
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 190  nr posiedzenia: 112 

data posiedzenia: 12 października 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 540). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, 

Jan Filip Libicki, Wojciech Piecha, Leszek Piechota, Michał Potoczny, Lidia Staroń, 

Grażyna Sztark, Barbara Zdrojewska, Piotr Zientarski,  

 
senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

 Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Krzysztof Mróz, Andrzej Pająk, 

Jadwiga Rotnicka, Przemysław Termiński, Artur Warzocha, Piotr Zientarski, 

 
goście, m.in.: 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej: 

radca w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji Krzysztof Buczyński, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Małgorzata Kanigowska-Wajs, 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

zastępca dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Eliza Chojnicka, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Katarzyna Majewska. 

 

Ad 1. 
 

 Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia zasad ustalania wysokości odszkodowania od gminy 

w sytuacji szkody poniesionej przez właściciela lokalu na skutek niedostarczenia przez gminę 

lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 

nakazującego opróżnienie lokalu z osób i rzeczy (tzw. wyrok eksmisyjny), omówili wspólnie 

przewodniczący obradom senator Stanisław Gogacz oraz przedstawiciel wnioskodawcy, 

senator Przemysław Termiński. Przedstawili zarówno założenia projektu, jak i konkluzje 

http://senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/druki/500/540.pdf


 

 

nadesłanych opinii. 

W wyniku dyskusji, w której udział wzięli senatorowie Stanisław Gogacz, Przemysław 

Termiński, Barbara Zdrojewska, Jerzy Czerwiński, Grażyna Sztark, Leszek Piechota, 

przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Eliza Chojecka, przedstawicielka 

Ministerstwa Sprawiedliwości Małgorzata Kanigowska-Wajs oraz legislator Aldona Figura, 

ustalono, że potrzebne jest uzyskanie od właściwych resortów dodatkowych danych o skali 

zjawiska, dotyczących m.in. liczby wyroków eksmisyjnych wydawanych rocznie, odsetka ludzi 

domagających się odszkodowania od gminy za brak lokalu socjalnego, zapotrzebowania na 

lokale socjalne, wysokości stawek czynszu regulowanego w największych miastach, 

w porównaniu z wysokością czynszu wolnorynkowego.  

Przedstawiciel wnioskodawców, senator Przemysław Termiński, zobowiązał się nadto do 

ustosunkowania się do nadesłanych uwag krytycznych wskazujących na zbędność 

wprowadzania zmian przewidzianych w omawianym projekcie. 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz ogłosił miesięczną przerwę 

w rozpatrywaniu tego projektu ustawy w celu zebrania wymienionych danych. 

 

Konkluzja: 

 Komisje nie zakończyły pierwszego czytania projektu ustawy i zwrócą się o przedstawienie 

dodatkowych opinii o projekcie ustawy. 

  

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


