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USTAWA

z dnia 15 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 1. W ustawie 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 i Nr 69, poz. 626 oraz z 2006 r. Nr 86,
poz. 602 i Nr 167, poz. 1193) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a
w brzmieniu:

„8a) wydatkach zwiàzanych z utrzymaniem lokalu
— nale˝y przez to rozumieç wydatki, ustalane
proporcjonalnie do powierzchni u˝ytkowej
lokalu w stosunku do powierzchni u˝ytkowej
wszystkich lokali w danym budynku, obcià˝a-
jàce w∏aÊciciela, obejmujàce: op∏at´ za u˝yt-
kowanie wieczyste gruntu, podatek od nieru-
chomoÊci oraz koszty:

a) konserwacji, utrzymania nale˝ytego stanu
technicznego nieruchomoÊci oraz przepro-
wadzonych remontów,

b) zarzàdzania nieruchomoÊcià,

c) utrzymania pomieszczeƒ wspólnego u˝yt-
kowania, windy, anteny zbiorczej, domofo-
nu oraz zieleni,

d) ubezpieczenia nieruchomoÊci,
e) inne, o ile wynikajà z umowy.”;

2) w art. 8a:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podwy˝ka w wyniku której wysokoÊç czynszu

albo innych op∏at za u˝ywanie lokalu w skali
roku przekroczy albo nast´puje z poziomu
wy˝szego ni˝ 3 % wartoÊci odtworzeniowej
lokalu mo˝e nastàpiç w uzasadnionych przy-
padkach, o których mowa w ust. 4a albo
w ust. 4e. Na pisemne ˝àdanie lokatora w∏a-
Êciciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
tego ˝àdania, pod rygorem niewa˝noÊci pod-
wy˝ki, przedstawi na piÊmie przyczyn´ pod-
wy˝ki i jej kalkulacj´.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4e w brzmieniu:

„4a. Je˝eli w∏aÊciciel nie uzyskuje przychodów
z czynszu albo innych op∏at za u˝ywanie lo-



kalu na poziomie zapewniajàcym pokrycie
wydatków zwiàzanych z utrzymaniem loka-
lu, jak równie˝ zapewniajàcym zwrot kapi-
ta∏u i zysk, z zastrze˝eniem ust. 4c i 4d,
wówczas podwy˝k´ pozwalajàcà na osià-
gni´cie tego poziomu uwa˝a si´ za uzasad-
nionà, o ile mieÊci si´ w granicach okreÊlo-
nych w ust. 4b.

4b. Podwy˝szajàc czynsz albo inne op∏aty za
u˝ywanie lokalu, w∏aÊciciel mo˝e ustaliç:

1) zwrot kapita∏u w skali roku na poziomie
nie wy˝szym ni˝:

a) 1,5 % nak∏adów poniesionych przez
w∏aÊciciela na budow´ albo zakup lo-
kalu lub

b) 10 % nak∏adów poniesionych przez
w∏aÊciciela na trwa∏e ulepszenie ist-
niejàcego lokalu zwi´kszajàce jego
wartoÊç u˝ytkowà

— a˝ do ich pe∏nego zwrotu;

2) godziwy zysk.

4c. W∏aÊciciel, który odda∏ lokal do u˝ywania
na podstawie stosunku prawnego innego
ni˝ najem, ustalajàc sk∏adniki wydatków
zwiàzanych z utrzymaniem lokalu, stosuje
przepisy regulujàce ten stosunek prawny;
do op∏at za u˝ywanie lokalu w∏aÊciciel nie
zalicza zwrotu kapita∏u ani zysku. 

4d. W stosunkach najmu lokali socjalnych zy-
sku nie zalicza si´ jako jednego ze sk∏adni-
ków czynszu. 

4e. Podwy˝k´ czynszu albo innych op∏at za
u˝ywanie lokalu w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej w danym roku kalendarzowym
Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em
w poprzednim roku kalendarzowym uwa˝a
si´ za uzasadnionà. Ârednioroczny wskaê-
nik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em w poprzednim roku kalendarzo-
wym jest og∏aszany, w formie komunikatu,
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W ciàgu 2 miesi´cy od dnia wypowiedzenia,
o którym mowa w ust. 1, lokator mo˝e:

1) odmówiç na piÊmie przyj´cia podwy˝ki
ze skutkiem rozwiàzania stosunku praw-
nego, na podstawie którego lokator zaj-
muje lokal, z up∏ywem okresu wypowie-
dzenia, o którym mowa w ust. 2, albo

2) zakwestionowaç podwy˝k´, o której mo-
wa w ust. 4, wnoszàc do sàdu pozew
o ustalenie, na podstawie przepisów
ust. 4a—4e, ˝e podwy˝ka jest niezasad-
na albo jest zasadna, lecz w innej wyso-
koÊci; udowodnienie zasadnoÊci pod-
wy˝ki cià˝y na w∏aÊcicielu.”,

d) uchyla si´ ust. 6,

e) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. W przypadku:
1) okreÊlonym w ust. 5 pkt 1 lokator jest

obowiàzany uiszczaç czynsz albo inne
op∏aty za u˝ywanie lokalu w dotychcza-
sowej wysokoÊci do dnia rozwiàzania
stosunku prawnego, na podstawie które-
go lokator zajmuje lokal;

2) okreÊlonym w ust. 5 pkt 2 lokator jest
obowiàzany uiszczaç czynsz albo inne
op∏aty za u˝ywanie lokalu w dotychcza-
sowej wysokoÊci do dnia uprawomoc-
nienia si´ orzeczenia sàdu koƒczàcego
post´powanie w sprawie, z zastrze˝e-
niem ust. 6b;

3) gdy lokator nie skorzysta z prawa przy-
s∏ugujàcego mu na podstawie ust. 5,
wówczas od up∏ywu terminu wypowie-
dzenia jest obowiàzany uiszczaç czynsz
albo inne op∏aty za u˝ywanie lokalu
w wysokoÊci wynikajàcej z wypowiedze-
nia.

6b. W przypadku uznania przez sàd podwy˝ki
wysokoÊci czynszu albo innych op∏at za
u˝ywanie lokalu za zasadnà, choçby w in-
nej wysokoÊci ni˝ wynikajàca z wypowie-
dzenia, obowiàzkiem lokatora jest zap∏ata
kwoty odpowiadajàcej ró˝nicy mi´dzy
podwy˝szonym a dotychczasowym czyn-
szem albo innymi op∏atami za u˝ywanie lo-
kalu, za okres od up∏ywu terminu wypo-
wiedzenia.”,

f) uchyla si´ ust. 7,

g) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepisy ust. 1—6b nie majà zastosowania
do podwy˝ek op∏at niezale˝nych od w∏aÊci-
ciela.”;

3) w art. 9 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Podwy˝szanie czynszu albo innych op∏at za
u˝ywanie lokalu, z wyjàtkiem op∏at niezale˝-
nych od w∏aÊciciela, nie mo˝e byç dokonywa-
ne cz´Êciej ni˝ co 6 miesi´cy. Termin ten bie-
gnie od dnia, w którym podwy˝ka zacz´∏a
obowiàzywaç.”;

4) w art. 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrze˝eniem ust. 3, odszkodowanie,
o którym mowa w ust. 1, odpowiada wyso-
koÊci czynszu, jaki w∏aÊciciel móg∏by otrzy-
maç z tytu∏u najmu lokalu. Je˝eli odszkodo-
wanie nie pokrywa poniesionych strat, w∏a-
Êciciel mo˝e ˝àdaç od osoby, o której mowa
w ust. 1, odszkodowania uzupe∏niajàcego.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Je˝eli gmina nie dostarczy∏a lokalu socjalne-
go osobie uprawnionej do niego z mocy wy-
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roku, w∏aÊcicielowi przys∏uguje roszczenie
odszkodowawcze do gminy, na podstawie
art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.1)).”.

Art. 2. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych,
dotyczàcych ustalenia przez sàd, ˝e podwy˝ka czynszu

albo innych op∏at za u˝ywanie lokalu jest niezasadna
albo jest zasadna, lecz w innej wysokoÊci, stosuje si´
przepisy niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 249 — 12746 — Poz. 1833

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,

poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990
r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166. 


