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RAPORT
11.05.2021 – Apel PRCH dot. zaproponowanych zmian legislacyjnych ingerujących w treść stosunku najmu lokali użytkowych 
w obiektach wielkopowierzchniowych.

▪ PRCH wydała we wtorek bezprecedensowy apel do posłów, prosząc o zatrzymanie prac nad drukiem sejmowym numer 1145.

▪ PRCH ocenia, że zmiany legislacyjne dot. abolicji czynszowej zwiększą straty wynajmujących.

▪ PRCH: ochrona czynszowa najemców w centrach handlowych jest niezgodna z konstytucją.
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