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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz 

ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Małgorzata Kidawa-Błońska 

 

 

 

nafouki
Data publikacji



 

 

U S TAWA  

z dnia 24 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy  

– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 

553, z późn. zm.
1)

) w art. 191: 

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje 

przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej 

osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.”; 

2) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek 

pokrzywdzonego.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 62: 

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny 

znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych 

                                                 

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. 

Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 

1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 

2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 

1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 

r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, 

Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, 

Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, 

poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 

127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 

2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 

549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 

233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. 

poz. 538 oraz z 2015 r. poz. 396 i 541. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 

822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528 i 774. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21469&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21469&full=1
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względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, 

powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest 

zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania 

zgłoszenia.”; 

2) w art. 66 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi 

lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu 

budowlanego, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie 

go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze 

decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu 

poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być 

ogłoszona ustnie.”; 

3) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu 

usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeń, o 

których mowa w art. 66 ust. 1a, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub 

zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków 

zabezpieczających.”;  

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których 

spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź 

umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, 

o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz 

uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 

bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 

pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.”; 

5) w art. 93 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 ust. 1a, w terminie w niej 

określonym,”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.
3)

) w art. 96 po § 1b  dodaje się § 1c 

w brzmieniu: 

„§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 

93 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409, z późn. zm.
4)

) można nałożyć grzywnę w wysokości do 2 000 zł.”. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Małgorzata Kidawa-Błońska 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, 

z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396 i 841. 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 

822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774 i …. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 
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