BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do projektu ustawy z dnia
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 433 S)

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.
zm.)
[Art. 90.
1. Na lokale mieszkalne dla policjantów przeznacza się lokale będące w dyspozycji ministra
właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, uzyskane w wyniku ich
działalności inwestycyjnej albo od terenowych organów rządowej administracji ogólnej,
stanowiące własność gminy lub zakładów pracy, a także zwolnione przez osoby, które
decyzje o przydziale uzyskały z jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych.
2. Właściciele domów jednorodzinnych, domów mieszkalno-pensjonatowych i lokali
mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości mają prawo do zamieszkania w
swych domach i lokalach opróżnionych w całości lub części.
3. Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysługuje prawo zamieszkania w
opróżnionym lokalu mieszkalnym w tym domu.
4. W razie opróżnienia samodzielnego lokalu w domu, o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, właścicielowi przysługuje
prawo oddania go w najem bądź bezpłatne używanie.
5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy właściciel nie skorzysta bez uzasadnionych przyczyn z prawa,
o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub podległy mu
organ może dokonać przydziału opróżnionego lokalu.]
<Art. 90.
1. Na lokale mieszkalne dla policjantów przeznacza się lokale będące w dyspozycji
ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, uzyskane
w wyniku ich działalności inwestycyjnej albo od terenowych organów rządowej
administracji ogólnej lub gminy.
2. Przepisy ustawy nie naruszają, wynikających z prawa własności, uprawnień do
rozporządzania lokalem mieszkalnym właściciela innego niż Skarb Państwa.>
Art. 95.
1. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela się
policjantowi:
1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o której mowa w art. 94;
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-22) posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej
lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni
mieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy;
3) którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom określony w pkt 2;
4) w razie zbycia przez niego lub jego małżonka własnościowego prawa do
spółdzielczego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo dom,
o którym mowa w pkt 2, z wyjątkiem przypadków określonych na podstawie art. 96
ust. 3.
2. [Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1, wydaje się,
jeżeli policjant:] <Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art.
90, wydaje się jeżeli policjant:>
1) podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część;
2) używa lokal mieszkalny w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z
przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo
niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
3) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;
4) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją
lokalu przez okres co najmniej dwóch pełnych okresów płatności, pomimo
uprzedzania na piśmie o zamiarze wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i
wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących
należności;
5) otrzymał pomoc finansową, o której mowa w art. 94 ust. 1;
6) został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości i przydzielono mu w
tej lub pobliskiej miejscowości następny lokal mieszkalny;
7) nie zwolnił, w terminie określonym odrębnymi przepisami, wcześniej przydzielonego
lokalu mieszkalnego;
8) zrzekł się uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
9) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w
związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu
karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw
publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się także:
[1) jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu
mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1; w takim przypadku osobom tym
przysługuje prawo wyboru jednego z zajmowanych lokali;]
<1) jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego
lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90; w takim przypadku osobom
tym przysługuje prawo wyboru jednego z zajmowanych lokali;>
2) gdy policjant zwolniony ze służby lub pozostali po policjancie członkowie rodziny
zajmują lokal mieszkalny położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub
na terenie obiektu zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal mieszkalny w tej
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-3samej lub pobliskiej miejscowości, o powierzchni odpowiadającej przysługującym
normom zaludnienia;
[3) w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1,
przez policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby - bez tytułu prawnego.]
<3) w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90,
przez policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby – bez tytułu
prawnego.>
<3a. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu
wypowiedział stosunek prawny dotyczący lokalu.>
4. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się w stosunku do wszystkich osób zamieszkałych
w tym lokalu.

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr
234, poz. 1997, z późn. zm.)
Art. 94.
[1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza się lokale będące w dyspozycji
ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, uzyskane w
wyniku ich działalności inwestycyjnej albo od terenowych organów rządowej
administracji ogólnej, stanowiące własność gmin lub zakładów pracy, a także zwalniane
przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych.]
<1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza się lokale będące w
dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu
organów, uzyskane w wyniku ich działalności inwestycyjnej albo od terenowych
organów rządowej administracji ogólnej lub gminy.>
2. Na kwatery tymczasowe przeznacza się lokale mieszkalne albo pomieszczenia mieszkalne
w należytym stanie technicznym i sanitarnym, które znajdują się w budynkach na terenie
zamkniętym lub w budynkach przeznaczonych na cele służbowe.
3-5. (uchylone).
Art. 99a.
1. Funkcjonariusz jest obowiązany do opróżnienia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w
art. 94 ust. 1, jeżeli:
1) podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część
bez zgody właściwego podmiotu;
2) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z przeznaczeniem,
zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
3) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;
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-44) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją
lokalu przez okres co najmniej trzech pełnych okresów płatności, pomimo
pisemnego zawiadomienia o zamiarze wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i
wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących
należności;
5) otrzymał pomoc finansową, o której mowa w art. 98 ust. 1;
6) nie zwolnił, w terminie określonym odrębnymi przepisami, wcześniej przydzielonego
lokalu;
7) zrzekł się uprawnień do zajmowanego lokalu;
8) przysługuje jemu lub jego małżonkowi tytuł prawny do innego lokalu, o którym
mowa w art. 94 ust. 1; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru
jednego z zajmowanych lokali;
9) w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej on lub jego małżonek
uzyskali inny lokal mieszkalny lub dom o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej
co najmniej przysługującym funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny normom
zaludnienia;
10) po zwolnieniu ze służby on lub pozostali po nim członkowie rodziny zajmują lokal
położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu
zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal w tej samej lub pobliskiej
miejscowości, o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia;
11) dokonał zamiany lokalu mieszkalnego;
12) on lub członkowie jego rodziny albo inne osoby zajmują lokal bez tytułu prawnego;
13) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w
związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu
karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw
publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
<1a. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu
wypowiedział stosunek prawny dotyczący lokalu.>
2. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się w stosunku do wszystkich osób zamieszkałych
w tym lokalu.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z
2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97)
Art. 76.
[1. Na lokale mieszkalne dla strażaków przeznacza się lokale będące w dyspozycji ministra
właściwego do spraw wewnętrznych albo podległych mu organów, uzyskane w wyniku
ich działalności inwestycyjnej albo od organów administracji rządowej i samorządowej
ogólnej, stanowiące własność gmin albo zakładów pracy, a także zwalniane przez osoby,
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-5które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek organizacyjnych podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych.]
<1. Na lokale mieszkalne dla strażaków przeznacza się lokale będące w dyspozycji
ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, uzyskane
w wyniku ich działalności inwestycyjnej albo od terenowych organów rządowej
administracji ogólnej lub gminy.>
2. Strażakowi mianowanemu na stałe przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni
mieszkalnej odpowiadającej przysługującym strażakowi normom zaludnienia.
Przysługująca strażakowi norma zaludnienia lokalu mieszkalnego wynosi od 7 do 10 m2
powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu
mieszkalnym.
3. W razie zbiegu uprawnień strażaka i członków jego rodziny do norm zaludnienia z
różnych tytułów, uwzględnia się normy zaludnienia przysługujące tylko z jednego tytułu.
4. W przypadku gdy nie ma możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego o powierzchni
mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących norm zaludnienia, strażakowi można
przydzielić lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej:
1) mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi on na to
pisemną zgodę lub wystąpi z odpowiednim wnioskiem, przy czym przydział takiego
lokalu nie pozbawia strażaka prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej
odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia;
2) większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli okoliczności tego
wymagają oraz za zgodą bezpośredniego przełożonego organu właściwego do
wydania decyzji w sprawie przydziału lokalu.
5. Na kwatery tymczasowe przeznacza się lokale mieszkalne albo pomieszczenia
adaptowane na mieszkalne, będące w należytym stanie technicznym i sanitarnym, które
znajdują się w budynkach na terenie zamkniętym lub w budynkach przeznaczonych na
cele służbowe.
6. Kwaterą tymczasową może być lokal mieszkalny albo pomieszczenie adaptowane na
mieszkalne o powierzchni mieszkalnej nieodpowiadającej przysługującym strażakowi
normom zaludnienia.
7. Lokal mieszkalny albo kwaterę tymczasową przydziela się strażakowi na jego pisemny
wniosek.
8. Przydział lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej w budynku jednostki
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonym na cele służbowe albo
znajdującym się na terenie zamkniętym, następuje tylko na okres pełnienia służby w tej
jednostce.
9. Lokal mieszkalny przydziela się strażakowi, biorąc pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1) brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej
albo konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych, w tym
czas oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego;
2) kwalifikacje zawodowe, przydatność do służby oraz okres służby w Państwowej
Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych albo przez niego nadzorowanych.
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w ust. 9, jeżeli strażak zajmuje:
1) tymczasową kwaterę w budynku jednostki organizacyjnej Państwowej Straży
Pożarnej, przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie
zamkniętym;
2) lokal mieszkalny przydzielony decyzją administracyjną, stanowiący odrębną
własność osoby fizycznej;
3) lokal mieszkalny przydzielony decyzją administracyjną w poprzednim miejscu
pełnienia służby.
Art. 83.
1. Decyzję administracyjną o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 76 ust.
1, wydaje się w przypadku:
1) podnajmowania lub oddania do bezpłatnego używania tego lokalu lub jego części;
2) niezwolnienia przydzielonego lokalu mieszkalnego;
3) uzyskania przez strażaka lub jego małżonka w miejscu pełnienia służby lub w
miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu o
powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym strażakowi i
członkom jego rodziny normom zaludnienia;
4) niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba
że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt strażaka poza miejscem
stałego zamieszkania;
5) używania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności
gdy strażak lub członkowie jego rodziny w sposób rażący lub uporczywie
wykraczają przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czyniąc
uciążliwym korzystanie z innych lokali;
6) nieuiszczania czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu
mieszkalnego przez co najmniej trzy pełne okresy płatności, pomimo pisemnego
zawiadomienia o zamiarze wydania decyzji o zwolnieniu lokalu i wyznaczenia
dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności;
7) zajmowania lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przeznaczonym na
cele służbowe lub na terenach zamkniętych, przez strażaka zwolnionego ze służby
lub pozostałych po strażaku członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po
strażaku, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury
lub renty na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
8) zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego;
9) zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym pomimo zrzeczenia się na piśmie uprawnień
do jego zajmowania;
10)zamiany lokalu mieszkalnego;
11) uzyskania przez strażaka pomocy finansowej.
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-7<1a. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu
wypowiedział stosunek prawny dotyczący lokalu.>
2. Przez tereny zamknięte rozumie się tereny, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027,
z późn. zm.).
3. Decyzję administracyjną o zwolnieniu kwatery tymczasowej wydaje się w przypadku:
1) zwolnienia strażaka ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości;
2) upływu okresu, o którym mowa w art. 76 ust. 8;
3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-6 i 8.
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą również członków rodziny
strażaka i wszystkich innych osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym albo kwaterze
tymczasowej.
5. Przydział i zwalnianie lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, przyznawanie,
odmowa przyznania i zwrot równoważnika za remont albo za brak lokalu mieszkalnego
oraz przyznawanie, odmowa przyznania i zwrot pomocy finansowej następują w drodze
decyzji administracyjnej. Decyzje w tych sprawach wydają:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w stosunku do:
a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
b) zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do:
a) strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży
Pożarnej,
b) komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,
c) komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej,
d) dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,
e) dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
f) strażaków wyznaczonych do wykonywania określonych zadań poza jednostką
organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej;
3) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do:
a) komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,
b) strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży
Pożarnej;
4) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do podległych im
strażaków;
5) komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do
podległych im strażaków;
6) dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - w stosunku
do podległych mu strażaków;
7) dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa - w stosunku do podległych mu
strażaków.
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-86. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na względzie zapewnienie potrzeb
lokalowych strażaków, określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne
przydzielanych strażakom lokali mieszkalnych, tryb przydzielania i zwalniania lokali
mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, w przypadkach określonych w ustawie,
przysługujące strażakowi normy zaludnienia, a także warunki zamiany lokali
mieszkalnych, w tym:
1) liczbę przysługujących norm zaludnienia, przypadających na strażaka i członków
jego rodziny, w zależności od stanowiska służbowego strażaka i jego stanu
rodzinnego;
2) wzory wniosków o przydział, a także warunki zamiany lokali mieszkalnych;
3) wymagane dokumenty, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przydział;
4) dokumenty potwierdzające zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego
lokalu mieszkalnego lub domu albo zwrot udzielonej pomocy finansowej.

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. 3.
1. W razie oddania do używania lokalu, z którego właściciel przejściowo nie korzysta w
całości lub w części w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przepisów
ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 1 i 2 pkt 1-3, art. 13 i art.
18 ust. 1 i 2.
[2. Do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub
podległych mu organów, do lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy ustawy
stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych lokali nie stanowią inaczej.]
<2. Do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub
podległych mu organów, do lokali będących w dyspozycji jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do
dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji
Wywiadu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące wypowiedzenia przez
właściciela stosunku prawnego, o którym mowa w art. 11; w pozostałym zakresie
przepisy ustawy stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych lokali nie
stanowią inaczej.>
3. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących ochronę
praw lokatorów w sposób korzystniejszy dla lokatora.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Senat
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

