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OSWIADCZENIE RZĄDQWE 

z dnia 12 września 1972 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji mlędzycRządem Polskiej Rzeczypospolitej L-udoweJ a Rządem 
Ludowej Republiki Bułgarii w ' sprawie uregulowania podwojnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia- ? lutego 

1912 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomoŚci. że , zgodnie z ar
tykułem 17 Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospo
litejludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w spra
wie uregulowania podwójnego obywatelstwa. 'podpisanej w 
Warszawie dnia 7 lutego 1972 r.. nastąpiła w Sofii dnia 

25 sierpnia 1972 ' r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
tej konwencji i wchodzi ona w życie w dniu 25 września 
1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. OJszowskl 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 września 1972 r. 

'. zmieniające rozporządzenie w sprawie . sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w· 
, użytkowanie wieczyste. 

Na 'podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. 
o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. 
Nr 22. poz. 159 i z 1972 r. Nr 27. poz. 193) zarządza' s i ę. to 
następuje: 

§' 1. W rozporządzeniu z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie 
sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym odda
waniem działek w użytkowaaie wieczyste (Dz. U. z 1970 r. 

- Nt 13. poz. 117 i z 1971 r. Nr 23. poz. 215) wprowadza s ię 
następujące zmiany: 

.1) po zdaniu powoł,ującym,podstawę prawną dodaje się ty
tuł rozdziału 1 w brzmieniu: ' , 

"Rozdział 1. 
Sprzedaż domów jednorodzinnych. małych domów miesz
kalnych i domów wielomieszkaniowych powyżej 20 lo
kali oraz budynkóW mieszka.lno-pensjonatowych. bu
dynków ' przeznaczonych na pomieszczenia rzemieślni
cze. a 'także budynków związanych z gospodarstwem 

rolnym.... ' 

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Prezydia powiatowych rad narodowych (rad narodo

wych miast stariówiących pO'Wiaty oraz dziel·nico
wych rad n'arodowych w miastach wyłączonych 
z województw) mogą uchwalać. w zależności od wa
runków ekonomićznych ludnoś,ci pracującej ; zamiesz
kalej n'a. danym terenie. zniżki w spłacie ceny sptze-
daży: , 
l) ' domów mieszkainych .i innych budy'nków ze sta

rego budownictwa (wybudowanyćhpr'zed dniem 
1 stycznia 1950 r.) w wysokości do 60010. ' 

2) domów jednorodzinnych i -lokali Vi małych do
mach mieszkalnych z nowego budownictwa (wy
budowa·nych po dniu 1 stycznia 1950 r.) w wy-
sokości do 30% . ... 

~) dotychczasową treść §· 7 oznacza s ię jako usI. 1 i dodaje 
się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Prezydia powiatowych rad narodowych (rad narodo

wych miast stanowiących powiaty oraź dzielnico
wych rad narodowych w miastach wyłączonych " 

z województw) mogą przy sprzedaży domu jednoro
dzinnego lub lokalu w małym domumiesżkalnym 
obniżyć w sz<:zególnie uzasadniony<:h wypadkach 

-' 

kwotę wpłaconą przy zawarciu umowy sprzedaży do 
10010 ceny sprzedaży .... 

4) w § 9 ust. 4 pkt. L'wyrazy "do 45 ].at" zastępuje się wy
razami "do 60 lat". 

5), w§ lO , ust, 2 otrzymuje brzmienie: 
.. 2. Jeżeli nabywcą' domu mieszkalnego jest spółdzielnia -

budowlano,~mieszkaniowa. członkowie tej spółdzielni 
korzystają z umorzeń przewid;zia,nych w § 20 ust. L", 

6) po § 16 dodaje się rozdział 2 oraz § 17 do ~ w brzmie-
n iu: 

"Ro'zdział 2. 
Sprze.daż . domów wielomieszkaniowych obejmują

<:ych do 20 lokali oraz sprzedaż lo\!:.aIi w domach 
wielomieszkani owych. 

§ 17. 1. C;enę sprzedaży spółdziefniom budownictwa 
miesźkaniówegó dbmów wielomieszkaniowych obejmują
cych GO 20 lokali oraz cenę lokali sprze·dawanych jako 
przedmiot odrębnej własności osób fizycznych w domach 
wielomi'eszkaniowych ustala się według stawek okreś l.o
nych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporzą?zenia. 

2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą 
wprowadzić stosowanie stawek określonych w tabeli dla 
miast o większym zaludnieniu również w miastach zaE
czonych do kategorii niższ'ej: 

1) do których napływają znaczne Hośd ludnośd .w 
okresach turystyczno-wypoczynkowych. 

2) które są ' ściśle związane z grankzącymi z nimi mia
stami. tworząc 'wspólny orga nizm gospodarczy. 

3) w ' których w:zględy natury gospodarczej i społecZ'Ilel 
uzasadniają stosowanie wyższych stawek. 

3. Prezydia powiatowych rad narodowych (rad na
rodowych miast stanowiących powiaty oraz 'dzielnko- 
wy ch rad narodowych w miastach wyłączonych z woje
wództw) mogą podwyższyć lub obniżyć cenę spr,zedaży 
ol~~ , 

§ 18. 1. Przy ustalaniu ceny sprzedaży domu lub 
lokalu wymienionego w § 17 odiicza się stopień zużycia. 

. ktÓry wynosi 1.25010 wartości za każdy pełny rok. eksplo
atacji budynku. z tym że nie można odliczyć więcej , niż 

5fJ1/0 ce,ny sprzedaży ustalonej na podstawie sławek ta
beli. 

.' 
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2. W stosunku do domów poddanych remontom ka
pitalnym lub modernizacji, w ·których wyniku nastąpiło 

pełne przywrócenie ich walorów konstrukcyjnych i użyt
kowych, stopień zużyqa odlicza się począwszy od roku 

. następnego po oddaniu budynku do eksploatacji. 
§ 19. 1. Cena sprzedaży płatna jest w ratach, z tym 

że nabywca jest obowiązany wpłacić przyzawartiu umo
wy 30% wartoścI budynku (lokalu) ; Reszta ceny sprze
dażypodlega spłacie w ratach 'przez o-kres od 10 do 
25 lat z doliczeniem odsetek w wysokości 1% ro·cznie. 
Przy ustaleniu okresu spłaty organ gospodarki terenowej 
oj ochrony _środowiska bierze pod uwagę warunki ekono-
'miczne kupującego. J 

2. Spłata rat przez osoby fizyczne nabywające jako 
przedmiot odrębnej własności lokale mieszkalne w do

- mach wieI omieszkani owych 'rozpoczyna się po upływie 
. roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży i dokonywana 
jest miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 
·Spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego spłacają cenę 
sprzedaży domów wymienionych w § 17 w 'ratach rocz
nych. 
, 3. Jeżeli spółdzie-lnia budownictwa mieszkaniowego 
nabywa dom wymieni en y w § 17, w którym część lo
kali zajęta jest przez na jemców nie przystępujących do 
spółdzielnt, wpłata części ceny sp~zedaży odpowiadają
cej wartości tych lokali może być odro-czona do czasu 
opróżnienia tych lokali. . 

4. Od nie zapłaconych w terminie rat liczone są od
setki za zwłokę w wysokoś~i 40/0 w stosunku rocznym. 

§ 20. 1. Członkom spółdzielni budowlano-mieszka
niowych, którzy. przypadający na nich pełny wkład bu
dowlany wpłacą przy zawardu przez spółdzieI.nię umowy 
sprzedaży budyriku, umarza się 40% kwoty pozostającej 
do zapłaty, w raz·ie wpłaty kredytowanej części ceny 
sprzedaży w ciągu 5 lat ~ 30%, a w razie wpłaty tej 

. części c·eny sprzedaży w ciągu 10 lat - 20%. 

. 

2. Nabywcom lokali umarza się 40% kwoty pozosta
jącej do zapłaty po uiszczeniu kwoty płatnej przy Zi1-

warciu umowy sprzedaży, w razie zapłaty całej ceny . 
sprzedaży z dniem " objęcia lokalu, w razi-e wpłaty kredy
towa·nej części ceny. sprzedaży w ciągu 5 lat - 30%, a w 
razie wpłaty tej części ceny sprzedaży w ciągu 10. lat -
20%. 

3. ' Przewidziane w ust. 1 i 2 uIl)orzenie w wysokości 
20% nie następuje, Jeżeli o~res spłaty kredytowanej 
ceny sprzedaży został umowme ustalony na okres 10 lat. 

Klasyfikacja 

Kategoria budynki bez 
miasta .,Klasyfikacja wody bieżącej 

lub ustępu 
" 

w lokalu 
, ., 

1 2 3 

1) centrum 2.450 

powyżej . 200 tys. 2) dzielnica śródllłiejska 2.300 

mieszkańców 3) dzielnica dalsza 
·dobrze urządzona .. 2.200 ' 

, 4) dzielnica peryferyjna 2.100 

§ 21. Warunkiem sprzedaży lokalu w domu wiei 0-

mieszkaniowym na rzecz osoby trzeciej przed upływem 
5cletniego okresu od dnia nabycia lokalu od Państwa jest 
uzyskanie . zgody prezydium powiatowej rady narod'owej .. 
(rady narodowej mi,astastahowiącego powiat, dzieinico
wej rady narodowej w mieŚCie wyłączonym z woje
wództwa) na skrócenie tego okresu czasu oraz spłata ca
łej ceny sprzedaży bez uwzylęąnienia ulg przyzna-nych 
w formie umorzenia kredytowanej części należności. 

§ 22. Zarząd domu, w którym zostały sprzedane 
. wszystkie lokale lub ich część, sprawują państwowe jed
'Ilostki organizacyjne powołane do zarządu państwowymi ' 
budynkami mieszkalnymi. W r'lzie nabycia przez najem
ców p.onad 50% lokali mieszkalnych w określonym do
mu mogą oni zrzeszyć się w spółdzielni założonej na 
podstawie art. 135 § 4 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. 
() spółdzielriiąch i ich związkach (Dz. U. Nr 12, po-z. 61) . 

§ 23. .1. Właściciele lokah w domach wielomiesz
kaniowyc;:h pozostających w zarządzie państwowych j-ed
nostek organizacyjnych ponoszą koszty eksploatacji i re
montów bieżących w wysokości 2% rocznie oraz koszty 
remontów kapitalnych w w·ysokości 1,0% rocznie, licząc 
·od Wartości lokalu nie pomniejszonej o stopień zużycia, 
o którym mowa w § 18 ust. 1; ponadto wła'ściciele lokali 
ponoszą opłaty za oświetlenie , ogrzewanie lokali, dostar
czanie ciepłej wody, za korzystanie z dźwigów i ze 
zbiorczej anteny. . 

z: Koszty określone w ust. 1 płatne . są miesięcznit! 
z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. 

3" W razie dokonania remontów kapitalnych, na pod
stawie przepisów o remontach, odbudowie i nadbudowie . 
budynków, na pokrycie kosztów wykonanych robót za
licza się kwoty wpłacone zgudniez ust. 1 na remonty 
kapitalne.", 

7) dotychczasowe przepisy § 17-19 otl"lymują kolejną nu
merącję 24-26 . 
§ 2. Minister Gospodarki Terenowej i OcnronySrodo

wiska . ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządze
nia z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży prze'z Pań
stwo budynków z równocz·esnym oddawan,iem działek w użyt
kowa·nie wieczyste, z .uwzględnieniemzmian -wynikających 

z przepisów prawnych ogłoszonych przed dniem wydania 
jednolitego te-kstui z zastosowaniem ciągłej numeracjoi para-
grafów, ustępów i punktów. 

§ 3. Ro·zporządzenie, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w ż. M. JagieIskl 

Załącznik do rozpoorżądzenla Ra~y 
Ministrów z dnia 1 września 1972 r; 
(poz ' 264) 

budynków i ceny 1 m! powierzchni użytkowej lokali w zł 

budynki z ' instalacją wodno-kanaJi.zacyjną i elektryczną 

oraz następującymi urządzeniami ~~hni\znymi 

ogrzewani-e pie- I t 

centralne ogrze- cowe z instalacją ogrzewBnie 
wanie i gaz gazową lub c.o. pIecowe 

bez gazu 

4 5 6 

I 3.000 _. 2.800 . 2.700 

2.850 2.650 2.550 

2.700 I 2.450 2.400 
.. 

2.450 2.300 2.200 -

/ 
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1 I 2 I 3 I 4 . 
( 

I .5 I 6 

-
1) centrum 2.200 2;850 --.' - 2.650 2.400 

od 5~2{)0 tys. 2) dzielnica śródmiejska 2.100 2.700 .2.450 2.200 
mieszkańców 

peryfery Jna ' 2.000 
\ ----

3) dzielnica . 2.450 2.350 2.100 

poniże j 50 ty~. 1) dzielnica śródmięjska 2.100 2.600 2.400 2.300 
mieszkańców 2) ' dzielnica peryferyjna 2.000 2.400 2.200 2.100 

Objaśnienia: . 
1. Stawki ryczałtowe za L m! powierzchni użytkowej nie obejmują działek. 
2. Dodatek za windę - do każdej z powyższych cen dolicza się 100 ił od 1 mI powierzćhni użytkowej. 
3. Podział według dzielnic ustala prezydium miejskiej rady narodowej za zgodą prezydium. powiatowej rady narodo· 

wej. 
4. Stawki ryczałlowe . za 1 mi powierzchni użytkowej w domach o konstrukcji mieszanej (ściany murowa.ne, stropy 

drewniane) obniża się o 15010, II o konstrukcji nieŁrwaIej (drewno - mur pruski) - o 3f)O/ •• 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dńia 15 września 1972 r. 

w! spr.aWle zmiany niektórych przepisów meldunkowych obowiązujących na terente m.st. Warszawy oraz miast Łodzi, 
Krakowa, Poznania, Gdańska, Gdyni 1 SopOtU. . 

Na .podstawie art. 21 ustawy ' z dnla .. 14 lipca 1961 r. 
o ewidencji i kontroli ruchu ludności ')Dz. U. z 19tH r. Nr 33, 
poz . .164., z ·1963 r. Nr 15, poz. 77, z 1967, r. Nr 44, poz. 220 
iz 1971 r. Nr 12" poz. 115) zar,ządza się, co następuje: 

§ t. W § 5 rozporządzerua Rady Mini,strów' z dnia 'J.:1 mar· 
ca 1954 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu 
nalere'nie m. st. Warszawy (Dz. U. z 1954 ·r. Nr 2'2, poz. 79 
Iz 1966 r,. Nr 38, poz. 231) wprowadza się następująca 

~miany:' 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: . 

,;1. Zameldowanie na · pobyt okresowy uprawnia do 
pobytU i do zatr!ldmenia na terenie m.st. Warsz·a· 
wy przez oznaczony okres przekraCZający dwa 
miesiące, .Iecz nie dłuższy niż jeden rQk.Poupły· 
wie oz.dczónego okresuzameldowan'ie to może 
być w ' uzasadnionych wypadkach przedłuzane. na 
dalszy okres, rocz za każdym razem nie dłuższy. 
niż jeden rok.", 

h) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Osoby odbywające studia w szkołach 'Vyższych 

oraz uczniowie liceów ogólnokształcących i szkól 
zawodowych mogą być zameldowani na poby~ 
okresowy jednorazowo ' na cały okres nauki, je· 

, żeli pobyt na terenie m.sl. Warszawy konieczny 
jest dla odbywania nauki. Zameldowanie to nie 
uprawrua do zatrudnienia na terenie m.st. War· 
sza wy bez zezwolenia organu do spraw zatrud· 
nienia Prezydium Rady Narodowej m.st. War· 
szawy.", 

ej dotychczasowe ust. 2, 3 d 4 oznacza się" jako ust. 3, 
4 I 5, 

d} dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. Prezydium Rady NaI'odowej m.st. Warszawy może 

zwolnić niektóre grupy osób od obowiązku 

uzyskiwania zezwolenia na zameld~wanie;" ·· 

§ 2. W§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierp. 
nia 1956 i. w sprawIe przepisów meldunkowych o.razpobytu 
na terenie miast: Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska, GdynI 
, Sopotu (Dz. U. z !956" r. Nr 33, poz • .153, z .1962 r. Nr 43, 

poz. 202 i z 1966 r. Ni' 38, poz. ~31) wprowadza się · nastę· 
pujące zmia'ny: o' 

a) ust.,l otrzymuje brzmienie: 
,,1. Zameldowanie na pobyt okresowy uprawnia do 

pobytu ,i zatrudnienia . ,na terenie miast wymie· 
nionych w § 1 uśt. 1 prżez oznaczony okres prze· 
kraczający dwa miesiące, lecz nie dłuższy ' niż je. 
den rok. Po upływie oznaczonego okresu zamel· 
dowanie to może być w uzasadnionych wypad· 
kach przedhłżane na dalszy okres, lecz 'la k<Jżdy,rń 
razem nil dłuższy niż reden rok.", . . 

b) dodaje się list. 2 w brzmieniu: 
,,2. Osoby odbywające studia w szkołach wyższych ' 

oraz uczniowie liceów ogólnokształcących i szkół 
zawodowych mogą być zameldowani na pobyt 
okresowy jednorazowo na cały okres nauki, jeżeli 
pobyt n(l terenie miast wymienionych w § l 

_ust. 1 konieczny jest dla odbywania nauki. . Za· 
meldowanie to .nie up,rawnia do zatrudnienia na 
teTenie miast wymienionych w § 1 ust. 1 be,z 'leź· 
wolenia organu do spraw zatrudnienia .. prezydium 
właściwej rady narodowej."; 

ej dotychczasowe ust. 2, 3 i 4 oznacza się jako. ust. 3, 
4 i 5; 

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. Prezydia rad ""narodowych miast: Łodzi, Kra-kowa 

i Poznania .oraz Prezydium Wojewódzkiej Rad" 
Narodowej w Gdańsku mogą zwolnić niektóre 
grupy osób od obowi"ązku uzyskiwania zezwole~ 
nla na . zameldowanie." 

§ 3. Traci moc rozppr~ądzenie Ra<ły Ministrów zdni4 
10 grudnia 195:> r. w sprawie przepisów meldunkowycnoraz 
pobytu na terenie dzIelnicy Nowa Huta w Krakowie (Dz. U. 
Nr 45, poz; 3(0). 

§ 4 • . Rozporządzenie wchodzi w żyde z dniem ogłosze. 
nia. 

Prezes Rady Ministrów: p! Jaroszewici 




