
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw  (tekst niewygłoszony). 

 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw po pracy w Komisji Infrastruktury oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i 

Polityki Regionalnej. 

    Mieszkanie to podstawowy element poczucia bezpieczeństwa, którego w Polsce nadal nie 

ma wielu obywateli. Lata zaniedbań trudno jest odrobić i wymaga to niestety czasu. W 

szczególnie trudnej sytuacji są osoby posiadające niskie dochody. Dlatego zwiększenie 

dostępu do mieszkań dla osób o niższym statusie społecznym jest istotnym zobowiązaniem 

państwa. 

    Procedowana ustawa zwiększa możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, a przyznanie lokalu jest jedną z form pomocy 

społecznej. 

    Cieszę się, że do rozwiązania problemu z mieszkaniami wreszcie podchodzimy 

kompleksowo, ale jednocześnie uwzględniamy indywidualne sytuacje, czego wyrazem jest 

zgłoszenie podczas prac połączonych komisji poprawki, która wyłączyła seniorów po 75. roku 

życia z obowiązku zmiany mieszkania, w przypadku gdy lokal zamieszkuje zbyt mała liczba 

osób w stosunku do jego metrażu. 



    Jako wyznawczyni idei solidaryzmu społecznego z radością przyjęłam również zmianę, 

która umożliwia gminom zwiększenie wysokości czynszu osobom zajmującym lokal 

komunalny, jeśli w zdecydowany sposób wzrastają ich dochody. 

    Nie może być tak, że osoby o wysokim statusie materialnym zarabiające znacznie powyżej 

średniej krajowej korzystają z preferencyjnych warunków wynajmu lokali mieszkalnych, 

których brakuje dla osób wykluczonych społecznie. To zmiana w bardzo dobrym kierunku. 

    Procedowana ustawa zakłada także, że osoby korzystające z zasobów komunalnych gminy 

nie muszą opuszczać lokalu - jak to było do tej pory - gdy zmienia się ich status społeczny i 

muszą np. zmienić dotychczasową umowę komunalną na umowę socjalną. Tę niepotrzebną 

przeszkodę proceduralną również w tej ustawie zlikwidowano. 

    Wszyscy chcemy, by w Polsce żyło się lepiej i bezpieczniej. Skromne cztery ściany dają taką 

możliwość i jestem przekonana, że dzięki tej ustawie i wdrażaniu programu ˝Mieszkanie+˝ tę 

podstawę bytu, a nie luksus będzie można zapewnić znacznie większej liczbie Polaków. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni poprze procedowany projekt. 

 


