenia, komornik usunie z niego także osoby zajmujące lokal wraz z
dłużnikiem, chyba że osoby te wykażą dokumentem, iż zajmowanie wynika z tytułu
prawnego niepochodzącego od dłużnika.

§ 3. Przepisów § 2 oraz art. 791 § 1 nie stosuje się do opróżnienia lokalu służącego
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.]

[§ 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 wstrzyma się z
dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy
dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.]

<§ 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.>

[§ 41. Przepisu § 4 nie stosuje się do egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego na
podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, której zawarcie zostało zgłoszone
zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266, z późn. zm.).]

[§ 5. Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel wskaże
tymczasowe pomieszczenie, o którym mowa w § 4.]

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

<§ 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.>

[§ 6. Tymczasowe pomieszczenie powinno:
1) nadawać się do zamieszkania;
2) zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
3) znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej

miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób
przekwaterowywanych.



- 6 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

§ 7. Od wymagań, o których mowa w § 6 pkt 2 i pkt 3, można odstąpić za zgodą osoby
przekwaterowywanej.

§ 8. Jeżeli egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych dłużnika dotyczy osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych,
komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności i zawiadomi sąd opiekuńczy. Dalsze
czynności komornik podejmie stosownie do orzeczenia sądu opiekuńczego,
określającego miejsce pobytu osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.]

§ 9. Przeprowadzając egzekucję, komornik usunie ruchomości niebędące przedmiotem
egzekucji i odda je dłużnikowi, a w razie jego nieobecności pozostawi osobie dorosłej
spośród jego domowników, gdyby zaś i to nie było możliwe, ustanowi dozorcę,
pouczając go o obowiązkach i prawach dozorcy ustanowionego przy zajęciu
ruchomości, i odda mu usunięte ruchomości na przechowanie na koszt dłużnika.

§ 10. Jeżeli na wezwanie dozorcy dłużnik w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30
dni, nie odbierze ruchomości, sąd na wniosek dozorcy i po wysłuchaniu dłużnika
nakaże ich sprzedaż, a jeżeli ruchomości nie przedstawiają wartości handlowej lub
sprzedaż okaże się bezskuteczna, sąd wskaże inny sposób rozporządzenia rzeczą, nie
wyłączając ich zniszczenia.

[§ 11. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub
pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowe warunki, w tym
sanitarne, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie, mając na względzie
ochronę przed bezdomnością osób eksmitowanych, sprawne prowadzenie egzekucji oraz
uwzględniając, że tymczasowe pomieszczenie musi nadawać się do zamieszkania,
chociażby nie spełniało warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.]

<§ 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.>


