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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI OBRONY NARODOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 12 stycznia 2010 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw,  

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 i 14. 

 
 

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 
Stanisław Zając dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 14 zestawienia wniosków). 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Obrony Narodowej 
   (-) Stanisław Zając 
 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych  

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 2, w art. 1a w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w drodze umowy 

najmu, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej albo w drodze 

darowizny" zastępuje się wyrazami "w drodze umowy najmu, leasingu, 

darowizny albo innej umowy cywilnoprawnej"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 

2)  w art. 1 w pkt 21, tytuł rozdziału 3a otrzymuje brzmienie: 

"Kontrola działalności Agencji"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 

3)  w art. 1 w pkt 21, w art. 20g w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach 

"za zgodność" dodaje się wyrazy "z oryginałem"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 

4)  w art. 1 w pkt 29, w art. 29b w ust. 1 skreśla się wyraz "przez";  

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 
 

5)  w art. 1 w pkt 33, w art. 36: 

a) w ust. 1 wyrazy "wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni 

użytkowej" zastępuje się wyrazami "wartości odtworzeniowej 

lokalu", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn powierzchni 

użytkowej danego lokalu oraz wartości odtworzeniowej 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, ogłaszanej przez 

Prezesa Agencji raz w roku nie później niż do końca roku 

kalendarzowego, w formie komunikatu, która jest średnią 

arytmetyczną, wyliczoną na podstawie wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni 

użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanego przez 

wojewodów dla poszczególnych powiatów, za pierwsze 

półrocze na rok następny."; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 
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6)  w art. 1 w pkt 38, w art. 41a: 

a) w ust. 1: 

- w zdaniu wstępnym wyrazy "posiadającego na utrzymaniu 

małoletnie dzieci" zastępuje się wyrazami "posiadającego 

dziecko", 

- w pkt 2 po wyrazach "żołnierza zawodowego" dodaje się wyrazy 

"wychowującym dziecko", 

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) byłego małżonka żołnierza zawodowego nie wychowującego 

dziecka wzywa do opróżnienia lokalu mieszkalnego, bez 

konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji, i stosuje 

odpowiednio przepisy art. 41 ust. 4-7.", 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy ", a w przypadku jednoosobowego 

gospodarstwa domowego 10 m2 ", 

c) w ust. 6: 

- wyrazy "nieposiadającego na utrzymaniu małoletnich dzieci" 

zastępuje się wyrazami "nieposiadającego dzieci", 

- wyrazy "art. 45 ust. 3 pkt 1, 3 i 4" zastępuje się wyrazami "art. 45 

ust. 3 pkt 1 oraz 3-5"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 

7)  w art. 1 w pkt 40, w art. 44 wyraz "zajmują" zastępuje się wyrazem 

"zamieszkują"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 

8)  w art. 1 w pkt 40, w art. 45 w ust. 1 wyrazy "zajmowanych przez 

żołnierzy wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi" zastępuje się 

wyrazami "zamieszkiwanych przez żołnierza wspólnie z innymi 

osobami"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 

9)  w art. 1 w pkt 40, w art. 45 w ust. 3 w pkt 5 wyraz "rencisty" zastępuje 

się wyrazem "rencistę"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 

10)  w art. 1 w pkt 42, w art. 47 w ust. 4 wyrazy "żołnierza kontraktowej" 

zastępuje się wyrazami "żołnierza służby kontraktowej"; 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 
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11)  w art. 1 w pkt 53, w ust. 2 wyrazy "roczny plan sprzedaży lokali 

mieszkalnych" zastępuje się wyrazami "do końca uprzedniego roku 

roczny plan sprzedaży lokali mieszkalnych na rok następny,"; 

 

Poprawka sen. 
S. Zająca 
poparta przez  
komisję 

12)  w art. 1 w pkt 54 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Od ceny rynkowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 

nieruchomości wspólnej, dla osoby uprawnionej, o której mowa w 

art. 56, stosuje się pomniejszenie o: 

1) 6% za każdy rok służby żołnierza zawodowego i pracy 

pracownika cywilnego wojska, 

2) 3% za każdy rok najmu kwatery wojskowej (lokalu 

mieszkalnego)  

– przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 95% tej ceny."; 

 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez  
komisję 

13)  w art. 2, w § 7 wyrazy "albo z ubezpieczenia społecznego" zastępuje się 

wyrazami "albo ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego"; 

 

Poprawka 
KON 
poparta przez  
komisję 

14)  w art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. W przypadku śmierci osoby, która przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, złożyła wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego 

i wniosła zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do 

sprzedaży przypadające na dany lokal, wniosek o sprzedaż tego 

samego lokalu mieszkalnego wniesiony przez osobę wspólnie 

zamieszkałą ze zmarłym w dniu jego śmierci, będącą jego 

małżonkiem, wstępnym, zstępnym, osobą przysposobioną lub 

przysposabiającą, która zajmuje lokal będący przedmiotem obu 

wniosków, uważa się za wniesiony w dniu złożenia pierwszego z 

tych wniosków.". 

 

Poprawka sen. 
S. Zająca 
poparta przez  
komisję 

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

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 

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


