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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia " paidziernika 1960. r. 

w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania .Iokali mieszka!nych w domach nowych I odbudowanych. 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 30. stycznia 
1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr lO., poz. 59) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Wysokość kaucjl wynos l 60-120. zł od jednego 
metra kwadratowego powierzchni użytko.wej lokalu miesź
k ainego; sposób obliczania kaucji ustala taqela stanowiąca 

załącznik do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Wysokąść kaucji należnej od najemców, . któr.ycn 
główną podstawą utrzymania jest stosunek pracy najemnej, 
li ie może przekrac~ać dwukrotnej wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia brutto pobieranego przez najemcę. Jeżeli wy
s o kość tego wynagrodzenia jest w poszczególnych m iesiącach 

różna, wysokość kaucji ustala s i ę na podstawie przeciętnej 

wysokości wynagrodzenia Z:Dstdlni~h trzech miesięcy przed 
dn iem wpłaty kaucji: . 

§ 3. '1. Od wpłacenia kaucji wolni są najemcy, którzy 
uzysk.ali przydział lokalu mieszkalnego: 

l) w związku ze stosunkiem pracy, o ile praca ta ze wiglę-
. du na szczególny jej charakter wymaga zajmowania lo
kalu IW określonym budynku lub . zespole budynków, 

2) znajdującego aię na Łerenie państwowych gospodarstw 
rolnych, ' hodowlanych, rybnych i państwowych .gospo
darstw leśnych, Ił zajmowanego w · zw : ązku z. pracą w 
tych gospodarstwach, . 

. 3) w zakładowym d~mu mieszkalnym. 

2. Minister Rolnictwa oraz Minister Leśnictwa i Przemy
słu Drzewnego, każdy w swoim zakresie działan i a, może na 
obszarz~ całego P_aństwa lub w niektórych miejscowościach 
uzależnić wynajęcie lokalu mieszkalnego, o którym lnowa 
w ust. l pkt 2, od wpłacenia kaucji w w-ysokości od 60-120. zł 
za jeden metr kwadratowy po.wierzchni użytkowej mieszka
n ia; uprawnienia te przysługują Ministrowi Szkoln ictwa Wyż- ' 
szego w odnięsienlu do lokali mieszkalnych znajdujących s i ę 
na terenie doświadczalnych gospodarstw rolnych i leśnych. 

3. Nie pobiera się kaucji za lokale mieszkalne zajmowa
ne przez personel przedstawicie lstw dyp lomatycznych i urzę
dów kon$ularnych państw obcych w Pulsce posiadający oby
watelstwo kraju wysyłającego. 

§ .(. l .. Od wpłacenllł kaucji :wolni są najemcy, którzy 
uzyskali przydział lokalu mieszkalnego przed dniem l lipca 
1958 r., oraz najemcy, którzy po tym dn iu zmienią dotych
czasowy lokal mieszkalny, położony w domu wymienionym 
wart. 12 ust. 1 I 3 Prawa loka low ego, na lokal o mniejszej 
powierzchni, nie przekraczaj ącej norm zaludnienia wprowa
dz <.. nych w danej mi·ejs cowości ; do prnsługuj ącej powierzch
ni mieszkalnej wlicza się w ty m przypadk u powierzchnię do
d atkową przyznaną na jemcy zgod nie z obow i ązującymi p rze
p isamI, nie uważa s i ę za przekroczen ie ' norm zaludnieni a, je
żeli nadwyżk a powie rzchni pon il d " us tal one normy nie s ta
nowi w nowym lokalu mieszkalnym odrę bnego (naj mniejsze
go) pokoju, 

2. Nie korzysta ze zwolnienia od wpłaty kaucji najem
ca, który przy najmie zmienianego lokalu (ust. l) uiśCił kau· 
cję , w razie zaliczenia na żądanie najemcy dotychczasowej 
ka ucji na poczet kaucji przypadającej od nowego mieszka· 
nia następuje zwrot różnicy pomiędzy należnością -wpłacon~ 
a należnością z tytułu kaucji za nowy, mniejszy lokal m iesz
kalny~ 

3. Najemcy, którzy zń1ieni~ lokal położony w. domu zbu
dowanym przed l stycznia 1950r. (stare budownictwo), ko
rzystają pod warunkami wymienionymi w ust. 1 ze zwóln ie
nia od wpłacen i a kaucji, jeżeli zajmowany w takim domu 
lokal mieszkalny jest wyposażony co najmniej w takie "same 
urządzenia techniczne ~jak nowy lokal m·ieszkalny. 

.(. Gdy pajemca zostaje przeniesioIłY . do pracy w ' .inne1 
miejscowości i w miejscowości tej przydzielony mu· zostaje 
lokal mieszkalny, od k'tórego należy wpłacić kaucję, kaucją 

tę - na żądanie najemcy - obowiązany jest wpłacić zakład 
pracy, do którego najemca został przeniesiony, jeżeli najemclI 
przy najmie dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalneg() 
nie uiścił kaucji lub wkładu mieszkaniowego . 

5. Repatrianci wpłacają kaucję w ratach mieslęcznycll 
w c i ągu dwóch lat od dnia przydziału .lokalu mieszkalneg(), 
przy zabezpieczeniu spłaty wekslami kaucy jnym'i. 

/' 

§ 5. 1. Od wpłacenia kaucji wolni s~ najemcy, którzy 
zostają przekwaterowani: 

l) z lokalu mieszkalnego niezbędnie potrzebnego organowi 
administracji państwowej, urzędowi, instytucji lub org.a
nizacji public.znej albo jednostce gospodarki uspołecznio
nej (art. 50 ust. 1 pkt 2 Prawa lokalowego), . . . , 

2) z lokalu mieszkalnego ' połoionego w budynku podlegil
jącym w całości lub w części . rozbiórce (art. 50. ust. 1 
pkt 4 Prawa lokalowego), . 

3) z mieszkania sluż15owego w przypadkach wyml'enionycb 
w §§ 6, 7 i 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 marca 1959 r. w sprawie warunków przydziału I opró'Ż~ 
n iania mieszk ali służbowych, wla ściwqści organów i w 

; fy ch sp;'awach i trybu postępowania (Dz. U. Nr 24, 
, poz. 152), 

4) z lokalu mi eszkalnego na podstaw ie art. 9 ustawy,. z dnia 
28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki 
lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach 
spó łdz i elni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 13'1),. 

5) z loka lu mi eszkalnego na podstawie art. 33 ustawy z · dnia 
12 ma rca 1958 r. o zasadach i tryb ie wywłaszczania nie

, ru c h omości (D z. U. Nr 17, poz. 70.), 

. 6) z lokalu mieszka lnego, przeznaczonego na potrzeby ob
cych p rzedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów kon
sula rny ch oraz cudzoziemskiego personelu tych przed
slavvicie!stw i urźędów posiadając ego obywatelstwo kra" 
ju ' wysyłającego 
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jeż li przy najmIe I.okalu, z którego następuje przekwa
ie (pkt 1-6), n ie wpłacili kaucjI lub wkładu miesz

kanio , ego. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 p'kt 1-5 ' kau
cję w laca jednostka organizacyjna lub osoba, na której 

k ma nastąpić przekwaterowanie. ' 

Mogą byc zwolnieni w całości lub w części albo ko
z ulg -w -sp'łaceniu kaucji przez rozłożen ie jej na raty 

zne płatne w c iąg·u jednego roku: 

'1) . ,na . ~mcy, któ~ycł1 , 'jedynym ±r.ó~łem utrzymani~ Jest ren-
. :1" t . (sta.rClla, ; inwalidzka, rodzin!!a). " , . , 

i. L 

2)n jemcy, którzy. zosta ją przekwaterowani z budynku ' za ... " 
g ożonego bezpośrednio' zawaleniem (:a·r1. :50 :ust. 1 \pkt '3 
P awa ldkaloweg@') ' lub zm ien ią. lokal mieszkalny na sku

·,·' t ' klęski żyw iołowej: 

§ 7. L (() ·zwoln,ieniu od wpłaty kaucji w całóści lub w 
części oraz <:> rozłożen i u ' jej na raty decyduje p rezyd iu m ra
dyn rodowe'j miasta; · dZieln i'cy, gromady .lub osi.ecHa, b i'Or,ąc 
po<;l " wagę sytuację ma:t~i a lną naj emcy . Warunk iem rozlo-: ' 

. : żen i a kaucji na paty jest zabe~pięcz'€'J;l'i'e "1''1a1:y '\v-e'kstami kan- . 

:2 Prezydium wymi-enione w ust. 1 moż·e rozłożyć splatę 
kaucj lJla r:at'Y pl,atne w ciągu jed'nego roku również w 1'rzy
padk ch n ie ,wym ienionych w § 6, jeżeli szq;ególńie ciężk i e 
waru ki materialne naj emców uniemożliwiają im . wpłacenie 

kaurj jedno'razowo. 

zabezpiecza utrzymanie lokalu w nale-

Wpłacenie Ivaucji ,n i,e zwalnia na~emcy ' ,od obowiązktl · 

mego uiszćzariia we ' właściwych terminach ,czynszu 
na jm i przypadających od najemcy opłat ani.leżod obo
wiąz u . odnawian.ia lokalu i dokonywania dr,obnych n apr,aw 

.,' zgt>d ie ' zobowiązującymi pr~ep.isa.mi. ' 

, . W c,zasie trwan ia ,najmu . na jemca .,nie może domagać 
' się., : y wynajmuJący zaspo,Ko t,ł z wpłaconej kaucji roszczeni.a 
~yini aj<ące z,e stosunku naJmu. . 

9. L Kaucja powinna byc zwrócona naj..ęmcy po wy
ciu stosunku najmu, najpóźhiej jednak w ciągu trzy

dni od dniazwolnit'uia lokalu mi'eszkalnego. 

Wynajmujący maże potrącić z kaucji nie uiszczony 
prze najemcę czynsz i inne nale'Żnoś.ci przypa.daj,ąc:e z tytu
łu 11 j m\'! ,er·all kwoty naJ.eż'ąc-e z tytułu 'odszkodow8'ni'a 'za 
uszk 'dzeni'e lokalu powstałe z winy najemcy. 

. 'Kaucja wpłacona przez .zaklad pracy, który dokonał 
prze ies-i.enra · 'sluż,bowego· .,pra:cownika lu'b na .ktp rego wn,io

~sek stąpi'ł'o p rzekwaterowanie ,na jemcy do loka'lu ~astęp

d:eg , phdlega zw ro'to-w i na Tzecz zakładu pracy, ' I! wpr.zy
pa dle pr,zewidziany.m. w § -5 . ust. 1 .,pk.t 4, na rz,ecz ,osoby, 
któr1 tdokonala wpl,aty kau'Cji, po d01wna:niu potrąceń wy
·mien o:nych w ust. 2. 

10. Wr,azie zmiany loka lu 'miesz\kalnego 'najemca mo
łe ż dać zaliczenia dotychczasowej kaucji na poczet k aucj i 

adającej od n owego lokalu mies.zkalnego, 

11. 1. Wpływy z tytułu kaucji wpłaconych przez na-

1. Sposób dokonywania ",-pIat na rachunek kaucji oraz 
wypłat z tego rachunku określi ' Minister Gos podarki Komu
nalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów, 

§ 12: 1. Jednostkom państwowym sprawującym zarząd 
państwowych budynków m ieszkalnych Narodowy Bank Pol
ski udziela pożyczek na remonty, przebudowy i nadbudowy 
domów mieszkalnych do wysokości 90% wpływów z tytułu 
kaucji. Oprocentowanie .pulyczki wynosi 1% .rocznie. 

2. Minister Finansów i M inister Gospodarki Komunalnej , 
ustalą zasady i tryb udz ielania przez Narodowy Bank Polski 
po.życzek" o których mowa w ust. 1. 
• ',,:. "J °'0., .• 

§ ' 13. 1. Vi lo'kałach mie'szkaln,-ych' wy'mienio'riyc:h w 
.8.r.t. 1.2 ust. i /j Pra w.a i~k~l~weg() koszt nabyc1 a wanny 
z batedą o raz pi~ca kąpielowego!ga:Mwego,kolumno'wego, 
węglowego) ponosi najemca, który wpłaca · cenę nabyc ia na 
t8chunek zafZ<!łe!u \,buiLyn-ków lń~e5Zkalriych, 

'2. Za instalowanie, wanny i p ieca kąpielowego ' naitępuje 
na zamówien ie n ajemcy. Jeżeli z.amówięnie twchunządzeń na
stąpi w ciągu jednego roku od zakończenia budowy (odbu
d owy, nadbu dowy ) domu,wy'kQnawca dostarczy j :z;amoJltuje 
je na z,leoenie zaJządu budynków, mieszkalnych. 

3. Zarząd budynków mi'eszkalnych 'może 'na wniosek -na
jemcy rozłożyć ·mu spłatę ceny na,bycia w.anny i pieca . ką

. p ielowego na dwanaście rat l;jl.iesięcznych, pod waru.nkiem za
bezpieczenia termino wej spłaty rat wekslami kaucyjnymi. 

, . 
§ 14. Najemcy, który uiścił cenę nabycia wanny i pieca 

ką.p i elow·ego, 'Przysługuje zw rot odpowiedniej części nab yci a 
tych urządzeJ1, jeżeli stosunek najmu zostanie rozwiązany 
przed upływem okresu i,ch 8m~rl'yza~i.i. 

§15. MiniśŁrOwie 'Ohtony Narodowej ' i SpTaw Wewnętrz
nych określą w porozumieniu z Mi n istr em GtJspoda rkl Komu
n alnej warunki wy,najmowania lokali w d oma ch poz'ostają

cych w a dministracji tych re sortów i przeznaczonych na ,za
kwaterowanie żołnierzy i oficer;ów. 

§ 16. 1. T rac i moc 'uc'hwala nr 63 Rady Min!strówz dnia 
6 cZ'e rwca 1958 r. w sprawie określenia wysok05c ' kaucji 

~ i waTunków wynajmowania lok al i mieszkalnych w domach 
no wych i odbudowanyc h (Moni to r :Polski Nr 47, poz. 271). 

2. W ut: hwal-e nr 485 Rody Min'is'tró'w z dn'ia T2gru!'lnla 
1958 r. w s prawi e uznani.a za zakłacdowe domy mieszkalne 
n l,ektórvchdomów, ' pO-losta·jących w zarządz i-e i użytkowa'nin 

.pa ństw~wych zakładów pracy, (Monitor 'PoJs,ki z 1959 r. Nr 1, 
,poz. 2) § 4 u-st.2otrzy.muje brzmienie.: 

,,2. ,Przy ,ui szcn'eniukasztów nabyci.a wanny z baterią 
oraz p ieca kąpielowego 'stosuje s ię . odpowiednio 
§§ 13-15 rozporządze.nia Rady Minist rów z d,nia ' 
4 paździerIf i ka .1960 r. w sprawie wysokości .kaucji 
oraz warun;ków wynajm'Owani'a llak,ali m ieszkalnych 

. w domach'uowych i odbudowanych (Dz, U. Nr 53, 

.poz. 305)," . • • 

§ 17. Wykonanie rozporzącJ,zenia porucza się 'Ministrowi 
G ospodarki Komunalnej, M inistrowi Finansów i innym zain
tere§Pwanym ministrom. , 

§ 18. Rozporządzenie wC;;hodzi w :1ycie z dn iem ogło-
szenia . 

jemc ' w są lok owane na sp ecjal nym rachunku w Narodowym Prezes Rady Ministrów: w z" P. Jaroszewicz 
Ban u Po lsk im. 
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Załącznik do rozporządzeni,'!. Rady I MI .. 
nistrów z dnia 4 października 1960. 'f. 
(poz. 305). 

TABELA WYSOKOSCI KAUCJI ZA LOKAL MIESZKALNY 
-

Stawka za mt po-
, wie rzchni użytkowej 

Lp. Rodzaj lokalu mieszkalnego w budynku lokalu mieszkalnego , 
zł 

~ 

l Z urządzeniem wodociągowym poza lokalem mieszkalnym 80,-

2 Z urządzeniem wodociągowym w lokalu mieszkalnym i elek- -

trycznościq 00,-

. . 
3 Z urządzen'iem wodoclttgowym w lokalu mieszkalnym, 'elek-

\ tryczDością i kanalizacjq 100,-

, Z urządzeniem wodociągowym w lokalu mieszkalnym, elek- I tryczilością, kanaiizac ją i gazem 
~ 

110,-

5 Z urządzeniem wodociągowym w lokalu mieszkalnym; elek· I trycznością, kanalizacj ą, i łazienką 
. 

t;W,-gazem 

W razie uzależnienia od wpłacenia kaucji wynajęcia lok alu mięszkalnego, zmij dującego s i ę na terenie państwowych 
.gospodarstw ro lnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybnych I państwowy::h gospoda'rstw leśnych (§ 3 ust. 2) , kaucja ta 
może być. ob~iżona do 60 zł od l m~ powierzchni użytkowej dla lokali nie posiadających żadnęgo z wymienionych wy-
żej urządzeń. / 

306 
OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 listopada 1960 r. 

w sprawie przyJęc1a pne% szereg krajów Konstytucji Swiato.weJ .OrganIzacjl Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorka 
dnia 22 Upca 1946 r • 

Podaje się niniejszym do wiadomości, te zgodnie % !Ht. 79 . 
m. bl Konstytucji Swiatowej Or-ganizacji Zdrowia, podpisanej 
w Nowym Jorku ,dnia 22 lipca 1946' r . (Dz. U. z '1948 r. Nr 61, 
poz. 471), następuj~ce kraje przyjęły powyższ,\ Kon~tytucjęl ' 

. Republika " Srodkowo-Afrykań-. 

" slcll. . . • . • • • • • 
Republika Dahomej I • 
Republika Górna Wolta . -

Republika Nigeria • l 

Republika Mali i i 

Minister Spraw Zagranicznych: 

'>\i ., 
dnlil 20 w'rześnla 1960 
dnia 20 września 1960 
,dnia 4 października 1960 
dn ia 5 października 1966 
dnia 17 października 1960 

A. Rapacki 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić , należy do Administracj i Wydawnit:tw Urzędu Rady. Mim
Itrów (Warszawa. uL Krakowskie Przedmieście . 50) w terminie 10 do ' 15 dni po otrzymaniu nastepneqo koleineqo num eru. 

Oplata :za prenumeratę D7.ienn\'ka Ustaw wynosi: rocznie 75,- zl, półrocznie 45,-"- zl . 
Opłata :za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi ' rocznie 45.- zł , pó!rocznit'! 27,- tł. 

Prenumeratę można :zglasul: tylko na okres roczny (od LI) lub na okres półr'.>Czny (od 1.1 i od LVII). Oplata powinna być uisz
czona co najmniej na mlesil\c przed okre~em prenumeraty, a więc fa okres roczny lub za I pólroc1e - do dnia 30 lis topaiia, za 
II półrocze - do dnia 31 maja Do abonentów, którzy opłacl\ pren umeratę po tych terminach, wy sy łka p ierwszych numerów do~ 
konana zosta·nle 11 opóźnieniem. Jednostki na rozracłlUnku qospodalczym I inni abonenci pc:> wlnni dokonać wpłat 'Zll prenumerat~ 
na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski. Warszawa, Dr 1528-91-903. cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. achul'lków za prenu
•• rat. nie wrst~wia slą. Na odcin-ku wpłaty należ" podać dokladn" nazwę instytucji Ibez skrót6w), nazwę 'i numer' do ręczającego 
urzędu pocztowego (jak Warszawa lO, Poznań 3 itp.), powiat. ulicę. "nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianycll. 

egzempla rzy Dzienn ika Ustaw. 

PojedYDcze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzęr:lu Rady Ministrów, Warszawa, 
Krako.wskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie : "Dom Książki", .Księgarn ia Prawno-Ekonomiczna , ul. Nowy S~iat I, 
kiosk "Domu Ksi!lżki" w gmachu s1ld6w al; Gen. Swiarczewskieqo 127, w kasach Sądów 'vVoj ewódzkich w : Bia/ymst0ku, Ka tOWicach, 
Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu l Zielonej Górże, oraz w ka sach Sądów P"nviatowych w · Bydgoszczy, Bytomiu. 
Ci.uynie, Częstochowie, Gdańsku , Gdyni, Gliwicach, Gnle'lnie, Je leniej Górze , Kaliszu, Kielcach, Krakow ie. Lublini e , Nowym 

. Sączu . Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przem yśl u; Racibor7u, Radomiu, Szczecinie Tarnowie, Toruniu i Zam::>ściu. 

Redakcja ' Urząd Rady Mimstr6w - BIUro Prawne, W arszawa, al. Ujazdowskie 1/ 3. " 
Administrac.la: Adm inistracja \Vydawnictw Urzęd u Rady Ministr6w, Warszawa, uL Krakawsk ie Przed,m ieście .'50. 

Tloczono z polecenia Prez('sa R~ dy Ministrów w Zak ładach GT'lf i<:'znych "Tamk~" , Wdrs7nWn u l Tam ka 3. " 

Zam. 21n /Cena 7,20 zł 

r. 
r. 
r • 
r. 
r •. 


