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Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marek Safjan — przewodniczàcy,

Teresa D´bowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Wies∏aw Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca,

Ewa ¸´towska,

Marek Mazurkiewicz,

Andrzej Màczyƒski,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

Jerzy St´pieƒ,

Miros∏aw Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy, Sejmu
i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu
4 wrzeÊnia i 2 paêdziernika 2002 r., wniosku Rzecznika
Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodnoÊci:

1. art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2001 r. Nr 71, poz. 733) z art. 64 ust. 1 i 2 w zwiàz-
ku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2. art. 35 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakre-
sie, w jakim wy∏àcza on uprawnienie do lokalu so-

cjalnego osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 tej
ustawy, je˝eli zosta∏y one obj´te orzeczeniem sà-
dowym nakazujàcym opró˝nienie lokalu wydanym
w okresie od dnia 31 grudnia 2000 r. do dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, a orzeczenie nie zosta∏o wyko-
nane do tego dnia, z art. 32 w zwiàzku z art. 2 Kon-
stytucji RP,

orzeka:

1) art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2001 r. Nr 71, poz. 733 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2
w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 35 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakre-
sie, w jakim wy∏àcza uprawnienie do lokalu socjal-
nego osób, o których mowa w art. 14 ust. 4 tej usta-
wy, je˝eli zosta∏y one obj´te orzeczeniem sàdo-
wym nakazujàcym opró˝nienie lokalu wydanym
w okresie od dnia 31 grudnia 2000 r. do dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, a orzeczenie nie zosta∏o wyko-
nane do tego dnia, jest niezgodny z art. 32
w zwiàzku z art. 2 Konstytucji RP.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 2 paêdziernika 2002 r.

sygn. akt K. 48/01.


