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Art. 5. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w działach 

służby przekazanych właściwości Ministra Żeglugi i Gospo
darki Wodnej przechodzą do pracy w odpowiednich działach 
resortu żeglugi i gospodarki wodnej., 

Art. 6. Tracą mać przepisy: 

l) art. 5 i 6 dekretu z dnia 27 marca H147 r. o zmianąch or
ga.nizacji i zakresie d,?ialania naczelnych władz admini
stracyjnych (Dz. U. Nr 31, poz. 130), 

2) art..4 lit. c) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypaspvlitej 
z dnia 21 maja '1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Mini- . 
śtra Robót Publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 479), 

Art. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogł,oszenia. 
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z dnia 28 maja 1957 r. 

o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów, jednorodzinnycłt oraz lokali w domach spółdzielni . 
mieszkaniowych. 

Art. 1. 1. VY'yłącza się spod publicznej gospodarki loka
lami odpowiadające warunkom niniejszej ustawy: 

l) lokale mieszkalne w , domach jednoJodzinnYl=h stanodą
cych własriość indywidualną lub spółdzielczą, 

2) lokale mieszkalne w małych domach mieszkalnych złożo
nych z 2 - 4 lokali, stanowiących własność spółdzielni 
mieszkaniowych lub odrębną własność różnych osób, 

3) lokale mieszkalne w domach wielomieszkaniowych sta
nowiących wla sn6ść -spółdzielni mieszkaniowych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się rÓwnież do lokali mieszkal
nych w domach wielomieszkaniowych wybudowanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe, jeżeli lokale te przeszły na WłR')- 
ność członków spółdzielni. 

3. Przepis ust. l ' ma równlez zastosowanie do lokali 
mieszkalnych w domach złożonych z 'więcej niZ 4 lokali, od
powiadających przepisom niniej szej ' ustawy, jeżeli lokale te 
stanowią w dniu wejścia jej w życie odrębną własność róż

nych osób. 

Art. 2. 1. Ustawa dotyczy spółdzielni mieszka nio wych 
utworzonych po dniu l lipca 1954 r. oraz tych spółdzielni mie
szkaniowych utworzonych przed dniem l lipca 1954 r., których 
o rganizacja i działalność dostosowane zostały do za.dail spół
Qzielczosc:i mieszkaniowej. Wykazy tych spółdzielni ustali 
Centralny Z'wiązek Spółdzielczy w porozumieniu z Ministrem 
Gospodarki Komunalnej i Ministrem Finansów, 

. 2, Przepisy nin :ejs7.ej ustawy nie mają zashsowania do 
budynków spółdzielni mif'szkaniowych, które zo~tały ze środ- -
kćw pat'lstwowych odbudowane lub naprawi one lub które nie 
mogą być spółdzielniom zwrócone ze wzglC;du na potrzeby pu
bliczne, jeżeli te ;Jt;dynki zostaną przez Radę Ministrów za
kwalifikowane za podlegające przejęciu na własność Paó.sl wa, 
Rada Ministrów w terminie 6 miesięcy -:li dni.a wejścia usta
wy w 'życie usta.Ji wyka/y , budynków-.Q~dl.~gających przejęciu 
na własność Państwa, warunki i tryb ich przejęcia oraz za sa
dy rozliczet'l między Państwem a spółdzielniami mieszkanio
wymi z tego tytułu. 

Ar' . 3. 1. DonJcm je(1,H "odzinnym w rozumieniuniniej
Ilz"j us~awy jest dom albo samodzielna część domu bliżr,ia

czego lub szeregov'ego o łącznej powierzchni u'i:ytkowej lo
kali mieszkalnych nie przekraczaj;'lcej. 110 m2 • 

2. Lokalem mieszkalnym w domu wielomiesz:kaniowym 
oraz w małym (lomu mieszkalnym w rozum'eniu niniejszej 
ustawy jest lokd I) po-,., ierzchni uż: .• owej nie przekracza~ l
cej 110 m2• 

3. Postanowienia dotycząc'e dOlll.ÓW jednorodzinnych ma-
14 zastosowanie również do dOffi:)W: 

/ 

1) w których celem umożliwienia pri'cy zawodowej właści
cielom konieczne jest przeznaczenie części mieszkania na 
potrzeby wynikające z tej pracy (np. na dużą bibliotekę, 
gabinety lekarskie, dentystyczne, pracownie artystyczne 
itp.), o ile wskutek tego łączna powierzchnia użytkowa 
lokalu mieszkalnego przekracza powierzchnię określoną 

w ust. 1,nie przekracza jednak 140 m2 , 

2) które oprócz lokalu mieszkalnego o powierzchni nie prze
kraczającej 110 m2 obejmują pomieszczenia użytkowe ko
nieczne jako warsztat pracy do wykonywania zawodu. 

4. Postanowienia ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie 
do lokaii w małych doma ch mieszkalnych. 

Art. 4. Do domów wybudowanych przed wejściem w ży
cie niniejszej -ustawy stosuje się przepisy tej ustawy nawet 
wtedy, j eżeli powierzchnia użytkowa znajdujących się w nich 
lokali przekracza 110 m~, o ile: . 

l) dom jednorodzinny ob'ejmuj e nie więcej niż 6 izb, 

ij lokal mieszka lny w innym domu objętym przepisami ni
niej szej ustawy' obejmuje n ie więcej niż 5 izb. 

Art. 5. 1. Wyłączenie lokali w domach jednorodzinnych 
oraz w małych domach mieszkalnych ąpod publicznej gospo
dorki lokaiami rozciąga się na pomieszczenia i budynki gos
po~a. rcze położone na działce przydomowej; a przeznaczone 
na cele gospodarcze właściciela domu fub lokalu . . 

. 2, Wyłączenie lokali mieszka:nych w domu wielomiesz
kil ni owym spółdzielczym spod publicznej gospodarki lokalami 
rozci ąga się na znajdujące si ę na tej samej nieruchomości 10-
kvJe przeznaczone na zaspokojenie potrzeb spółdzielni i jej 
cZ~(inków lub na ich warsztaty pracy. 

Art. 6. 1. Warunkiem wyłączenia loka!u w domu jedno
rodzir;1ll ym lub lokalu mieszkalnego w' innym domu objętym 
przepisami niniejszej ustawy spod publicznej gospodarki lo
kalami jest zamieszkiwrnie go w całości lub części przez wla
ścjciela domu (Jo'calu) lub przez członka spółdzielni albo leż 
przez ich dzied lub rodziców. 

2. Właściciel domu jednorodzinnego (lokalu) lub c'llónek 
spółdzielni mogą podnajmować części zajmowanego lokalu. 
W przypadkach uzasadnionych ważnymi okolicznościami .mo
gą oni uzyskać - z zachowaniem wyłączenia spod publicznej 
gospodar,ki lokalami - zezwolenie na wynajem całego domu 
jednorodzinnego lub lokalu. 

3. Zezwoleń, o których mowa w ust. 2, udziela prezy
dium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, w odn'iesienij.1 
zaś do lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych - zanł,ąd 
spółd;tielni. 
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Art. 1. 1. Do lokali w yłączonych spod pu);licznej .gos- runld postępowania VI tym zakresie u stali ella spółdzielni mie-
podarki lokalami na podstawie niniejszej ustawy n ie stosuje szkaniowych Centralny Związek Spółdzielczy w porozumien iu 
si C; przepisów dek retu z dnia 28' lipca 194B r. o n ajmie loka li z Minis trem Gospodarki Komunalnej, uwzglęelni.ając prawo 
{Dz. lJ; z 1953 r. Nr 35, poz , 152'). pierwszellstwa dotychczasowego najemcy do przyj ęcia gc, na 

członka . spółdzielni na ulgowych warunkach spłaty wkładu 
2, Rada Minist rów może określić w drodze rozporządze- mieszkaniowo· budow lanego. 

llia górną granicę opłat za podnajem lub wynajem lokali lub 4. Lokale zas tępcze , o których mowa w ust. 1 i 2, powin-
i ch cz(;ści w pr'l.ypadkrJch przewidzianych 'IN art. 6 ust. 2. j ny nadawać się do zajp,cia ze względu na stan techniczny, ni e 

Art. 8. 1. Najemcy, którzy zajmują dotychczas lokale w mogą być mniej sze od lokalu. dotąd zajmowanego, ani te'l 
(:omach Objf;:.ych n in iejsZi.1 ustawą, kOIzysl:aji1 do czasu 0pusz- przekraczać obowi (!zujt~cych norm zaludnien ia; przekwatero-
czenia tych lo k ali z up raw:nicll przewidzianych \v p rzepisach w anie może być: pJ7.eprmvad.zone bez względn na to, czy 10-
o publiczne j gospodarće lokalami i o najmie lokali. kal, jak i otrzyma w!aściciel lub członek spółdzielni, będzie 

2. Najemcy, którzy zajmuj ą lokale. w obj ętych niniejszą odpowiadał pn;ysługuj ącym mu normom zaludnien ia . 
ustawą domach spóldzieJrli mieszkaniowych, ponoszcl kO: .. L; ty 5, Przekwate rowanie do lokalu zas tępczego położonego 

b ie:~ących remontów i eksploatacji na zasadach obowiązLlją- w innej miejscowości może nastąpić tylko· 'la zgodą osoby 
<:y ch członków spółd:6ielni. przekwaterowy wanej. 

Art. 9. 1. VI cel u umożliwienia czlonkom spółdzielni mie- (l·. L<ljrnowany przed przekwaterowaniem lokal w innym 
szkaniowych, wła ścicielom domów j.ednoroclzin-llych lub wła- domu, będący w dyspozy cji w tadzy kwaterunkowej. powi.niell 
~ddeloJll lokal,i w malyeh domach rnicszkillnych lub. w du - wlaściciel (spółdz ielnia) oddać do dyspozycj i tej władzy; o ile 
mach, o których mowa w art. l · ust. 3, zamieszkania w ich przck.wa terow allie nie następuje do tefjo lokaJu. 
(j-omaf:h (lokalach) wł adza kwate ru nkowa obowiązana, j est: 7. Koszty pn.ekwaterowa'nia p onosi wLaściciel domu (Jo-

l) m:](! ,a,wać spóldz'ipln lom mieszkaniowym i właścicielom kalui lub spółdzielnia. 

c!umów (lokali) 10k <.'\1e zwalnid!1e prze'l dolychcz,-lsowych Art. 10, \Vyrączenie spod publ i.cznej fjo spodarki loka.b -
najemców (u;i.ytkowników). mI na rzecz' tej samej osoby stosuje si ę tylko do jednego do-

2) na ,vniosek spółdzielni mieszkaniowej h,lb w l aścicieli do- mu jednofOtlzinneuo, lokalu wlasllcgo lub lok,lu w domu 
mów {iokiJJi)prL.ekw' alerow' ać osoby zajm.ujące lokal do spółc1z'i e l n i m.;e.szkaniowej, w edlu g wyboru dokonanego przez 
10kalu zajmowanego ~lotąd przez w nioskodawcf' lub do lE.' osobę \'1 z<Jto~Leniu do prezydium powialowej (mj ej>~kiej) 
innf'fjo lokalu zil!'l ęp czego clQstarczonego przez w niosko- rady narodowej. 
duw c ~. Art. H. Dotych czasowe wylączenia lokali spod przepi-
2. Poza p.rzy pae.kami, o któr ych mowa w \1st. 1, władza sów o p u bliczne j fjospodarce 'lokalami i o n a jmie lokali 1'0-

l;watf' rtmkowa oho w iclzana jes t w miMę dy sponowania loka- za.stają w mCJ.c y . 
h:m 'las!.<wczym \lwzglc;dniać w nioski spóldzielni mieszkanio-
, "ych i właścici eli domuw (lokali) o przekw ate rowanie osó b Ar!. 12. Il ek roć: w innych przepisii ch prawnych jes t mo-

. l l \\~a o dOli1 i.lch jednorodz innych lub () Jll il lv., ch dOlll'ach m ie e ;,-
z " jllll.! J ących oka do loka lu za s tępczego. 

- kalnych, rozu m ie sif; przez lo domy , o d pow iadające wćln ; n~ 
;3, P rzek wa lerow anie, o k ló rym lilowa w u s t. 1 pkt 2 1 "om ok ,eślon yrn wart. :? i 4. 

i ust. 2, n ic nds ti:lpi Vi p rzy pad ka ch, g:1 y czIonek spóldzielni 
po v.:ej,jc iu w życie niniej s'.óej us taw y zam ie rza ods tqpić sW8je A rt. 13. Trac i nluC c!ekre t z dnia 25 czerwca 1954 r. o Jo-
l q:J'ai"inicnia do p "y rl zi plonego mu lok alu, a najemca zajmu- l«:llach w dom '.ch spóldzielni ln ieszk a niowy ch jw' tlOlll ćlCh 
j ilcy ten lokal ubiegu s it~ o przy j ę c ie go n a czło nk.a spółdziel- j ednoro dzinnych (Dz. U. Nr :lI, poz, 120). 

n i, \ Vnioselco p rzekwa lero\\'anic nic będzie również Llwz fjlę - Art. .14. Usl.a wc1 ""chodzi w '.i.ycie z dn~em ogfoszenii1. 
dniony, o il e spółdzielnia dysponuje lokalami wo lnym i (nie 
p rzy dzielonymi cz lo nk om) , a Jlfl jemca zglosi wniosek o przy
j qcie. go na czJonka spójdz iel n i. Sz czeg ółowe zasady i wa-
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z dnia 28 maja 1957 r. 

() ~pnedaży pnez P~ństwo domów mieszl,alllych i dzialek budowlanych. 

Art. 1. Sprzed,\'ż przez PćIllStwo osobom fizycznym i spól
<:lzielniom mieszkaniowym c!omów mieszkalnych, gruntów 
przydomovi ych o ra z dzi ~llek budowla,nych odbywa się we

. dług zasad i w · try?ie określ.onym w niniejszej u s tawie , 

Ar!. 2. 1. Przedmiotem sprzedaży mogą być: stanowiące 

'wldsno~ć Pal'tstwa: 

l) domy jednorodzinne, 

2) małe elom y mieszka lne o najwyżej cz terech lokalach mię
szkćlln ych , 

3) domy wie lol1lie szkcLDiowe, . przez które rOZUllllec należy 

domy o więcej ni? cz lerech loka lilch mieszkalnych, 

4) dz iat k i budowlane. 

Okre~le!1i e domów, o których wyżej mowa, zawa rte jes t 
w uslawie z dnia 23 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicz-

n ej gospodarki loka lami domów jednorodzinnych oraz loka li 
w do.mach spóŁdz i elni mieszkaniowych (Dz. U, Nr 3 L poz. 131). 

2. Na Zie-miach Odzyskan yc h i na o·bszarze b. vVolnego 
Miasld Gda{lska prezydia wojewó.lzk icl1 rad. narodowych o.T"'Z 
Prezydium Miejskiej Rady Narodow ej we \Vrocl aw iu ńlO~lą 

w dlOlize uch wały postanowić. że sprzecldwane uf,dą równie:1: 
iSl.nie jklce w dnia wejścia w życic niniej 3zej ustawy domy 
obejl1Ju j ąće ni c więcej n.i ż 8 izb, je'i:eli ze wzuledll na \!r::- ą

clz.en i.a mają one cha rakter dornow jednorodz i.nnych . 

Art. 3. 1. Sprz.edawane mogą być: zarów no domy zilmie
szkałe, jak również domy nowo\vybudowane i nie oddane do 
u żytku . 

2. Do'my sprzedaje się łączn.i e z zabudowan iam i gospo
darczymi oraz gruntami , na których do m y le zostały pobul1o. 
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