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tygodni ■ albo też do czynnej służby wojskowej 
w przypadkach, gdy tego wymaga interes obro
ny Państwa, lub wskutek mobilizacji, mogą roz
wiązać umowę najmu mieszkania, zawartą na 
czas oznaczony, z zachowaniem miesięcznego 
terminu wypowiedzenia, jeżeli termin ustawo
wy nie jest krótszy; postanowienie to stosuje 
się wówczas, gdy dochody •wymienionych osób 
wskutek powołania na ćwiczenia lub do czyn
nej służby wojskowej uległy tak znacznemu 
zmniejszeniu, że uiszczenie czynszu najmu nie 
mogłoby nastąpić bez uszczerbku dla utrzyma
nia rodziny najemcy.

Art. 2. Niedopuszczalna jest eksmisja, 
a wszczęta ulega zawieszeniu, z mieszkań, któ
rych najemca powołany został na dodatkowe 
ćwiczenia wojskowe na czas dłuższy niż sześć

tygodni albo też do czynnej służby wojskowej 
w  przypadkach, gdy tego wymaga interes obro
ny Państwa, lub wskutek mobilizacji

Art- 3. Wykonanie dekretu niniejszego po- 
rucza się Ministrom Sprawiedliwości i opraw 
Wewnętrznych.

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i traci moc obowiązującą w 
terminie, który określi rozporządzenie Rady Mi' 
nistrów.
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573
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 3 września 1939 r. 
o udziale lokatorów w kosztach budowy schronów.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy kon
stytucyjnej postanawiam co następuje:

Art. 1. 1. Właściciele domów mogą pobie
rać od lokatorów mieszkań i lokali, podlegają
cych ustawie o ochronie lokatorów, dodatkowe 
opłaty z tytułu kosztów budowy schronów.

2. Wysokość pobieranych opłat nie może 
przekraczać 30%  kosztów budowy schronu i po
winna być rozłożona na lokatorów w stosunku 
do płaconego przez nich komornego. Opłaty do
datkowe z tego tytułu mogą wynosić miesięcz
nie najwyżej 5% pobieranego komornego.

3. Jeżeli w domu znajdują się oprócz mie
szkań i lokali, podlegających ustawie o ochronie 
lokatorów, także mieszkania i lokale z ochrony 
tej nie korzystające, koszty budowy schronów 
rozkłada się na wszystkie mieszkania i lokale 
według zasad ustępu poprzedzającego. W tym 
przypadku opłaty, które by przypadały od 
'mieszkań i lokali, nie korzystających z ochro
ny, ponosi właściciel.

Art 2. Właściciele domów obowiązani są 
przedstawić lokatorom zestawienie kosztów bu
dowy schronu, poparte pisemnymi dowodami 
oraz wykaz opłat, przypadających na poszcze
gólnych lokatorów.

Art. 3. Właściciele domów mogą rozpocząć 
pobieranie powyższych opłat od dnia pierwsze
go następnego miesiąca po doręczeniu orzecze
nia, nakazującego właścicielowi budowę schronu.

Art. 4. Wykonanie dekretu niniejszego po- 
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Mi
nistrowi Sprawiedliwości.

Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia.
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

-

z dnia 1 września 1939 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach i sposobie koncesjonowania domów

składowych.
czynności handlowych co do rzeczy, które kon- 
tesja pozwala przyjmować na skład.

Domowi składowemu wolno jest jednak 
udzielać zaliczek na złożone rzeczy.

Koncesja (§ 1) może dopuszczać wyjątki od 
Zasady wymienionej w ust. 1, jeżeli chodzi o do
my składowe, zajmujące się przechowywaniem 
rzeczy w związku z akcją gromadzenia zapasów 
dla zabezpieczenia podaży w przypadkach, ma
jących szczególnie ważne znaczenie dla Pań
stwa".

Na podstawie art. 648 § 2 kodeksu han
dlowego zarządza się co następuje:

§ 1. § 12 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 25 lipca 1936 r. o warunkach 
i sposobie koncesjonowania domów składowych 
(Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 434) otrzymuje brzmie
nie następujące:

„Domowi składowemu nie wolno dokony
wać na własny lub cudzy rachunek innych


