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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z d ma 4 maja 195!:J r. 

w splawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo spółdzielniom mieszkaniowym domów mieszkalnych z budownictwa 
realiw'wanego przez rady narodowe i Inne jednostki pallstwowe. 

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. 
o sprzedaży przez Państwo domów mieszka lnych i działek bu
dowlanych (uz. U. Nr 31, poz. 132) zarząd za s ię, co następuie' 

§ 1. Sprzedaż spółdzielniom mieszka niowyn;, domów mie
szkalnych z budow'1ictwa realiwwanego prt~z rady narodowe 
następuje w trybie określonym w nini-:jszym rozporządz eniu . 

§ 2. 1. Wykazy podl('gających .sprzedaży domów miesz
k alnych wymienionych w § 1 sporządzają w łaściwe do spraw 
gospodarki koml1nc11nej i m ieszkan iovłej organy prezydióN 
wojewód zkich rad n arodowych (rad narodowych miast wy
łącwnych z wojewórhtw) w porozum ieni u ze Związki em Spół
dzielr.i Mieszkaniowych (właściwym i oddziałinni). 

2. Wykazy 'powinny okreś lać: 

1) położeme hudynku, 
2) ilość izb mieszkalnych i inr..ych lokali, 
3) wielkość ,powierzchni użytkowej 'IN metrach kwadratowych, 
4) przewidywany te rmin sprzedaży , 

5) cenf; ryczałtową za 1 mi powierzchni użytkowej. 
61 warunki sprzcdaży z wymienieniem k wo ty podlegającej 

wpłacie przy sporządzaniu umowy oraz spłaty reszty na
leżności. 

3. WykilZy, o których mowa w ust. 1, p::>witlny być spo
rządz&ne w terminie do dn ia 31 marca każdego rokii dł a: do
mów podlegających s.przedaży w danym roku. Właściwe do 
łipraw gospodarki komunalnej i m ieszkaniow€j organy prezy
diów wojewódzkich rad narodowych [rad narodowych miast 
wyłączonych z województw) mogą w porozumieniu ze Związ-

kiem Spółdzie l ni Mieszkaniowych (w łaściwymi oddziałami ) 

ustalić, że wykazy będą sporządzone w dany m roku w dwó ch 
termi nach: dQ dnia 31 marca dla dom6w podlegających sprze · 
daży w pierwszym p'J!roczu i do dnia 3i sierpnia dla domów 
pod leg<ljących spC/.edaży w drugim półroczu . 

4. 'oN odnieSien iu do wykazów domów podlegających 

sprzedaży w 1959 r. terminy przewidziane w ust. 3 ustala się 
odpowiednio na dzień 15 czerwca i na dzień 31 sierpn ia 1959 r. 

§ 3,_ Przepis y ninie jszego rozporządzenia mają odpowied
nie zostosowanie do sprzedaży s-półdzielni om mieszkcn iowym 
domów mieszkalnych z budownictwa reali zowanego przez in
ne jednos tki p1ll1stwowe niż rady narodowe. W tym przy
padku w ykazy, o których mowa w § 2, spo rządzają te jed
nostki i przekazują z wnioskiem o dokonanie sprzedaż.y do
mów właściwym do spraw gospodarki komunalnej i mi eszka
niowej organom prezydiów powiatowych (miej.skich w mia
s tach stanowIących. powiaty i w miastach wyłączonych z wo
jewództw) rad narodowych. 

~ 4. W zakre,ie nie unormowanym w nll1le)szym rozpo
rządzeniu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Mini
stra Gospodarki Kom unal nej z tinia. 12 .sierpnia 1957 r. w spra
wie trybu dokonywania !>pn:edaży przez Państwo domÓw 
mi eszkllłnych i innych nieru chomości (Dż. U. Nr 44, poz. 2(6). 

§ 5. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik ~·1inisterstwa Gospodarki Komunalnej: S. Sroka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dn ia' 9 maja 1959 r. 

w sprawie warunków oddawania w podnajem lub bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego. objętego publiczną gospodarką 
lokalami. 

Na podstawie art. 39 115t. 5 u stawy z dnia 30 stycznia 
1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 10, poz. 59) zarządza 

sit; ,. co następuje : 

§ 1. Wlc.ści wy do spraw łok alowych o·rgan prezydium 
rady narodowej uprawniony jest w warunkach określonych 
w n iniejs~ym rozporządzeniu do udzielania zezwole!} osobom 
zajmującym mieszkanie na podstawie p rzydziału na oddanie 
calego za jmowanego mieszkania w podnajem lub w bezp łatne 

używanie na czas określony . 

§ 2. W budynkach spółdzielni mieszkaniowych zarządy 

t ych spółdzielni uprawnione są do udzielanid swoim członkom, 
zajmującym mieszkanie na podstawie przydziału, zezwolcni a 
n~l oddanie w podna jem lub w hezpłatne używanie lokali 
mieszkalnych nie wyłączonych spod publicznej gospodark i 
lokalami. 

§ 3. 1. Zezwolenia, o których mowa w §§ l i 2, powinny 
być ud zielo-ne w przypadkach: 

, 1) wyjazdu za granicę na pła ~ówkę dyplomatyczną lub kon
sularną lub w innych sprawach ~ ł\l ż bowych albo w celach 
llaukowych łub kulturilłnych, 

2) delegacji s łużbowej do innej miejscowośc i, 

3) odbywania służby wojskowej. 

2. Poza tym zezwoleni a, o których mowa w §§ 1 i 2. 
mogą być udzielan~ w p rzypadkach, gdy zachodzą inne ważne 
okoliczności uzasadniajace udzielenie zez woleni a; okolicznos
ciam i takimi są w szczególnośc i : 

I) od bywanie kuracji poł C]czonej z p!"?ebywaniem poza loka
lem, w którym odbywaj ący kurację zamieszkuje, 

2) wyj azd na studia do innej miejscowości. 

3. W p rzypa dkach okreś lon ych w ust. 2 pkt I udzielenie 
zpzwol enia na5tępuj e na podstawie orzecze ni a kom isji le
brskiej . 

4. Udzielenie zczwołen .ia następu je na okres wymagający 
przebywania poza loka lem oddanym w podnilj em lub bez
płatne u żywanie . W mi arę potrzehyzezwoleni e moi.e być 

przedł użo ne. 

~ 4. W miastach, w których na podstawie p rzepisów 
5zczegó lnych obowiązu ją ograniczC'nia w meldowania no wych 
mieszkaóców, umowy o podnajem lub od d<l nie w bezp lalne 
używ unie lokalu mieszkalnego mogą być zaw ierane tylko 


