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OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 17 luitego 1983 r . 

w 'sprawie ogłoSzenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974' r. - P~awo lokalowe. 

1. ŃapodsJtawie art. 3 tUlst. 1 ustawy z dnia 3 g'l'udnia 
1982r. -o ZlllJi'dllliie ustawy-Plrawo kJkalow-e I(Dz. U. Nr 37, 
poz. 244) 'ogłasza się w załąc~n1llmHlo niniejszego ohwiesz
,czenia jedn'9'Lity tekSIt ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
Prawo l'o}t!alowe (Dz. U. Nr 14, IPdZ. 84), z IUwzgIędnieniem 

' zmian wyiDJiikają<:ych z uStawy rz dnia 3 grudn~a 1982 T. 

o ZIlIlia.nlie ustawy - _Prawo łokaJ10we 1(Dz. U. Nr 37, 
poz. 244) 10ITd!Z Z prrzepasów IpralWllych IOgboszonyc}{ iP!f!Zed' 

, dniem wyd!dlIlia jednoI:iltego t eklstu i z ~IStJOISIOwanliem no
(wej, ' ciągłej numerac!ji -ro.zd7Jiałów, arity!kuł~, ustępów 
i pu:nlk:tów. -

2. Po<lanyw załąC7lllilm d,o Iliiin:iejszegoobwie'SlZczenlia 
jeąnoLIty ltelkstUlS'tawy nie lobejDllUje przE!IPi'sów: 

1) art. 64 'i 66 usłtawy li dnia 10,ktwielnda 1974 !f. - -P~awo 
lokalowe (Dz.U. Nr 14, poz. 84) w Ibrzmieniu: 

"AJrt. - 64. , W uStawne z dni,a 14 liipca 1961 If. o gospo
d-airce - te~enami w miaJSt'ach i ' OISiiedlach 
(Dz. U. ~ 1969 If. Nr 22, poz. 159 li z i9721l". 
Nr 27, pOz. 193) dodaje się art. 28a w 
bIiZIlliellliu: -

, "Art. 28a. Soiąganie n-a.le:ż:ności Państwa z tytułu 
qpłat, o kt6irych ':mIo'wa wart. 28, jak rów
nlież lllalemOŚoi wynilkającycrh z tytułu , 
wynagtrodlZe'lli,a z,a I>erumawne 'kJOIfZysltan~e 
oz terenóW_ -pańslt'wlowych - :n.a5itępiliJe na 
~dach , ściąg-ania naiemośC'i państwo
wych ~ tytułu lllajmilr1okaIi"." -

"AJrt. 66. UstaiWa wchtod?Ji w żyde z dnliem l !sielI1P~ 
llIia 1974 I."; 

2) a,rt. 2 i 4 UlSltawy z dJnIa 3 gTllClni,a 1982 Il". 'o ~anle 
lUlSitawy- PIr~wo lOOta[,owe (Dz. U. Nr 37, poz. 244) IW 
b'mnieDiu: -

"Art. 2. Spirawy wszczęte 1p1"'Zed dn1iem wejścia w 
żyCie ustawy d me:Z(J!k'oń07JOOe ~ecyzjami 
loIStaltecm.ynU podłegają rort;paltrLe~u według 

~sów dotychczaSoWych." 
"A·rt. 4. Ustawa wchod'l:i w życ'iez dndein 1 marca 

1983 r." 

Mini$t~r Administracji, Gospodarki Terenowęj 
_ i Ochrony 'Srodowiska: T. Hupałowski 

r 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Srodowiska· z dnia 
17 lutego 1983 r. (poz. 55) 

USTAWA 

z dnJia 10 kwietnia 1974 r. 

Prawo lokalowe. 

w dążenilu do dalszej ip~awy w za/S!pok.ajanliJu po
t'rzelb mi~ani'owych ludnośdi,·· w · 'smzególności- przez 
\SItiop!llli'ową reaJliiocję w m!i'aJrę iI"oz'woju 9'OSIJlIoda/I'kIi socja
lilsityoznej iplraw'alkiażdej rodrzdny do samodzi~nego mielSz
lkia;nd'a, .s,ta;bi.llzację 'Up!.awn/ileń do· miEmJkania loraz 'WyZWIa
lanie inicJatywy społeC7lIlej w .zalkiresie budlown!idt·wa 
mieszkalIliowego i urt'rzyma!niie .ifsIt,Illiejących. zasobów w 
należyltymsta/ru.'e - uchwala się n1niej~ . 'UStawę. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

, 

Art. 1. Ustawa runiejsza, ZWa!Da dalej "ustawą", 
_ Qkreś!la ogóln:e msady :7la'&1P~a·jam·a pmrzeb miesrzJkiaJIlio

wych ludności i W1l1aJZ z ipr7le!p1salmi KiodekSiU cyWilnego 
w zalktt-esie najmu - Il"egultuje stosookli prh·wne lz'WIiązane 
~ zajmOlWanJiem i używaniem lidkal:i lOTazbudynlków. 

Art. 2. IWe.pisom ustaJWy nie podle'gają: 

1) pidkJoj~ dZiEmniie wynajmowaJIlJe w hOltelach,pensjo
nClitach li innych zalk.ładach nl()lC'le!gowych, 

2) lokale w me podlegających tpoida'tJkowi ,od nierucho
mJośdi lub zWloJnionych ·od tego IIJo<daJtkiu 'budynkach 
gQ!SpOda[łS'Ilw r.O!lnych link:lywidlUailrtych łulb [Iolniczych 

'spółdl2lieilni pI1od'Uikcyjnyoh; lt(j~al·e w rtychbudynikach 
mogą Ibyć jePina!k IPI"ZYdzie1lane na pdmlires~'zenia ~
stępcze dla losób lPo7lbawWOOlych . miesl7ikiań wSikutek 
klęlSlk:i. żyw1iołowej (llIUiragaJIlrll, jplQw'od~) lub pożalru, 

3) lookiale ' w buidy'lllkach 21I1.laijdu!jącychsię w zatrządzie 
Idrg:anówkwaltertunkiowych Wlojslkaolraz l.dkale prze
!k,aJZane wojslklu na zalk.Wlaltell'<ń\~ańtie stałe Sił ZbiI"oj
nych, 

4) dmny IetnJisłk!O:We. 

Art, 3. 1. Domettn jednoood1zi!IlJD.ym jest dom mleiSrL

koatlny, jak IróWlIlie'ż IsamlodZ:ie.lna część domu bliźniaczego 
lub 'Szeregowego, PrzezlllaciZlony clo 7l;;JJspolkajanlia !IJOII;rzeb 
mie/s'7Jka!nilo.wych właściicii·eil,a '.i jeg·oblislkich, chocia'Żlby 

opiróCiZ lojkiailu m.ieszlka.lne·gOiobejmował równiież lolkal 
uż}"tik.iOiWY· 

2. Małym domem mieS~alnym jeSt 'biux:lyneik' 'O'bej
mujący samOdzielne llok,ale miesZkalne, sltaJIlO'Wiące 00.
!r~bną . własn.OŚć :różnych ~Ólb. 

/' 

3. Domem miesfz!k.alno-tpensjonalbowym jest budynelk, 
'!l któlrym nie więcej mz pohowa powiemchni użytlkowej 
służy Iza:spo\kJaj.aruu lPotlr\zelb mielS~anWQwych właśclicielći 
llub je'glo ibHslkich, a rpo:ZoSltała część jest IPrze'Zll1lacrooo na 
pI1owooozenie penis jionaJbu. 

4. Donlem letnliJsilOOwym jest 'budynek. pororony na 
tejrenie wsi lu'b w .r·ejIO!Iliie pr:ze'7JIiac:ZJOiIlym na celle relk.re.a
cyjne ludnośai,S<łuzący właści:cieliQW1i i jeg.o 'bliskim dio 
'Wyipoc!ZyDlkiu. Ta s:ama oS'olba Of·az ma:ł:żJOłl.lkJ<>:wiie mlogą pio
siadać tY'llkJo jeden dJom l'eltniSkJowy. 

5. Wiellrość domów i lidkiali wym.iendonycli w usil:. 1-4 
io!k:JreśIli RiaKla MiniStrów w mOdze [lo"ZJporrządzenia. Wiel
lkIość la nie miorże być uStalOfIla nUżej lod ok.rleślonej w 
przeprsach()lboiwi,ą'Zu:jących przed dniem wejśClia w zycie 
USJtawy. 

Art. 4. 1. W domach stanowiących własność ~aństwa 
może nas1tijpić wyodlręlbnienie w!a,snIOśc[ wsz~ich lulb 
niekttÓTych samod1lie.lnych IoIlmJ.i rojels7lkalnych, jezeli 
własność poszczególnych 101k.<lilii oosttan'ie przeniesiona na 
'rzecz osób f.izycz:nych. 

2. Rada Minisltirów iUS<tatlli w dlrodJze /l'lofll.Plolrządzerua ' 
warun!k.li wyod/l'ębniania właISDoścd lPoS!:oczegó1n'YlCh lokali 
w domach wieilomiels:7lkaniolWych nie iS1tan'owiiącycb włas
ności Państwa 'oraz wanmlk.11i tryb iPI'zeni.esiooJ1a na rzecz 
·QlSób Jitzycz:nych własności IldkJal!i. wityCh !domach, a ta!kże 
Qbowti.ązlki właścicieli Il0000ali i .za~ządców~ budynków w 
zakresi,eelk'S\pl1oatac jili remqntów. 

Art. 5. 1. Za lolkal m.iesZlkaJny uważa sdę samoldZlielny 
lokal mlies;zlk'ailny, j'a!k. te·ż j-ego ozęśćdbejmującą co na1-
mniej 1 pOkój {) ipIo'Wiieirz1chlIlinie mniejlsze·j !nlZ ro. m!, je
żeli jlestt Jona o.dJręibnym. przoomJioil:em najttllU. 

2. SaJmodzielnym lokaJem mies,:zJkalnym jest wyd7lie
Ilony trwałymi ścianami W obrębie budynlktu 'ze!s;pół li'lJb 
łącZiIlie z pom!ies.'Zc.zeru·ami pOllliocniczymi, w Iktórym za

.miesz)kliwame me wymaga ikoiI'Zystallllia .ri pomieszazeń 

rmaj~luljących się w linnym ldkailu. 

3. Za l.oIka! użyltlk.o'Wy uważa !SIię ISaanlodzielny lokal 
llub jego cZęść, M'}'IkJolfzystywarne na celle [nne nliż ml-e!Sz
~alne. Za loklal uzy!tllm'Wy ,o sZ'C~egÓ'1nym cha'fldkrterze 
uwazasię ,pracown'i~ wylk.loll"zyiSty'Waną ~ez twórcę do 
piI10Wladlzenia dZ!iałaJn.ości twórmęj iW dzied7linlie !kultury 
li s7Jtlulk:i. Loikal użyitlk!QWypoWlin'ien być wylk.lOil"Zystywany 
zgoldn.ie z !pirzema<C?ie/niem. . 
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Art.". 1. ,Zamie:nnt l,okal mieszkalny plO'W'inien: 

1) nadawać 'się do ~7JamielS7Jkania ze względu na st.an 
techniczny, 

2) mieć nie gOlrsze W1"Posażen1ie technicme nJiź lokaii do
tychczas zajmówany, 

3) odpoWliadać pod wt.ględem powierzch'IllimiesZlkalnej 
dotychczasowemu lokal owii , nie moźe j'ednaJk 'Prze
ik:raczać ol]:x)'wliązujących llJOI1D. z·aludnienia, 

4) majdicxwać slię w· tej :samej mie jsc()WIoś ci , w której 
jest pIołlQ/ŻOllly loikal dQtychczas zajmowaJnY, 

5) ..być lokalem s amod2Jielnym, je'2:eI!i ,1dkaJl dotychczas 
zajmowany jest samodrzdełny. ' 

2. Od wyniayańwymieniooych w ust. 1 pkt 2-5 
ip,oŹlrla odstąpić za z.gbdą osOlby Iprie!k.wateIowywanej. 

3. W ,plI'ZYPadku przeIkwaJterowania OOOIby 'IlIie u:praw
ni,onej zmfesz:ka'nia fUlilll::cyjnego w bu:dynku tpo~O'Ż:ooym 
na tereńie gminy ldloal zamienny: 

1) móźe być wyplOlSa:żJony w iUlI1Ządzen1'a ogrzewcze inne 
niż ogrzewarui'e . ceiDlbralne, chodaiJby llokail zajmQ<wany 
ddtychczals, lPobOi:lJony w !tej IDIiejsc()WIośCi; był wypo
sailony w ' og:rzewanie cenltral:Ile, , 

'2) może być przydzlieJony w miejsodw:o:ścIi pOOlis/kiej, w 
przypadku bvaku moźldwościi !fJIl'zy'dzieloo.1ia't!aik!iego 
Illqkalu w tej same1 mi'ejsc()WIości - ·0 ile nie pIo
gOlISzy to nadlIJ,i'ernie sytuacji osó.b Przeocwarel1owy
waihych. 

4. Zamienny Joklal uź)"lOOowy powinien plod w~lędem 
techniicznym ń,adawa.ć się do uźywam.!i,a li. 'umożl1iwiać 0S/0-

bie lPI'lleikwa:terlQwywanej wykJon'Y'Wande w n'im dotychcza
Siowej d~,ałallllOŚoi. 

Art. 7. 1. Za:sItępclze ponrieslZc~IlIie mies7JkaJne pio
wiIlillQ: 

1) nadawać się do zamieszkania ze względu na stan 
/ techniczny Qr.a!L mieć dOlSltęp ctJo źródła ' ~Blopatrzenlia 

w Wiodę ido 1\XSItę;pu, chociażby j.llrząd,~eruia te znaj
. dO'W'ały s/ię poza bud ynlkliem, 

/ 2) zajpe~iać CIO najmniej . 5 m2 porwlie1rzchni mieszkalnej 
na j~ną o\Sl()!bę, 

3) . majdJOIW,aćsię 'W tej samej miej'Scpwości lub po
blislkie1j, j 'eżell1i zamies~anie w tej miejscowości nie 
pogorszy nadmiernlie walrUDków źycia osóib przeikwa
tertowywalnych. 

2. Od wymagań 'okIreślionych w 'llIst. lipkt 3 moźna 
o:ds'tąjpić za z,gIOId,ąOSlOJby Iprzekwiiilt'er,Qwywane'j.. 

" 

Art. 8. 1. Do 'osÓlb Ibliisilcich n,ajemcy nal-eźą jego 
wstępni, zstępni, r:~ńistwo, Ictzieci rodzeństwa, powin/O
waci w tej samej l~mi l'Ub stlQpnl~u, 'osdby przysjposobione 
loraz ich małżoo'kloWlie li z!Stępnli, QS/oby przYSlposahia:jące, 

'oso/by maEoletnie prZyjęte n!a lPodisitaWlieorzieiC~nli'd sądu 
Opieikuń'~eglO na wychoiWanie, IQSioby JPOZositające falkltycz
nie. we wspólnymplOźycilU" :rnałieńlslkim, ia Italkźe ()$oby 
Śjpra'WlUjąc.e .opli1elkę n·ad najemcą na podsltawie zaWiaJitle'j z 
nim umowy. 

2. Umowa oIkireś'lona w ust. 1 7Ja/WIier:an/a j~ przed" 
teren'owym 'organem adminis·tLracji pańsltwolwej i za je'go 
,7lQ1Odą; OIf',g:an ten mQlŻe odmóWdć wyII1ażenia 7Jgiody na za
Wtarcie takiej umowy, ~dyby ~osrtawała lonia w sprzecz
niośc;i z ~aSad,ami W5lpÓłżycias{połec~nego. OdlIJ.:owił wyra
ź,enia zgo~ry nasitępuje w f'Olr'lnie decyzji ooim~lliistJracyjnej. 

, , 

Poz. 55 

Rozdział 2 

Najem lokali ' i budyDk6w. 

Art. 9. 1. Najem liQlkaliU lUlblbudynlktu wyn\iIk!a z umo
wy najmu ,a}:blo z OIStatecrmej decyzji admi'Ilistracyjnej 
Q piIZyrl'Ziale },oIkallu lub budynku. 

2. JeżeLi najem wynika z dec}'lZj:i 10 przydDa!le, strony 
PO~'1inl!lY ,Olkr!ElŚa.ić na pliśmie przedmi10ti wanuniki najmIu. 

3. Mał:Żlonk:owIie WSpólnie zajmujący ldkal mielS:7Jkakly 
są z mocy praiWIa naj-emcami tego l<*alu, choc:iazby umO,
wa najmu ZIOSltała zawarta itYiIkIo IPl'zez _Je4nego z nlch 
IUlb ptt;zydział L*alu ;porz;osltającego w dyspozycji tereno
wego orgdiIllU a.d:mdnislł!racji państW'OIWej nastąpił na rzecz 
jednego z małi!onlków. . 

Art. 10. 1. Wynlajmujący jelSlt 'QhOlWią:zany oddać na
j:emcy <Lo użyTwanUla 'lolk'al lub iJludynelk Wir.az .z pomieszcz:e
'nialIliitplrZynależnymi. WY'll!ajm'Ujący jeSt też Qloowfiązany 
do zapewnienlia spraW1Ilegio działania ... l\.lI'ZądaJeń techniCiZ
nych . w lbudynku,umożiliWli'ających najemcy . ikJorzysitalllie 
2; 'ośwlietlen'i'a i 'ogtrzewan.ia l{)/kalu, di~łej W1<*!y, dźwigów, 
rzJbilOlfCZych anten ,Ii inlIlych ur:ządrz.eń. 

2. POIZa obowiązkami oikirelśłonymiw ust. l ,oraz w 
przeipi5lach KIod:eiklSu cywi,1nego :o n,ajmJie wynajmującego. 
'olbciążają nadlt() na5;t~jące obbwiq7Jkli: 

1) ~ymaJnJia w nal~ytym . stan[re, ,pQlJ."Lądiku · i czystości 
pomielSzczeń ii l.lIrZądrl:eń bud}nniku lpI"Zeznac~anych dro 
,ogólnegb uźyttlkiu OI'azotocmin~,a budynIku, 

2) bieźą'cej illajpiI,awybudynlkiu, jego pOIDl:IeSIZCzeń i urzą

dzeń wylInieIllilQlDych 'w plkt 1, 

3) IJ.:a!p~awy i pr;zywJróce,nia popmedlnieglo Sitanu budynk:u 
USrzkiodl7lonego n['e2lal,eżnie dd pI1Zyczyn, z !tym że na
jemcę olbcliąźa()b.owią~k. ipOlkrycia . s7Jkód powstałych 
z jego winy, 

4) zaiSlięgania qpiniiJi OIIganów samiorządu m,ies~ańcóiw 

/przed diOikiooaniem ZIDliillIl w iponiliestzcZieniach ogólnego 
uźytlk.u, w urząd~niach OI'Iaz w ,otooZeniiu budynlkru, 

5) st:o,sowania !PI'zerwlidzianych ŚiI1dd1ków ~aW1Ilych wobec 
adminis'bmtorów, dozO/rcÓ'W ii :iIIlnych zau-ud'Illionych 
.osob, zam.~eidlbujących dbowi'llz1ki diba~ośdi IQ utrzyma
nie budynklu li jeg10 'otloczeruia w należytym stanie. 

3. Przy SIPr,aw,owantiu mrżąrlu Ibudynkiem wynajmu
jący jest obOlWliąrliany WSipółdziiałać z orga!nanU saInOll'Ządiu 
mies:7Jkańców. Zalkires Ileglo w~łdZłałania uJSlalają;rady 
napod/owe miaslt li gmIiIn, a wmiasltach !S'tolPnia wojewódz
Ildego dzielniclOW'e !I'ady nCl!flQdOlWe. 

Art. 11. Do obo!W'iąmków najemcy :należy d:okIony
wanie _dr,Olbnych napraw i OOnlaw'ianie [dk'alu. MiIllislt:el' 
Admirusu-acj:i, GOSipOidiaJrlki TerenJowej li. Ochrony Srodo
Wlislka oklreślli. w dr;odiZe [io~orządizenia /Szczegółowy za
kres !tych oiblQlW1iązkó'W. 

Art. 12. 1. Czynsz najmu ~oik'dlu sitrlony usltalają we
dług Oib'Owiią7lUjących . staweik Ilil!iesięcmych pnze'wlid7Jianych 
za 1 m2 poIWiemchnd 'u~~O!wej ldka1u. 

2. Czyns~ Daljmu: 

1) w domach S1,Póklzielni miieS:1lkainiOiwych, 

2) w domach jedlI1o(('odżinn~h i Ilokail,ach mies~alnych 
slta~owiących odlrębne meiIluchomośdi, jeżeil!i cio na'j-' 

) 
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mnliej w części są lonezam!ies71k.iwane :P'fZez właści
clietli albo przez ich pemole1lnie dzieci lu/b rod7.liców, 

3) w domach mies"ZJkJalno-pelIlsjoo.atowych, jeżeł! właśC'i
oiel, jego pelm:oleit:n:ie drziecli Iubrod75.ce mieszkają 
w tym doIIllU li )pII1awadzą w nlim pe/Ilis jlOIIlat, 

4) w I/oilwJla,chmies!ZJkalnych rw domach wiel!omies7llcanio
wych stanOWiących wlaSlIJ.lość 'osób fizycznych, a zaj
mowanych , przez wł.aścicielli, 'oraz za l,olkale ~ zajmo

wane w ta1ltich dOllllach prze'z ich ·.peŁnollet.n/ie dzieci 
i IrodZliCów, 

5) gd/l"aży 

Ol'alZczynsz podnajmu strooy 'ustalają na podstaWlie wza
jemnego poro7Jlrinliooia. 

3. Wysoik.bIŚć czynszu Illdjmu lokali użytlktowtch w 
domach · Słpółd!zje\lnj !IDiesrz:kaWOJWYch nlie moźe być nliższa 
od IkJOlStm:ów 'ekS\llloaltacji i remontów -oraz spłalty k'redytów 
inwestycyjnych ~łdi2Jiel,ni, przypadających na zajmowa
ny liOO<.aI. 

Art. 13. J. Oprócz ozyn:s'2lU najemca jest obowiązany 
dOi 1Ułisrz.c~arnia.lOpłat za świadczenia zwdą71ane z wyposa
żeni.em i eksploatacją l~l\u. Jeźelli n'ajem obejmuje łQ
ik.ale uży1:llrowe, wynajmujący może pobierać 'l'ównież / 
OIpłaty '7la zużyttą przez lIliajemcęwodę z 'UIl"Ządzeń wOOio· 
ciągowych Ql"az za Iloomysltainie ·z innych UIl"Ządzeń Łech
mcz:nych. 

2.W :Niz:ie zwłOlki w uiszczeniu crz:yn.sru li opłalt na
jemca jest dJjOlWiiązalny 7lillPłiadić ttLsellikli. 

3. Rada Ministrów O)kIreśIi w dIłold~ rooporządizenia 
stawki cz}"ns7Ju IIliajmu !()II'& wysol.looŚć IOIpłaJt wymienio
nych w us't. ! 1, sposób gl0SIPodJdII'owarua WIplywami z czyn
szów [ ś:rlodlkamidtlrzymalIlyml na remonty 'budynków, 
sprawowani,a kiontroli ich mżyoia, JUlSltallan!ia zniżek, pod
wyżek 1· Z'WdJlnliarua z czynszu, 'trylb postę,powania w tych 
spra'w,ach,a 'taJkże wysoik'dśĆ Odselt:eik .~a zwłokę i wa
runki ich poibiercmia. W tym samym 11ry'bie Rada Mim
strów mOOe llWdll·eżnić najem 1<ok.'a'li lD!ies'ZikaJ1nych od 
uliszczenl:i1a kaucji zalbezpiieczające jutnyma11li'e l'okalu w 
lIlależytym stanie, oiklreślić stdJWkJi karucji, zasady zwalnia
lIlia od niej 'W całości Lub ozęś'Ói 1000dIZ tryb jej , 'POlbie~ania 
li zwrotu. · 

Art. 14. 1. Czyn~ najmu je!Sit płatny miesięcznlie z 
, gÓTy d\o din!ia 10 kameg:o mieSiiąca, na~omiasltilllIleopłaty 
są !płatne roiesięczn!ie z dołu. 

2. ' Za za!płatę CZynlSZIU nc;tjIDlU i 'Qpłalt odpowiadają so
:Li.damie z najemcąsItale mi~ający z n~m jego pełno
lebnii bldscy. 

Art. 15. 1. NaJ'emości pań.sltwrowe z tytułu najmu 
IIOkail1i przyipddające <*l losóbflizyOZlnych i prawnyoh n[e 
hędących jedJnolSltlkami.gospodarkli uspołecznilonej, nie 
uis·zczone w terminie płatnbśC!i, pttlaeg,ają wraz z ·odsetka
mi 7la zwłOkę i kos:z\tami ~eIwcyjnymi przymUSlOWemu 
ściągndęc'iu w Itrybie postę:po'wanliae9JZellrucyjnego w admi
nd'strac ji. 

2. NależlnioścJiami z tytułu D.'ajmu J.~aI,i są: 

1) czynsze najmu, 

2) lOpłatyza świadczenia ZlWiąza'lle z wypos'ażelI1iiem 
!ie/kslploaibacją loikaU, a w ,od'lJ..iesliendu d!o najmu 10-
kaH uży:tJk.olwych - [ó'Wcleż opłaty za 7JUżytą wodę 

rz; ur.ządzeń wodociągowych 'oraz za 'kiOrzys,tanlie 
z innych _ UIrlLądzeń tp.chrucznych, 

3) kJoszty wYkonanlia '\,dbcią±ających naj'emcę . napraw 
!instalat ja W'odlodągowo-kan,aliJzacy j:nej 'oraz uszlkoozeń 
budyników i U1rządzeń 'służących rlio wSlpólneg>o użytku 
mies7Jkiańców. 

3. Pnep[s ust. 2 silosuje się 'odpowiedniJo do beZ" 
umOlWneg.o kO'I'zysltarua z lOkalu. 

4. Tytułem eg7Jelkucyjlnym w Isprawach, 'O ik.itórYch 
mowa w us[ li 3, jest wylkaz zaległdśC'i sip.Qfządizony , 

przez wynajmującegiO bądź \Zarządcę nierucllo1IllOŚci. 

Art. 16. 1. Najemca w lte\I1Illli.nlie mi,eslięO'llIlym od d<pia 
dQręcwnia wykazu ~eg}OIŚci WlIIaz z.upomnlieniiem Olch 
Zialpłiltę IniOŻe wnieść pozew do właściwego sądiu o us'ta
lenie,że ndJ!eżność w całości Lub części nli:e . is'tlIlieje atbo 
uległ;a przedawnieniu. Wlliiesieme pozwru nie wstrzymuje 
egzekucji, chyba że sąd 'orzelknie zawieszenie postępowa:-
nia egzeklUcyjneg.o. ' 

2. Obowią:zJelk \Jdowodn:ienia . naleŻIlioŚ'C1i Slpoczywa y.r 
sporze na wyn~jmującym. , 

Art. 17. 1. Jeżeli najemca ulepszył przedmiot najwl\ 
lPI'Ze'Z zał·Cl'Żernie U!I'ządzenia teclmiczneg·o, ,ód listnieruia któ- ' 
lI'eg1o zależy wysołlOOść ciynS7JU najmu, wynajmujący mo·że 
,mócrić . najemcy wartooć ulepszenia i podwyższyć odipo
wiedlnliOl czynSrL najmu; w raJzie n!iezwrócenla wartośCi 
ulepszenia ,najemca opłaca cZynSlZ rue podwyżsZIOny, a 
rozlimelDlie. z tytułu 'uletpSzenia lOkalu naSitępuje' z d'lltiem 
jegOl oprÓŻD.lien.ita .. 

2. Jeże~i najemca dolloonał w ll()lk~lum.ieszik.alnym 
i'nnych ulepszeń niż ,określone w ust. 1, Wylnajmujący 
może je ~ymać za 'ZWlrQitem ich wartJościj o ile na" 
Jemc:a poooSitlawia diOlloonane ulepszenlia bez żądanlia zwro
tu :ich wartości, wynajmujący nJie może żądać przyw~ó
cenia lpqprzednliego sta!l1iU i:o!ka'w . . ', 

Art. 18. Zabożenie na Ibudynku reklaJmy wymaga , 
zgody wł-aścJiaiela (zamądcy), który ma prawo żądać od
powiedIliej · o)płaJty za młoż·eme [ '&lamy oraz 'opłat mie
'sięcrznych za !loorzystanie IZ niej, w wysolkJoścli ustalIOnej w 
d'rlod,ze wzajemnegOI porozumienia stron. 

Art. 19. L JeżelIi lloik.a1 lub 'buidyneikwymaga napraw 
'obciążających wynajmująleego, może 'on żądać .Ód na
jemcy ud'OIS<tęJPIllieniia mJu a~aJlu lub buictynku w celu wy
lk!onaLnia ruap["awj najemcy przysł-uguje 'stosun:k.<owa Obniż

ka czyns'7lU za czas, w którym me mógł w pe~ni korzy
stać z Loikalu, butlynlku lub ich ozęśc~. 

2. JeżelI[ roozaj naprawy ItJego wymaga, najemca po
winiielIl opróżtntić l,OIkaJl (budynelk) i przeIliieść się na ikioszt 
wynajmującego ~ do dO'star07JOIIlego mu lookalu 7Jamie'llIlego, 
a w lI'arz'ie memO'ŻiIl·ośai d'O!Sta<rc.zenJ.a takiego 1'Olkalu - do 
:pomieszc,zenia zas'l:ępczlego na czas naprawy ściśle ozna" 
azony li podany do wiad:omości najemcy. 

3. W rnzie 'odmowy udostępnienia lubopróżnien!ia 
l,okalu .(budynik.u),~awę il"IOIZis.1lrzyga ~t.e'I'enlowy orgalIl 
a:dm.inlisitratji państWOIW'ej. 

4. Lokal zamienny lub pomiie'Szczelnie zastępcze do
starcza wynajmiują'Cyj gdy lolkal 7Jostał przydzlie[OIny przez 
oo['eIliowy iołrgan adminJistracji ,państ'w1owej, lokal zamienny 
względnie pomi~zozelIl[e rza~tępcze dosltaITcza ten organ; 
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5. W czasie naprawy najemca 'opłaca czynsz i opłaty 
tylko za pom1es7lczenie zalSltępcze. 

Art. 20. 1. ZaTZąd budynkami m1es7Jk,alnymi stano
wiącymd własn10ść państwową sprawują właśc'iwe organy 
lub je'rlnostki g'ospodarc~. 

2. Terenowy organ adminiSltJratCj~ pańs/twowej może 

postanomć o oibjędiu zall'Ządem 'jednooteik o!kreśl1onych 

w ust. 1 bud'ynikówIlJie stanowiących włas!I1,ośd jedno,sil:eIk 
gIospiOdadd uspołecznitonej: 

1) na wn~'oseJk właściciela, 

2) w [p'I'Zypadlku gdy zarząd nie jest prze'z właściciela 
w ogóle sprawcxwany, 

3) jeżeli wlaścliCliel nie SlPraW'Uje rz:arządrU w 'S!posó.b za
, pewniającyuil:lJ'Zyman/ie !budyniku w naIeży1tymstaruie. 

3. Pr71epis, ust. 2 nie dJottyczy domów jednorodzdn
nych, małych 'rlOiIllów miesz!k.a!lnych OII'aTl domów miesrz:
kalńJo-ip€!Ilsljona,towy'Ch. 

4. Właśclicie,ie !iJZarząd:Cy domów nlie stalncxw'iących 
własności jedn1dS'tek goopodtMlki USlPołOC'Zlnli:onej morgą two
crLyĆ ,lolkalne ZlfzeszenJia posiadające ,OSObOlWOŚĆ prawną, 

!któlfych 'zadaJl1liem jest p'flOwaJd~emJie w imd,eniu swych 
czlonJków administracji nieruchromośoi OCa!L reprezento
wanie ich w tym zaikrerslie. z,rzes:zenia mogą U/t.'w,orzyć Kra
j:ową K'omisję WSlpÓłJpracy. 

/ Art. 21. Minister AdmlinilS<tIfacjti , OosipodMlki TelI'eno-
oWej li Ochrony Środoiwlislm uJSltałlli w droldJze rlOrZJpoo-ządzerua: 

1) warunIki plf'ZejmoW<l'IlJia 'b'll.dy;nJków nie sitan'OYwących 
własności Jednoste:k gospodarati 'ltSplołecz.n'i ,ooe'j w za
lI',ząd organów, 'o kt6rych mowa w aTit. 20 ust. 1, 
właściW1<Yśćo['ganów do wydawania decyzji w tych 
s'piI'aJWach maz wzajemne lobowią7Jk1i i 1.IlPrawnienla 
~on, ' 

2) tlJasady , twdrnenia l'okalnych I2rrZe1Szeń 'WłaśClicieli i za
rnządcó'W domów, jak rówI1iież utworzenia Kif1aj!owej 
iKiomi'Sji Współiptracy rtY'Ch rzJII7iesrzeń maz zakres d2'!ia
~anJa 7lf,z€Szeńi KOIlllisji, 

3) w porozumieniu z MinLsitreimSpiPaw Zag,ranicznych -
warunikli najmu budynlków 'i ldkaIii p:rzerz; ip!I"ZedstaWi
delsitwa dy:pl,omatyc~e, 'U'rzędy KJonslUI,arne pańsItw 
oibCyoh 'or,arz; ,instytucje iioiSldby kOlrZystające z przy
·wilejówdyplomaitycznych, jaik /l'óW1Illie'ż przez osoby 
i irllSitytrucje !o:bce nie k'OI"zYSltające rz; rtaikkhprzywile
jów,aJle będące dudzoziemcami dewiZlowymi. 

Rozdział 3 
/ 

Szczególny tryb najmu lok~U i budynków. 

Art. 22. 1. W m'iejscdWlośCliach, w których wys<tęjpują 
:trudn:ośd wzas;poika}aniu potrzeb .JokaiIowych w ' dr odze 
umów najmu, moż'e być wlp!101Wad7Jony najem ldkaH i bu
dynków na podstawie decyzji adminusftJrac:yjnej o przy
dziaJle. Sitosiowanie takie'90 trrybu najmu ipowinno być 
znliesione, gdy ustaną rprzyczyny , jego 'W1PIidwadz~nlia. 

2. WpiI'owadzenie lub 'lJIl!ieslienlie najmu loik!ali i bu
dyników na podsitrawne decyzji ~dministJl'acyjnej 'o przy
dZiale nasitępuje w d:rodze uchwały właściwej rrady naro
dowej miaiSlta lub ' gnliny. Uchwa'ła wym,a'ga zaIl:wierrdzen\j.a 
pTzez radę narodową wyższego 'stopnia, chyba "Że podjęła 
ją rada naPOdowa miasta sitiQpniia wojewódZkiego. 

3. Uch,wała 'o 'WipiI',QlWaJłIzenliu lub mieslien/iu najmu 
l'okaIi i 'bUdynków na podstawie decyzjli akimini'stmcyjnej 
'o :prnzyd2'!i&le ',poidleg'a ogłoszeniu w diienniku UlI'Zędowym 
wła'ściwej wojewódzkiej raldy naTodowej (lI'airly naroqoiWe'j 
miaslta stopnia woj ewód Z'kii ego). 

4. Od dnlia wejśc[a w życie na danym terenie uchwa
ły wymienionej w uslt. 2 o bejmowanie lokatli na tych 
terenach nalS,tępruje na pods,tawie decyizji o przydiiaJIe 
lokalu lub budynku. 

,Art. 23. 1. Ta sama ,osOlba bądź małżOllllkowie ' me 
mogą zajmować dwóch llUlb więc'ej l'Okaii mieszkalnych, 
jeżeli -iprr-zynajmn.ieij jeden z hJlkaU ,znajduje s[ę w budyn
ku rpołiOŻO'Ilym w mli'ejooowośd:i-"w której ,obowiązuje ' na~ 

jem Illa podstawie decyzji a<hn1!riisIt,ra:cyjnej ,o /PłfZYdziałe,

lub w budynklU lpołOŹlonym w innej miejsoowO'Ści i rpo
aJositającym w zanądzie }ednostJkigoSipOO,aOO uspołecz" 
'n;i,on.ej. 

2; Wra7lie nalI'llJ5'zeni'a pnepisu !Ust. 1 terenowy Idrgan 
arlIDliJnJisltr,acji państwowej weIZlwJe 'OSioby zainteres10wane 
do wslkazarua w wy,znaC;lJonym terminii,e, nie IkJró!tszym n!iż 

3 mies\iące" loikahl, w którym 'chcą rzamies'7Jkiwać, lub 
zgłoszenia. wni'Os!k.u o zamianę rzajmowa!Ilych lokaJlJi na 
jeden lokal o 'p!1Żysługującej im rpowJe'I1ZCłmi mlieszlkalnej. 

3. Po bezsllmteaz.rnym Uipły'WIie !terminu wyznac~oneg!O 
pr,zez 'telrenowy organ ,admi,nJi~t:racji państwowej , ofgan ten 
oof'lllie przydział jednego z LoIka1i, a jeż'elli najem wynik:a 
z umowy, wynajmujący cr"OIZw!iąże IUiIIlIOWę najmu w ' drodze 
wypowiedzenia. W razie gdywynajm!ujący nlie 'l1ozwiążę 

UII~J.,QiWy najmu, terenowy 'Organ admJnisitracjli państwowej 
O!r,z~knlie 'O' 'f1ozwiąza:nJiu umowy, ,określając Itermin jej 
ro~ązaIllia, oraz naka:że opró:ż;nienie ldkalu. 

4. P,rzepiisów usit. 1-3 niie stosuje Się, jeżelii: 

1) naJemca uzyskał pI1zydział 'l,oIkailu mieS7Jk:alnego na 
'C7la501'ZJIlarnony 'ze wzgJędlu na O'ktescxwe -mitrudnlienie 
w dane1 miejscowośdz waŻ!nych pI1'Lyozyn SIPOłecz

nych l lUib g'os'Poqa'raiYCh, 

2) szczególne względy lI1od:zinne uza.sadn[,ają potlJosta
wie!IlJie małżOlIl!krom dwóch oddzielnychJ.Okali mliersz-
ikJalnych. ' 

Art. 24.1. Przepisy o na}IIlJle lOkali d hudynJków' na 
rpodstalwie decyzji 'adiniIllislbracyjnej nie diotyczą: 

1) lok!ali . w dlomach slPółdziellni mi'esikan'iow-y'ch, 

2) domów jednorodzinnych i I,Okail'i mieSt7JkaInych stano
:wIiących iQkir~ne nieruchomOlŚCIi, jeżeli co najmni ej 
rw crz;ęśCli są one zamieszkJiwane \PIfIllez właścicieli albo 
IPll'iZez ich pełnoleltnie dzieoi. ,luib rod7liców, 

3) domów mi'esrL!kallIllo~jlonatowYch, Jeżeli właściciel, 
jego rpełuoletniie dzieci 1ub rodzice mieS!Z!kają w tym 
domu i piI''Owad'zą w lliimrpe;n:sjoo:at, 

4) lolkali mie5.2Jkalnych w domćlJch wieJomies2JkanI'owyoh 
sltanowiących w~asność 'osób flilzyoznych, a zajmowa
nych (P'rZez właścicieli albo prnez ich Ipełnole1tnae dzie
Cli l,ub IiO'dziców, 

5) mies'2'Jkań funkcyjnych i mies,'2'Jkań przeznaC7.!Oinych dla 
!o'S6b, I() którrych mowa w arIt. 25, 

6) l'oikal,i ,p:rzed~taWliclielS!tw d"Y'Pl,omatycw.ych, urzędów 
ktO!IlS'ularn-y'ch państw Obcych oraz inlStyltrucj'i i. osób 
,kolf'Zys1ających rz prnzywile'jów dyplomatycznych na 
podstawie us't'a'w, umów lub zwyczajów międrz;yna 'I1o
dlowych, 

, / 
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1) lolkaIi .w domach slturl~dkich, 'intelrnat'ath, bm.sach, 
hotelach dla nauclZyc:ieli I.i pracowmków nauk/owych, 

8) 'hkaIIi w hotelach rdbotnliczych, 

9) - l,ok.ali w 'budynkach zarządzanych przez jednostki 
gospodarki. uspołec~~Onej, . je~eli są 'używane na cele 
7JWliązatIl1e z ich zakresem drzii.'ałania, 

10) ibuJdynk.ów i I:Qlka'lli !Pf7Je'ZInd~onyCW dIo wy.klooywa
IIlja kultu T€1:igij:negowy'lJIlań u7lllanych priZezPańSił.iW\O, 

11) wy.budl~wartych ze · ś[lodków IOsOb fiizycznych rpraoolW
ni drtysltyomych, Idkalli handIqwj"Ch, gal9hrdpiOlIllicz
n}"ch i walfsi7ltaltów J1ZeIllli~ślniczyoh, jeżeEi ' osoby te, 
ich pełnoletnie d2Jieci a'Ebo . rodZJiice :kJcxrzys<tają zńich 
zgodnie z przeznacze.nliem, 

12) ' gaiaiy. 

2~ 'P~pisy: o najnlieł'ok:aili i bUdYlllików ma podsItaiWie , 
de.cy;zji a(ltrruiniSltirdcyjnej Il'liie dot}"czą ' zabudowań i " po
mie!S'zczeń 91O!SlP0d<aTczj"Ch ;poł'Qi~o:nych :na d?Jiiałkachzabu
dowanych domami wymienionymi w usit. 1 piklt 1.,..::.3 
ip!k,t 11, a Itakże ilokali uży;tlkloiwych ~oniecz:nych jako 
warSi7Jtalt ;pracy do wyk·on'Y'Wanlia 'zawodu prze.z wlaścideli 
talkichdomow ,lulb' l,okali, ich d!2'Jiocilub I1odZioów. 

3. Rada Mi:ntislbrów mOlŻe ~relś'lić w idrolclze l'lo;llporzą
dlzenia rÓ'WIl!ież iJlille :ntiż w'y'mielIlJi,one w u~t. 1 lokale i bu
dyn)ki, do kt órych me mają rzastoSlow'ći~i'a pI1Zepisy 10 naj
mie na 1P0dst'awie decy;zjli admini'SfJracyjnej. 

" . I 

Art. 25. L Rada BańsItrWa d'k.lfeś<!:i warunKi li 1lfyb z.aj" 
mowama 'oraz zwalmania mies7lkań przez i()SIoby wymie

,m iOtle wpliZepisach ' o wy:nagrodwni~u ,oSób zajmujących 
, 'lkJieź'iownic'ze . 'stanowiska ,lPańsltw.owe, , Ibi.orąc pod UlWagę 

szczególne 'PoItrze1by m1ieszikalIliowe !tych O!Sób wynJilkające 
z pełhli.,o:nych · przez we frunik.djii. 

2. RIalda, Państwa .mJo~·e w S'.OC"ieg6Inych Pl'Zwarlkach 
o'Icr'eś1:ić waru:nIci d ,trry.b .zajmowa:ntia 10ra'Z zw(lilniania 
lltieszlmń róWlIlieżprrrez inn~ ' osdby niż wymienione w ' 
usil:. 1, pe'łnliące tOdipo'Wied~aJlne funlkcje pańsItwowe lub 
społeczne, ' 

Art. 26. Jeż·eLi ta sama OlSoba bądź małżonlklO'WJe są 
właśCliCtielami więce'j nliż jednego 'd,omu jedn!ol'lotdzinneylQ, 
l1Qk1alu stanolW'iącego odrębną nieruchomość lub ' zajmują 

. l<dk.aI, loildocym mowa w aait: 24 uslt. 1 pkt 4, . albo. gdy 
przysługuje łm ponadto spółdJz.ielozepra.wo kfo liokaJlu, 
lllają , oni pI'dWlo do .lZajmawatnla tyll~o jednego. z tych do
mów -lub h>ikaJli, ~a'ZanegtO priZez właśdidela (człon:k'a 
$ółdZ1i'elni). Ws\kid'Zande przez ,os'dbę, . Iktórej przysługuje 
lSipÓl:d7lielcze ipIl1!i'WlO do Io.ka~Ill, ,innego loka.lu nliż spół
dzielozy Wymaga wysltą;pienlia lej 'o.soby ~ 'ze sipółdzdelni 
mieszk.aruO'Wej. PTlZejpisy art. 23 usl. 2 i 3 stosuje się od!-
p:pw.iednl0. . 

Art. 27. Te;renowy ,organ ' aklmin.IStracjł państwowej 
ml()z'e Illd7Jielić ZetZlWIOilend,a 'na ,dkJre'sowe wylMjęde lu.b od· 
dan~e do bezpłatineg10 uŻYIWalJl~'a 'osobie tmec:iej całego 
domu jednorodzinnego atbo lo'kaJu miesrzJka1nego SIt'ano
wiącegto oo!rębną ' nieruchQlllość, z zachowaniem ,upr~wnień 
wyn[kających oz alrt. 2'1;, jeż;eil~ ~emaw;ia Iza it'ym Slpołecz-
!liie urz;asadmiony inter·es właśoicliela. ' 

Art. 28. 1. Właśticliele d'omów jed1liOI1od'ZJinmych, do
:mó~ mlieSŻkalno-pe:n!SjiOlIlaltoWych i 'lokali mies71kalnych 
stan:owiących ,odrębne meruchomości -ora'Z cz.lonllmw'ie 
'$pÓłd2:ielnli mfes7Jkandowych mają prawo do zamieszkanIa 

' / 

w swych domach i lokalach, 'opróżnlionych w całośdi lulb 
w części. 

. ' ' / 
2. W cęJu umożliwienia osobom wymJienionym w J~ 

uSIt. J zamieszJka:n;id w . swych domach1U1b l'okałach telre: 
nowy organ 'admi,ruistiI1acji lPamtwowe'j 'Powinlien -,-: w 
mlialfę Iist.męjąc}"Ch wolnych- 1lokeJ,i - przekwaterować do 
lokaH .zam:ieIltIlych najemców zajmujących na pods'taw.ie , 
decyzjli admi:nistracyjlIl'ej o p.rtzydzialle dlomy lub Iotkafe', 
·dkreślloo~ w tym przepisie. 

3. '" W pnY1pad/ku dqstarcze:nlia Lokalu 'Zamiennego 
przez właśCiiCiiela luJb czł·on!k,ci spółdzielIlli mlieszk,and'owej 
'leTerl'Owy OJI1gan admJirustracji państwowej ma 'QbOlW'iązek ' 
iprz!e\kwditerriÓswani'a najemcy do. takiego liokalu. 

4. Je'żeli wł>aśdicieł lub cz.~onek spółdzielni mliers'2'Jkd' 
niiowej nl.ie ma możliWIQŚci dostarczenia lokalu zami,ennegiO, 
lecz zobowiąże się W]pładić ~a najemcę wkład mlies~- _ 
lrliO!Wy dO , SiPÓ Idzie lnli, a najemca, Iktó.re9l0 s}"tuac}a ma- I 

Ite'rralna nie 'llzdS'adnia uzyskanl.ia lPr:zyd'ziału }.oikalu ~
stająceg;o w dySjp10zycji tereil1'oweg1o organu ,administracji 
państwo,wej, n!ie 'W}'ifia.zl! ~y na 'Przystąpienie do spół
dzielni bądź przeinliesienie się de 'lo'kal u przYUZlie:I'One.g.o 
prze'z slpĆlłidzieJnię - organ ten d'akona IPrzeikiwaterowan[ą 
dlo Po.mieszczenia ZiastęjpC'WgO. -

/ ' 

S. W ' lPrzypaidikaJCh 'OIlcretślonych w uslt. 2 i 3 właści
deI hllb. cZilone!k spółd17Jielni mies'llkan!i,owe j jest ,ob~ią

z,any pto.kiI'yć ktos7ltyprzerprowarrzJld. 

. Art. 29. 1. Gdy 'CZbonek 51półd.zieJnli mieszkaniowej ' 
zamieJr'Za ,000stąpić swojeiprawo do lokalu oza}mowarre.go 
iP'l1ZieZ :na}eancę na ipodsrtawfe Idec yrzj i admini,sttracyjnej .'O 
'przytlziaJle, a 'najemoa 'Ubiega Się ,o p[iZyjęClie na c~łonka 
spółdzielni, !pr,ooklwalterowa~e :nie może na,SItąpić, a na., 
jemcy p.rzysługuje ;plie'l"WS0eństwo w przyjęciu na członka, 
s.pół.d:z;iel1l!i. P:rZe!kwalteII1Qwanie me może nastąpić 'fówniez; ~' 
o He s'półdŻiellniia dy'S(poouje l'OikaIallllli Wlolnymi,a najemca 
zgłos:i 'WlIl'ilose!k Q tprzyjęcie go n'~ cz~oIika !SipÓłdzJ~,lnli... ' 

2; P:rz.yjm:owanie na c'Z~onków!ij)ółdl7iielni osób za
mieSlZllCałyich w lokalach sp6łdzielnli na ipodsta:Wlie d~cyZji 
a(lminJisrbr alCyjn ej o .przy~iale, wnoszooie wlkład6w na ~ 
ulglQlVrich warunkach !Pf'Z.reIZ teoSloby o-razpnyjm:O'}Va:ntie ',' 
na c7Jłlon!ków .SjpÓkl7Jieln.i osób, ,za którewłkład . wnilOlSą ' • 
właścide'le domów (,lOkali ), o których mowa w m. 28, 
nasltęrpuje na 'zasadach ' usltaIonych przez. Cenitra!lny Zwią
zek. Spółdzielllllii Budiowruidtwa MiesZkaniowego W · pon),ZJu
mieruiu !Z MiriliSltiriml Admin'is\t!racji, Gospoda!I1ki Tere'n'Owej 
li OcwonySI1otdowiS'ka. c: 

Art. 30. 1. Właściciel domu wiielomieszkia,ni,owego ma 
prawo zajiIIlOwarn'a 'W 'nim na cele mies'zkalne J·e(lne9l0 sa-
mod"iie1lneg·o . Lo!ka!lu. . 

2. WłaIŚcicie,towi idiomu dku'eślonego w 'lisI\:. 1 przy- . 
sługuje prawo do zamlfes?Jka:nlia 'w qpróŻlnio-nym lokatlu / ! 

mieszkialnym w tym idiomu, a w razie opróim!ien:ia da:15lzyóh 
'lo;kalii - oddania tych lolkal~w najem bądź 'be2UJiłatne 
używa:nie pemol€llmim dzieoLom -oraz U1odzicom. 

Art. 31. 1. Decyzję o przydziale ldkalu mieSz'kal- . 
:nego może otmymać <osoba, Iktórej .wa'l'Unki Zla'mlies~aniia .,., ; 
'i syltuacja malterialna IUzasadnliają IPn;y(lział lokailu. 'i 

2. Decyzję o pI1z}"dzia:le Idka1u użytlkJowego może 

'Otrzymać je'dn·ciiŚ't!ka goSlporlaiIilci Uislpołeazni'one j .Qlcaz QISIoba 
tprawna q fizY'c~na, kitóliych d'Z:iałaln'ość wymaga kOI".?ysta~ 
nia z lokaJu użytt'klowego w (i'anej miejiscowości. 
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, 3. Decyzję o przydziale loka'lu użytlciowegJO ' na pra
cownię twórcymoiedtrzymać <Osoba prowadząca twórcrzą 
dZli'ałalność w d2Jied'Zinie kultury li sztulki. Minisiter Ad~
nistracji, 00s1P0d'aJI''ki Teren<o~j 'Ii Ochrdny śrqdiowi;Slka, 
w porozumieniu !l Ministrem kul1Jury li S'1!tulki, O'klreś1ii w 
dPOdze ro~o.rząd!lenda warrunkli przydziału lokaH użyt!w-

. wych na praClOwnd.e twórców. 

4. W rarLie śmiem lUib przeJścIa na eID'ery;llUJrę albo 
renJtę . najemcy lokalu ' użytkowego, prowadzącego w nim 
ilakład ·rzemieślniczy, pierwSzeńsitwo pxzyd7Jiału te'g'o lo
kalu przysługuje osobie Uiprarwnilonej do W)'Ik,o;nywania 
rzemil{)/;ła na lI'achunelk spad'llibielI'Ców hfu pS/obie, 'któ:ra 
'llzySkJała uprawnienia w wyIll1'ku !nabycia zakładu bądź 
prawa korzystania z niegO' po rzemieślnilku zmarłym lub 
od rz;em:ieślnilka, tkitóry pirzestLedł na emeryltmę id'bo rentę. 

5. DecYzja o pmyd7Jiaile lokaJlu Rowinna oklreślać za
k,res IJlprawnień I!1ajemcy do pomieszClZE!ń przynależnych. 

6. Telręn.Ó'Wy 'Org,an / administracji pańs!t'WIowej, na 
wni10sek wynajmującego lub najemcy, może w uzasadniio
nych pr'Zypadkarch dolk:onywać 7mian w uprawnieniach na

' jemców dlo ipOJDJiesz..ar.eń · przynale'7mych do l'akalu m1ie5rz-
. kialneg'o lub użytkowego. f 

Art. 32. 1. Przy przydz.ia)e ]'()kału mies7!k'a1nego óraz 
prz.y io!blliazamu n,alelŻinej najemcy jpoWlie.rzchnd mieszkal
nej u\w,ględn:hl się nOlTmym1udnienia IJI1ZYSługujące na
jemcy i lośo!bom blis/klim, pI'owal(lizącym rz; nim wSiPólne 
g'osipodarsrtwo domowe. 

2. Przepis usit. 1 sltiosuj'e się do !pOImocy domowej; je
żeli poll:1r~elby I'Od7li.ny lIlajemcy, uzasadmone w szC'Zegól
ności do'blI'em małoIoeŁnl'ch dz.ieci[u:b nieporadnych osób 
starsżych, wymagają żatrudnienia I\:a'kiej 'Moby. 

3. W razie ioddalIlia ,Q5olbie tI!Zooiej w bezpłatne uży

warilie ' lu'b w poIdnił}em części II~alu JIlIies7lka'lne'go nie'! 
1łw~lęd.ruia się tej ,oSlOlby przy 'obli czaD'tu na1eŻiJlej na
j€m:cy powierzchni . mieszka1n~j, chylba ze- właściwa rada 
lllWodo:wa w sltiOSlUnlkU do ,okTeś:l<onych Ikalteg,orU osób po
stcmoWli. inacze'j. 

Art. 33. Terenowy organ adlniniiSitTacji państwowej 
może ,ornec 'O utl'aoie wamośdi 'decyzji 'o przy'd-niale, je
żeli przydZielony 11akal nie ~osta<nie zajęty lZ winy nai" 
jemcy w -1erm!in:ie 30 dni licząc ,od dnlia, w którym de
cy,i ja st ał a SIi ę os~ atecma. 

Art. 34. 1. Sam()dtLieillIlY lO/hl mi~a'lnyOidlpoWli'a
dający nlormatywom ipI'oj'e1tltlowania mieSl7Jkań nie może 
być pI!Zyd7lieJony Więcej niż jednemu n,ajoęmcy, chyba że 
przydział taki naSltąpi na tLgoidny wniosek, ,0sób7lainltete
Slowanych. 

2. POkój iPI'Zechiodni nlie ' może być pr:redmidtem od
rębniego pI1Zyd7li.ału. 

czas 'oonaiC"llony mIogą Ibyć pI'zydqjellane .rÓ'W!llie'Ż pomiesz
crz.eni,azastępcrź:e loslOibOIIl, Iktoo-e u:zysIkały zaIpel\Wllienlie 
'dt;rz-y'manda w dlm'eślonym . teiminli.e mJ:es7JlDama 'pędą~ 
w d~orzycji Itocenowe'goorganu ad1Illinisltracji państ:W\O
wej, spółd"llieilni mies7Jkaniiowej)iub zakładlu pracy, 

3. D~orcy domu l paaaC'Zowli centraln'ego 'Q/g'I'LeWanIi'a 
w Ibuk:lynku stanowiącym własność ~by fii1Zycznej lub 

' oSlOby rpr,awnej, ,me będącej jerlnostlk.ą \ goopodarld uspo
leCZI1lionej, l,dkia,1 mJies7Jkalny przydziela się nia wn!i,Q5ek 
właściciela (l6dmi!Il!i~acjli) dlOllliU, na czas Ibrwanlia umowy 
° pracę o ,peł1nienie tych flliIlkcji w ,danym domu. Jeżeli 
zgodnie z 'Obowiązującymi pIZelpisami IUmow;a . () pr'alCę zo'· 
sltanJi·e II'I()71WliązaD'a :berz; 'WY1PowIi,ed~niila z wdny pracOlW!IlJilka 
lub w diI'odze wy!pO'Wiedzen!ia z pOWlodu nienaleźyftego 
wYkonywania prZez praclOW'llJika obowliązków wynikają
cych z umhwy !O ipIacę, jeslt IQI[). 'o!bIowiązany l'~kai opróżnić 
,berz pirawa no ~ok,alu zamlelIllnego. 

4. P.r~ał fokaiJJu IUŻylblooWego może nafS'tąpić na 
czas orm.aCtOOny, jeżelIi dzia~idndść VI · tyttn ·I<OlkialiU ' ma być 
!prowadZiona ' lokTesOlWlo lub jeżem liolka:l je'stpołoźon-y w 
budyn~u przerznac'OOnym dlO roaJbiórk'i. 

Art. 36. 1. Oddanie ;OSIob:ie ltirzeciej do bezpłatnego 
używania lU/b w podnajem ClZęŚdi l,dkalumlies~a1n:ego, 
7Jajmowaneglo' na poidstaWlie decyzji, wymaga rngocly wła
śdde:la (za'fZątlcy)budyn'ku, a ' pooadito,w lI'a7lie gdy n'a"
jemca nie zajmuje lolk'alu sam!oo~ellnie - takie zgoidy 
najemców p~oSit'ałych częśd LoImlu. 

2. ZgIodl6, !O IkJt6re'j ~O'Wa w -ust:. L nlie dioltyc:zy oIsób 
bliskich najem(:y. . 

3. Oddanie os,obie ',tlI'Zeciiej dIo bezpłaltnego uźywania , . 
lub w podnajem częśCi Lo'ka:lu miesika1neglo bez7lg'ctly, 
° k~ólrej mOlWa vi uslt. 1. mOże staniowić !podstawę do wy- . 
tocrzelIlłi'a 'Pow&iztwa o r~,iązame SIlos'UIllklu . na'jmu [ na
ka~all1lie priZ'ez sąd opró7.ll1iienli'a lioka1u. 

4. Oddanie 0'0 ~ła~ego lUżywania lulb Vi ' podna. 
j-emcałego l,o<ka:lu p.rzydrzlieIlOOeg-o na poldStawlie decyzji 
wymaga ze~lenia lt,erenJOW'eg~ OT'ganu atlmands:tirac'ji 
pańsltwolwe!j. 

Art. 37. 1. Terenowy 'organ ,afuniiniSltracji państwowej , 
na 'WIni,osek najemcy ze7lWbll1 n'a dolkiooiaDlie prrze'Tóbelk 
al1bo pI'Zebudowy lok'ailu mieszkalnego lulb użytkiowelgo, ' je
żelii UQogodni tic k!OTZystani,e rz 'lldka~u. W ipI'Zylpad:kiu, w 
którym na roboty budóWllane jest wymagane pO'ZWo1elllie 
w myśl przeplis6w o państwIowym lII!adizorzelbudowianym, 
decyZję wydaje się IW tym samym rpostęplow,aruu. 

2. ~epfs ust 1 słtosuje się 'l'ówniieź dlo pomieszczeń 
przynaJeżnych dio lokalu. 

3. JeŻlelH w l'okaIu zajmowanym przeżwiięcej niż 

jednego najemcę wsl,aJIllieOfPróm.iJona część ' tego lolkal'1l, 
prawo -ao je'j pmydrzielenia iplr'ZySługujenajemcy, ktÓTy . 
zajmiujie (poWliemc1mię mniejszą ,oId ipI'.zysług-ującej mu we-

3. 1<1OS7JtyI'lolbó1t ,00000eślionych w uf;it. , 1 i 2 ponosi na
jemca i nlie Iprrrzysługuje mu lT'os7JCZenle lO ich Zwvolt. W 
przypadkach wyjąitloowych,'1lZaiSadniiionych sytuacją ma
terianną najemcy loka~lU miesrzkaJnego,'kIOISr1Jty 110ibM mogą 
być pokryte ze Śirodlków pańSitwoWyoh. 

Art~ 3~. I Zm:ian'~ ~tezna~ma l~idu mie'S~amego 
na Lokal U7:y'1JlooiWy 11 ;odw.rofuliewymaga zezwdlenla te!re
now'ego Olr/ganuadmlinli,sit,ratc ji pańSit:wowej. 

dłu'g niorm. zailudnlieni<a. ' 

Art. 35. 1. LOlk,ale rprzy«mJiela się ~a c~as n!ie OIZO.a· 
ClZJony. 

2. Lokal mies7Jkalny moźe być przyd7lie'lony nl6 czas 
owac7lony, gdy lZat<I'lUdIllienJie lub rpdbyt w danej miejsco
wości losoby ułJiegającej się o prrzydlZiał są ,o:Kire'So'We~ Na 

Art. 39. 1" W !l'azde za~a przJeZ najemcę l,okalu 
miesrzikaIn:ego opoWlierrzchnii Wliększej niż mu przysługuje 
4 gdy nadwyżka obejmuje co najimnliej 1 'pok6j, ltocelIlo'Wy 
organ adminisittracj\i pań:stw()Wej' lP~en zap11orKmować 
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najemcy bib na jeg'o'Wnd!os~ doStairczyć s,amod~elny lo
kal zamienny. 

2. J~el1i. n.ajemca nie ,złoży wni-osku, · 'o kJtÓlrym mowa 
w uSIt. 1, -lulb !beZZćllS'ddnde odmówi ,przeniies'ieJn:iia się do ' 
dIostcvrCZlonegomu IoIkadu zamiennego, ma 'on praWiO da,l
sze'g.o 'zajmQWama l'okalu, 'Z tym że za nadwyżlkę po
wierzchn'ijeslt OibolWiąrzany lQPłacać podwyższony czynsz. 

3. Pmeplisu ust'. 2 lIlie sOO5ujeSiię, gtly l-dkal jeSt za!j
mow1ćmy pme'Z Wli.ęC'ej mz Jednego n'ajemcę, ,z których 
chocta7Jby jetlen !Zajmuje :pOIwierzchn.ię mniejszą od przy
słiugującej na podstaJWlie 1IlI001n 7Ja~Uldnlien.iali u/biega Się ' 
o przyd'Zlielelliewystępującej iIladwyżki 1P0wimzchni. W 
takim , rplrzyrpacllku ipOwmna być wydana decyzja o IQPrcn
DJl'e,niu części lokalu , sltan'owtiącej nadwyZkę powienzclmi 
i jej przyd7Jiale mjemcy rllajmującemu część ldk.alunatl
mie'rin~e mgęsrz:rczoną. ' 

4, Pmepis usIt. 3 slosuje się «lipO'W'iednio dl() właści
cieli (członkóW S'pÓłdizlieln!i) doihów i ldkali OIkre:ś'l,onych 

, w art. 24 ust. 1 Pkt 1-4, lkItórzy zaJIri,ieiS'Zkiują w ~ydh do
mach ~lokalach) łub Q1dy ~~os'Zą wn.:iosek '0 umozliiWlierue 
/im : ;ami'esrzJk.ama w nich. 

Ad. 40. 1. Jeżełinajem loka1u lub budynku wynika 
z decyzji admini'stracyjnej .o pnyd2lialle, wytnajmujący 
może wytOczyć po~~wo o r'OIZwaą~anie stosUlnku najmu 
li n~e pm.ez sąd o,pró2m.iema lok/alu ty'tklo w pny
padk.u; gdyzachiodzą rpr2yczyny l\lIZaSad:nliające wypowie
dzenie, n'ajmu bez-- zachowamaoboWliązujątych terminów. 

" 

2. -Obowiąa:ek Oipl"óżnienlia ldkdilu, !k,tóreg,~ najem za
'WiąmłS!ię na ~wie decyzji -o przyd'2liale, nie może 
być rpr:r;OOmi'oItem ugody sąd-owej ,ani alktu 1Il0000000alneg;o, 
Jaik (l'Ó'WIlłeż 'OIrIzeICzOIIly w wyrOikiu 'opartym na mnanłu ·· 
pawótl7ltwai wyrOk 'Za'OC7JIly w tych sprawach m<Yl:e być 
wydany iWyłącmie po Ipr,zoeprowadzeniu postępoWania do-
~owego. . . 

3 . . JeiżeIi najemca wyikrac~a w spdsób ra~ący l'ub 
uporczywy przectiWk.o IObowdązuląiCemu porżądlkiowi domo
wemu aJ'bo przez S'WIOje · IlIiewłaśdiwe !ZachO'Wabie . o~1 
uaiąŻ'Iiwym ~orzys'tame 'Z iDlIlych lokali w ' budynku, po
wÓIdI7JtW-o, I() kł&ym mowa w ust. l, może wYtoczyć także 

, najem~a !innego lokalu w tym budynIku: 

Art ' 41. l. Jeżeli na:je'lń.ca utracił tytuł prawny dlo 
dalszego, mjmowarua - },oikalu mlie&2lkalnego, terenowy 
organ ~iJDi.ac}i pańsfiwowejmoże 1pI'zelkwaJterować . do 
pomli'eszcrt.enia zasłępcrze'glo nie Ityl~onajenicę, ale rÓWIlłeź 
osolby, ~tóre 'Z nim zalniesaikuJą. . 

2. rerenowy -organ. adminiiSfu1acJi paos'tlwO'Wej moze 
wydać · decyzję o pr;ZeIkwa'tellOwamu osób ' pozO$'Łałych po 
śmierCi najemcy, kit6re nie wstą.Piły w Sbosunek najmu, 
do loka,lu, wkltórym zafuiesrzlkdwały uprzJedni-o · w chM'a'kt'e
me osób <b'liskiich najemcy mb 'W'łaścicielan/ieruchomości 
alooczłonka '$ółtd7lie'lni, jeżeM ,000es ioh zalmies7Jldwan:ia 
do OLa$JIf "Śmielroi' najemcy ,był k.r~ niż ' 2 '}'a·ta. W ra'Zlie 
lll1iemożin:~ci 'takiiego ,prze:kwateltOiWan.iaa1bo · )li-epmydiie
lenia Jo'kailu zajmowanego, terenowy OII'gan adminiS'lJracji 
państWowej wydaje decyzję oprzytlziale potn!ieszcrz:enia 
Il:asitępczego i przekWaterowail1Jiu'Pooostał}"ch pośmiem 
najelJtlcy 'osóh do tego pomieszczema. 

- 3 . . Gdy [PO środe·roi najemcy wiOlkailu pooost'ała tyililw 
mał,óle!t'Illia -osolba bliSka ' 'będąca potd wład'Zą rodzicielską, 
terenowy 'organ adinIi~acji lPań:sIt'Wowej może przekwa
terować ją do mnesualIllia r,odziców, Choctazby ()Soba ta 

wstąrpiła w . StJosune!k najmu, chyba że mielSw 'ona wIo" '. 
~al u w 2'JWią7Jku z O'l7.eczemem są(lru opiekuocZego albo 
z ' 'innych względów przekwa'teT'O'Wanie byłoby sprzecme 
z dOlblrem. tej osdby. 

4, Przepisy ust. 2- i 3 sttIosuje się od!powliednio do 
'osób ;poz,OSItających w l-OIkalu ;po 'śmierci właś'OicieIa domu 
luJb ldkalupodlegając'eiQ'o przepis.om o najmie na rpodSta
wie decyzj.i o plIZyd'Zliaile. 

5. P11ZetPlS uSlt. 1 st0<5uje sięoopO'Wiednio d.o lolk:aai 
użyt!lwwych, ż tym że 'os'obie ~jmując:ej ~,okal uży'tlkiowy 
blez 'tytbułu płf,a:wnego nie przysługuje pomieszczenie za-
~ępcrr.e· -

Art. 42. 1. Jeżeli najemca opuścił lolka'! Ińliesz1calny, 
a p0710sttały w nim jego drziedi, osJdby ;Pl'1Zyspos'obiJOIIle 100 
if'oId'7li.ce, tereniQwy argan adminislbrac'ji państrwowej powi
nien w mii.aofę potrzeby prz;ydrzli:eilić dm lten1ok,al w oałości 
Lub cZęści. W [Ilr1zywdkach SfPOłeaJn:ie uzasadniooych ' rr:ÓtW
niież !inne osoby bliSkie mogą ~kać przydział całego 
lub c~C!i lo!kaJluopllSru:'2lOllego ipIlZeznajemcę. . 

2. Jeżeli oS9by bi~'5ikJie, ootóre 'PO'7JoS'tały w TokaJlu ' 
~nym· -przez najemcę, mmieS7Jki.walły w mm (i.o 
czasu wyprotwa~mdsię nia'jemcy ;pr7JerL ,()Ik!res'kir6ltszy niż 
2 l.ata . i ndeOltrzymały przyd~ału !tego l~!i'lu, teren.,owy 
organ admimslfJracji pańs'twO'Wejwydaje ' decyzję 'O (pI'Ze ~ 
kwat'ełrowaruu 'ich db Jokalu 7lajmowaneg,0 przez dotyćh
czas-oweg'o najemcę, choCiażby lolka'l ten IlIie Ipoolegałde
cyzjii () iplTLyd'Ziale, aJlbo d,o ' l.oIk.alu, w ldórym 'OISIOIby te za
mie57Jkiwajy w dlaJ1'1aktelfZe 'OISób bliSkD.ch najemCy " lub 
właśdicie)a IIllieruc;homldści al'bo ożłOlIlk.a spółdzielni. W ra
zie IlIiemIoŻDlOŚc!i:taildeglO pmekwaJter,owan'ia, terenowy 
.organ admimstracjli paost.WldWej wyd.aje decyzję -o przy
dziale pomieszczenia zasil:ępc7.ego d ~k'Walterowa:niu osóh 

, bliskich najemcy do tegK>poollliesrzJClZleniia. 

3. p.~s uslt. 2slJos'llje Slię Itab:e (Lo osób, które do 
Cza5iU wYiPfowadzenia się . najemcy z,amiesaJlci'wały z nIim 
na podstawie umowy pOdnajmu lub berzJpłatnego uiy
wani'a. 

4. Pl1'ZJepisy 1USt. 2 i 3 Stosuje się OOipowaednwo dio 
,osób pozostałych w I,oika'lu mJie:s'2Jka~,nym po opuszczeniu 
go prze.z 'wła'ściciela dloolu lub Ilok.a1u. . 

Art. 43. 1. W (l'a7lie lJoontiecmości 'Qpróżniien'ia lokału 
miesqkalnego w budynku pod:legającym 1I'000biórce w 
zwiąlZku 1]; inlwE!stycją $pÓłd7Jie1n1i miemani'owej, spółdziel
nia 17!apewn,ia 'OSO'bie 'UlpIawlIlionej dlo jeg,o zajm'owalIlia 
przy7IDame 'l'oIka'lu spQłrlziel~. , Jeżeld llolka'I mieszkalny 
ipOł'OŻiony jeSlt w budynik.u ,o chdlI'aJkterze uży'tlkowyrń lub 
Ibud}"rl'klu podlegającym r<llZlbdÓirC€ w 7lWIi.ą1Zlku z inną mwe
Sltycją bądż z poWlOdu .zagrożenia budynku, te·renowy 
,organ admJinJistracji paost'WiQ'Wej może skiEftować, osobę 

upraWlIlliOlllą do jego 'Zajmowania do Sipółl<Wie'lm mies2.kJa~ 
l!lIiowej w ceilu :przydrzJi.e[enia jej ~oIk.ailu wybud-owaneg,o w 
rr::amach na!kłędów pr.ze!kazanych' :Pm$ Iten organ albo ~a-" 
kład 'pIacyWnii.osdwjący !OP'I'óżnienie JoIk~u. K'oszty prze
prowadrzJkdpoklrywawniOSlklu jący ,opróżnienie lokai u. 

2. W ra,zi'e OdmOlWyprzystąpienlia d'o spółdzielni 
mieszkaniowej !ub przyjęcia l ,oIkaIu spółdlzieIezego, terr:e
Dlowy 'Organ ad'mlinistiracji paosltwdwej wytiajedecyzję o 
prze(kwa,tellOwaruuoso'b.y mjmującej I,dkal do 'PomieSiZC're
.nia zastę.pćzego, jeżeli wysok,ość jej dochodun~eu:zasad-
IlIia przyd7Jielenia l~kalu zainliennego. . 
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3. W ra'7Jie 'StWierdzenia w tirybie przeiplSOW o pań-
' stWlOwym padtliome Ibool()wlooym , Slta,nuzagrl()7rnia życia 
lub mima osób ~e'S7JkJując~h ',' budynek, terenowy 
organ administracji państwowej wyd\,aJe decy'Źję o prze
kwaJter,ow,aruu .tych OISob do ipomie'SIZ.t':Zeń zastępczych na , 
mas naprawy ściśle O'Z!naczolny li ,rpodany do [ch wiado
m05d, a po 'L~ońCLeniu natprawy - może na'kazać im 
pmepx1orwad.zenlie się do lOkalu rpO'pI1Zed'lliio zajmowaneg·o. 
Do osób, kItóre po 7Jalk<ończenJiu nCl1Prawy nJiebędą mogły 
powrócić do lolkci:li 2.ajęowooych poprzednrio, ze względu 
na ich lilkwidację lUlb przeibuidawę ! !Stosuje się ~~pisy 
uSit. 1 'Ii 2, a 00057Jty lPfZeprowadJiki pdkrywa wlaściciel (za
rządca)budynlku: 

4. PIl"zepis USII:. 3 stosuje ~ię 'ooporwiedmiio dt() '05ób 
podlegających ' IPr~walter.orwanriu z budynków prze'Zna
c.zOOyt:h do modernizacji, p['Le!bud~wy lub naJPrawy wyma-
gając'ej opIróż:rtienJia lokalu. ' 

5. Jeżeli los.<;Jlba podlegająca przek~aJterorwaniu z włas
nego domu wywła'SIZIC:ooneqo za ods2JkodorwMliiem lub na
bytego na pOdstawie -:przepisów o wywła's:zczaniu niem
chomOiŚoiOltmymluje ods7JkrodlOrwaDiie (cenę wykupu) za 
nieruchomość 00 najmniej w wy5'okości wkładu miesda
~iowego oIbowiiąZują<;egQ w sp6łd7lieJ.ni, a ndepodeJmie 
budorwy domu jedDi~izin'n,ego, SltoSl\l'je Się do niej ipirne

pis u'st. 1. Wkład ,do spółdrzJielni wnosi ,osoba podlegająca 
ptzekwatel'Owandu. W 'ra:me 'odmowy pr:zysltąpieni:a do 
slpółdzi'elni lulb p'rzyjęcia ;Io'blu s.półdZlrslczego, pJ;lZekwa- ' 
terowanie naStępuje doIPOiIIliels~zen:ia 'La,sltępcZlego. Oso
bom, ktÓ!I"e podjęły budowę domu jedniorodzinnego, teI'e
nowy organ adminisrtmcją państwowej pmyd7Jieaa na , czas 
OIuiaC2iooy l olkal 7Jamienny. 

6. ~ !Pl:'ZYdrz.j'ade 1Oka'li spOłdizie1~h osobom, 'o 
kt órych mowa w ust. l-S, stasuje się lodpowiedll!i:o pI'Ze- , 

/ pdsy alrft. 6 us\t. 1 li 2. 

Art. 44. 1. Terenowy o'rgan admim'stiracji .państWio
wej wpmypad'kiach mas'ad!QJionych sa;czególnynU W'ZI!flę
d'ami !Społeciny'mi IUlb gospodoarezymJi może ' wy'rlać decyzję 

o zmianie w stanie zajmowania ' 'lokal~ uZytkowych - z 
wyjąUdem qdk:ałi w domaC'hSitan/oW,iących wł'asn-ość spół- ' 
dl2lie'lm miesz!kJandlOlwej - zajmorwapych ' pr'Lez jedn05ltki 
gio'sIpod,aJPkli uspołecZniicmej, choclia7Jby najem tych lokali 
nie wymagał decyzjJ o ich , ~iałe. 

2. Jeżelli 'lokal ' użytkowy znajdujący się VI domu 
spółdiiieIIlli IIliesZ'kan;i1owej, używalIly na ipodstaw1ie umowy 
najmu, jeslt nJi~ędilllie poltlrz,e'bIly na IiDlll,e ceile, 'terenowy 
organ adminli,stiracj:i państwowej mQ,że ' wystąplić d07Jattą
du s/półdzieijnli z wD/iosikiem o wypowieldzenie umowy n'a'j
mu li wynajęcie t1ego Il~a'lu ,i~nemu najemcy. 

3. Decyzje dotyczące mjmowanlia I,oka'H przez pań
stwowe tinSlty1Jucje oenl!Jralne na terenJie m. st. Warszawy ~ 
wydaje Plrezes Rady Miinisltrów. 

Art. 45. 1. W 'odrnesieniu do najemcównJie wymie
nionych wart. 44Ustt.l ' decy.zje oogrran!ie'Leruu przy
działu lokalu użyttlklOwego lulb przeikwatemwandu ~ niego 
dOI lok,alu zam\ienneg:o mogą być wydlane: 

1) na' wniosek jednoshli. gospodatki U1S1pOlłecZnJionej, któ
rrej źajmowany IprrzJez najemcę I'OIkal jesit n1ezbędllllie , 
po~zelbny, 

,2) jeżeli wym'aoga !tego pIaniowe romtie~enie sieci lo
kali handJ.owych bądź usługowych. 

2. Je~eli lolkal użytkowy majduje się w budyruw 
podlegającym ro7fui,órce albo ,prZelbudoW!ie lub gdy w tiry
biie przepisów o pańsltWiowym nadizorze 'budowlanym zo
stanie sltwieI1dZ1ona , kon/ieozność opllS'Z'C'Zenia budynku ze 
względu lIla zagmże:nde życ~a IuIb m'i!enia, 'terenQWy 'organ 
adminislbracji pańlStwQlwej c.ofa~dział Ilub wydaje ~e
cyzję 'O pifZekwaJtelfowaru~ do Iokd!lu zamiennego. 

,Art. 46. Te,renowy 'organ ad'm!in~SIt'racji , pańsitwowej 

może wydać decyzję o ' cOlfnJięciu , przycl7liaŁl{ w przypadk u, 
gdy najemca oddając w l~łalt1nie użyWanie ' lub vł ,~
.najem zajmowany lorka[ 'bądź jego ozęść, spowoduj~ nad
mierne jego 7Jagęszazenie, nd!ftlJlS:zeme pods~awow~hza
sad wspólżycd,a slpołeczneg,c;) aJJbo gdy odda l'oIkaIwb~

płatne :używanie oll,lJb w podnajem !bez wymaig'aIllejzgooy 
'tego ~oTganui decyzja Itaka może Ibyć rwyd'aria trównież w 
przypadku, gdy na:jemc'a faJkltycmie Idka:lu nie zajmuje. 

Art. 47. 1. Terenowy lorgan admi,niSltracjd państwo~ 
wej DlIOiJe wydać decyzję I() przydiz;iale pomdesizczen'iaza-

' stęjpCzeglO na rzecz IQlSób usuJwanych z Idomó>w tlag,roż'O

ny,ch ,draz p07ibawli'Onyclh mieszkań "wsk'Ultek kl~sIkli żywi,o
ł,orwej (huraganu, powodzi) lub pożaru ta'kże w miejsco
Wloścd, w której najem !}()IkJa~i!i bUJdyn'ków następuje na 
pod:sItąrwie umów najmu, je:żleli wynajInl\ljący mim!o we
zwanlia odmówił zawarcia tJalk!iej umowy. 

2.PJ'Zydlz~ał pomieszczenaa za'Sitępczego nas\tępujena 
czas nlierz.'będny do uzyskani'a m/leslzkiłlll.ia w spółaane'lnii 
mieslZ!k.aniowej luibwybudowiłIł-ia własnego dOInl\l~ 

Art. 48. W rniejsc,oW'.OŚdach, okl Ó'rychmowa Vi. 
art. 47 ust. 1, ,tletrenlOwy 'organ adm!iIlliStracji parrsltwowej 
może w rarzie ~zeby w.-ydać !decyzje o ipI'Zy'dzri,ale lolkali 
lUlb budynrkówlllie zamieszkli'Wooych · na stałe pmez okTes 
dłuższy mż 3 mliesiące ipomlimo upI'Led.niego wezwaru·a 
właściciela do zaimieszkarna łub wyn!ajęoia łakilllu'-, (bU
dynlkJu). 

Art. 49.1 .. ,Rada Mi.niisit'l"óW dkreśJ.i w drodze rozpo
rządrzelllia wielkość illiOlml coo.ludnieDJia ldkalli mies"Lkailnych 
i oso'by, !kJtórym mogą być Illrzyznane Ulprawnienia do d!o
dat1k!owej powler7JChni mies~a'lnej, jak również , warulllki 
li , tr}'lb pr'Ly7Jrlawarua tych uprawrilień. 

2. Rada Minist'l"ów, \liW2lg'lęd'nJi'ając zachodzące ' zmiany 
gO$podaroze ~ społeCime OIriiZ zmiany w o7Jied'llinie W!Zro
SItu dochodów . ludności i poplrawy warU/IllkówmieS7Jkamo
wych, może w drlotlze 'l".o7JP'OlI'Ziid~efnia uSitalać zasady i tryb 
zlfspdka jaroa potrzeb mtemkanJi'owych, a Itakże kategorie 
lokali >i budynków, do JdtÓ'rych nie mają zaSlt'OSowanii,a 
nOImy zal:udnliema lokali l'niesrzJkarInych. 

3. MinisIter · Na;ulkii, SZlk,olnictwa Wyższeg,o i Techniki 
w ipOI'ozumieniiJu z 1lJaIi.nte.r:eLsowan,ymi mini~m:i określi 

w dr,odrze 'l"OZIpOrzĄdzen!ia zasady 7Jajmorwaulia d opróżniania 
ło:kaLi położonych w domach sludencklich oraz ho'telach 
dla Illauozydeli li IPrac'owniiJków lIlalUJkowych, a Minister 
Oświ:aty li WychOlwan:i,a - w 'intemna,tach, burtsach i do
mach młodegonauC'zyciela. 

4. MinJislteir ,Pracy,Płac i Spr,aw Socjalnych w pom
Zlumieniu z za!inter esiorwanymi ' miIllistrami 'oraz po pOI'OZI\l
miemu ze ~ąi7Jkam:i zawodowymi oIk~eśH w drod,ze r~z
ip<lI'Ządzenia zasady lŹajmowan'ra li. 'opróżnJi:arua I.ok\ll li po_ . 
ło~ó.n}"Ch w hotelach rob-otniczych. 

r- -
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Rozdział 4 

\ 
Mieszkarua funkcyjne. 

- 114 

Art. 50. L Mies7lkanliami funkcyjnymi są lokale 
pliiesikadlIle 'pQ1lostaj ąic e w dyspfJIZyt:ji jeidnOSltek g'OSiPodrur
lci u'$połeczni,onej,ipTzydrm.elane (pI'Zez te jednoslbki ich 
praoow.nik,om: 

1) wooodrLącym w skład pog'OltlOWJiapfIOdlukcyjnego 
. d tech:nJicznego', 

2)' kltóryc!h char~te!r Ipl'acy wynmg,a zajmowania miesz
'katnia w danym Ibudyrnfku hIlb zespoIle bud~ów. 

2. Mieszkania fun'kcyjne są pI1zydziel;ęne na czals wy
~~ywa'~a funkcji . uzaSladlnJiająC'~j ~ajmOWaJriietta'kliego 
rru.ąs7Jk:amra:. -

. Art. 51. 1. PrzydZliałowi na mieszkaIllia funkcyjne 
~lęgają l'olka!le: 

1) w za'kłarlowych domach mi~<dny<;h IUlb prz~arzane 
do dy~~ji jetlinlosteik gospodalf,kd 'Wspołe'ClZlItionej 'w 
linnych 'Iludynka'C'h, 

2) wbudymik!ach pOlożonyt:h . na terenach Sbrzeiooych 
()faz wbudynJk:ach" o cha,rakltel'7ieuży\t'kiowym;/jeżeli 
ipOOio.s!tają w rzJarząd7lie jedlnositek gOSlpooarlki uSipołecz
ilIiooej, 

3) w 'budyn'kach Jt0lejowych, . " 

4) , vi budynkach położonych na terenach państwoWyt:h 
gd~arstw l'OlJnyt:h \ i pańsItWiOwych gos.podaJTstw 
1eś1Il yt:h. 

2. &a1dta Min:is!bró;w po pOflO~umieniu ze związkami za
wodowymi daeśH w drodze 'l1ozporząd:zeni!a warunkii przy~ 
dr1Jiału, mjmowanlia i O/pró7kliaJIllia mieszkań funkcyjnych 
,Oraz mo:re .r.&zszerrzyć IUlb Oig'r,amJczyć kai!:'egorie l'okali pod
legających przyd'Ziałorwd mi mie§,.zkanda flllIl11«:yjne. 

RozdZiał 5 

Zamiana lokali mieszkalnych. 

Art. 52. 1. Najemcy Ilokaihl mies~a1nych, k,tórych sto
sunek najmu wynd'ka 'Z decyzji ,o iprr.z;ydzicrle, z wyjąlilltiem 
najemców mies7Jkań funtkcyjnyt:h, mogą dolkonywać za-

. miany zajmowanych pm.ez s!ielb:ie lok'alii, jak równie~ za
mi'any tych lOkali na lOikcrle s!półdlzie'lc~, zajmowane przez 
członków -sjpÓłdzieJndmieSl7Jkan:irow}"Ch, lokale 'W domach 
jednJolI1odzii1nnych zajmowa:neprzez ' właś'cide!li tych do
mów, a także, . na ,l-olkale sttanowąące ,oIdrębine nierucho~ 

mośc~. 

2. Zamiana może równieIŹ ip'O<legać na dostaTCZemu . 
w zamian 7Ja ioika1 zajmowany dotychczas innego lolkalu 
!prze'Z jego d~Q'IlIenta. \ 

3. Zamiana 'lokaJU, o kt6ryt:h mowa w u'st 
ikaJle luJb domy .s'tlanowdąceprzedmiot własności 
wymaga przeniesien!ia ich wIalSlJlIośoi na 
og61nych. 

1, na 1-0-
oooibiSile j 
zasIadach 

Poz. 55 

Art. 53. 1. Zamiana 1'okali miesdalnyt:h Wymaga Z'e-

~wo,lenLia dysiP'onentóWtych Ilolk!a!li lIla }ejdok,onanie. ' 

2. Zezwolenie na dlO!ktoll!ooae ~ooy pomi~dzyslt!ro
nami IP'OWli~_ być 'ud7Jirelone we wszySItkich lJWLyPadlkach, 
gdy jeSlt IUzasarlniione ze w~iędu na ich słusZne inJt:erelSY, 
a w , sZIC'ze<gód;noś'Cli w razi·e: 

1) nadmiernego zagęszc'lenta ,llQikalu, 

2) moż.uwośc:i u'Zy,sk'ooia w d[!odze zamiany mieSlikama 
połoli;'oneg'o w pob'lii'21tvmJiejsc'a pracy .. 

3) po'WSlt.anlia w~mIllków ,rod7linnych u~asa'dmających 
zmianę miejsca zamies~anJia, 

4) W!Ziględ6w rol'owpmych uzasadrnających I<,onieC2lllość 
Zdllllieszikarua, w innym lo1kialu. 

' 3. Odmowa udzielenia ~ezw()llenia n'a 7JaIIllianę lokalu 
może nas!tą!pić jedynie ,w ipIiZy1pad!kiu, gdyby 'zamiana spo
wooowała na!fus~e ollJiowiąrujących IPrze-pi'sÓiW lub 
iswtne piogors.zertie wammlków mieszk:aJniiow)rch osó1b zaj
mujących C1LęŚĆ lokalu me ,obj~ą zamiiooą. Decyzja 'Od
mowtna wymaga szczegółowego lU7JalSadnienia wskazują

cego przesłanki talkiego r'OiziStrzyg.n:ięlOia. 

Art. 54. 1. Zezwoleniie terelIlowego ;organu admini
~racj.i pańsilW'OlWej na zamiooę 'lokalu, Ikttórego najem wy
lIlliika z decyzji adm.ńnislbracyjnej o ipirzydrzia:le, stan/owi-de
cyzję . ,o pI1zyd'Zlia!le lolka~'Il lUZysłk!an'ego IW wyniku zamiany. 

2. Najemc'a, Iktóry w wyMkiu zam100y 'Otrzymuje Ioka~ 
mie'SlzJkalnyo wyżsrzym sltandlaa1d'Zlie wyposa2lenia . lub o 
w.i.ęks1Lej pow:iea-zclmi mieS2Jkadnej od 'lokalu dotychczas 
zajmowanego, . mOlŻe być, Z/dJjowiiązany dJo uiszczenia okre
śl'ooe j OlPła,ty. 

3. Min!iS!te~ AdminislWacjL GospodarkIi .TeaenoIWej 
i Ochl'Ony Ś:r'odowislka oueś1i ,wy:s;ok,ość i zasady po- / 
Ibienmia QPłalt .przy ~.amianJe l'OIkali mies~alnych .'OIa'z/ 
zasady tworzenia ~ 'zakJreS d21iałani'a jednostek . organiza
cyjnych ,piośręd!Itidwa zamliooy IDJies:zJk.ań. 

Rozdział 6 

Właściwość organów i trYb postępowania. 

Art. 55. W sprawach lokrul'owych li mies2lk·aniowych 
rz;astJrzewnych dla teren.awych oI'ganpw a'dmillliSltracji 
państwowej OIr'lle.kiają w pie'rws~ej .instancji: 

1) .inaczelnlik 'gm:i~y, (mia5lta J giIIl!iIIly) - na 'ter,eIIlIie gminy 
(miaslta li gminy), . . 

2) prezyden1t . llt~b naczelclk miaSta - na terenie miast'a, 
nie IPIQIdzielllOneg9 na d~'e1.nliice, 

3) naczeIinlJk fuJie.Jnicy - na tereni e d1Jielnicy. 

Art. 56. PirzydZli'ały lolkali mieszkaI.nych wybudowa
nych przez zakłady IPraJcy, z wyjąlt1dem mieSlzlkań funkcyj
nych, są dokonywane ipT'Zez te!ffiJ1lOwy organadminfustracj!i 
lPańsltwowej lIla rzecz osób WlSikazanych przez te zak~ady, 
chyba :źle terelIlowy ocgoo :adminlislllracji ipańsil:WolWe'j za
dYSiponuje niimi na pd'd!sltaWlie aJl't 34u:stt. 3, art. 41 ust. 2, 
ad. 42 ust 1 ')Ub6rt. 54 ulslt. 1. 

Art. 57. Plfzydifał l'oIkruli mie's7Jblnych następuje P'l"'ZY . 
zachoIW'amu jawności postę,pO:wacr'.la. 
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Art. 58. 1. Decyzje , w sprawach lokalowych są wy~ 
'dawane w fiQlI'1Illliepisemnej. 

l,ęgakarz,e .a'fes:z.tJU 
. gr'Ly'wrny. 

bądź ogr,a:nic~enja Wlolnośct lub 

-1. Odwołania w S(pll"awach cofnięcia "pI1Zydziału lokailu . 2. W domach p07Joota'jących w rz.arzą~e .osób firzycz-
lub' p rzelk'w.ateiPowani'a najemcy oz1gany ,odwoławcze rozpa- , nych lUJb lPf'awnych me Ibędących jednlostkarrii goSipOdarlki 
titują na :r.o~irawie. 'll:sipołeq:ndooej, w których najem ldkaJlli zawiązuje saę na 

Art. 59. , 1. Decyzje w sprawach miers7Jkań f'UlIlikcyj 
nych wydaje kiieI1Qwl!llik zakladu pracy, w 'Mórergo dyslP<>
zYcji pozOlSltaje m-ies'2ikalIllie. 

2. Odfw·oła.nla .od qecyzj:i, o IkrtÓlrych mO'\va w ust. 1. 
I'O'ZJpatrują oryainy nadrzędne nad zalk.ładami pracy. p.rze ~ , 
pirs art. 58 sbosuje się odip()IW:iedri~o. 

Art. 60. 1. Bgzelkucję w sprawach opróimiaJnia llolkali 
podle,gających tprze:pisom ustawy Iprowadzą tecr,enoweorg'a
n~ ladl:ndnlisltracj~'Pań!sltiwowej w tryhie posltępowania e;gze-
kucyjD!eglO w admht:isltJracji. ' 

2. Jeżel:i ' oo,ooW1iązanemu do !Qpró2mri.enia zajmowa
neg,o .d'otychClzas lrokal:u prz'YSŁuguje praiwo do lrokalu za- ' 
mi enn ego lu'b pomdeSlzczenjia zast$ąego, . posltępo'warue 

egtz.e1ducyjme może być ·Wś.zcLę'ł,e . piO d dSltaTC'zeniu takiego 
Folkall u(ipomiąs'l.C~enda). '. 

Art. 61. 1. W :rme s'amo'WIolnego zajęai'a l<>lkalu, pod
legającego ,pirzyd:ziałowli ,~e~ Iterendwy OIl'gan adminli
stracji pań'Si\:'w1owej, Qrgoo ten dOkJoinJUje bezzwłocznie us~u
lllIięcia s\PIraJWcy z IloikJalu - wI'azie. Ipotr.zelby prny PQID.ocy 

-Organów Mill~cjli Obytw:atellislkięj - Slkładają:c wnioSek. o ' 
,uk:a:raruie dlo ktdlegium dro S!PiTaw wykiroczeń. 

2. Plrz~ls usJt. 1 ISlt000uje siię .r8w'Il!ież w ,rra!Zie samo~ 
wolnego :najętiia 'lokallJu w dojmu pooOSlta'jącym wzarządizie 
·spókl7!ielni miesuanilowej lub !ilJ1lIlej jedln:osltIki gosiporla'I1ki 
gsrpołeczniiOillej, z tym że 'USlUndęC1ie SlPI'aWlCy !Il!a!Sitępulje na 
WlIlioselk jedndsltkii ·zarządrz;ając.ej lbudynk.ie:m. W Itymsa
mym :trybie illastępuje usunięcie ros~b p07Jdsltawionych bez 
lty1uł\uprawnego w m!ieiSzlk!ainiu f'WnkcyjnY'm lu'b slpółdzie!l'Illi 
miestLkaniowe j. 

ip:.ldsltraW'ie decyzji -o przyd2JiaJle, admiDlirSitralm, który za: 
niecha bezzwłoc2'JIlego 2lawtiadomienid Iterenowegoorganiu 
adnrlnJiSibf'acji państwowej o . wda~iiu s;ię osoby nie upraw
nionej do l.oikallu lub -o 'samo~lnym zajęciu lokailiu, pod
' Iega karze 91f!Lywiny. 

3. Admimsualtor domu, o którym mowa Vi ;ust. 2, 
1ctÓlry nie 7lawiadomi terenowego ~ O'f9'a!nu admin:islta'acji 
!pańJslt~ej o 'OIplfóżruieniu ptrzez najemcę lokalu najipóż
niej w ciągu 3 din'i licząc od dinlia, w Ik.tórym do!Szedł do 
jegowiadiQIllIOŚC~ fa!kt Oipróiln:ienJia lolkariiu, podleg,a kaIrZe 
grzywny. 

4. Wynajmujący luib >oso/ba drmałaJąca w _jego imieniu 
a~bo nJajemca, kltóry ulrudni'a w Slp05ób zł,oślriwY lUlb urpor
czywy oSiO/bom łamiesikałym. w danym 'budynku korzy
słtanie z 7Ja'jmlOlWanego lOkalu mlieszkalnegro iiUJb pomaes!Z.
czeń :pomocniczych albo prnynależnyćh do il:eg'o loka'lJu, 
podlega kar~ grzywny. . 

Rozdział 8 

. przepisy przejściowe I końcowe. 

Art. 64. 1. W mi ejs.cowoś ci ach, .w kltórych na pod
sitawtie do!tychcm5Qwych pr::oopiśów do dnJiawej'ścira w ży 
cde usltawy ' oibowtiązywała rpublliczna gtospod.arika I.okalami, 
do najmu l-oka:li slt1oSlUjoe się ~zeipisy rozdZiału 3. 

2. Sprawy wsllC'Lęlte prt.eld dll1iem wejścia w życit 
3. ·-W pmY1padku samolWoane~J'o ~jęcia 10kalu wh:u- Uist,awy, lecz n'ie ~akończ()llle osltaltecznymi deCyzj'aIIlli, pod~ 

dyn!kJu- ,n!ie oddanym do uzyltiku Oibowiązek bezzwł'ocznego legają IlOZlp!albr2leruu według tej Uisltawy. 
uSJUlllięda ~a:Wcy z l<>lkaJu obciąża kJieT.owlIliik!a 'lrud'Owy . . 

Rozdzi'ał 7 

Przepisy karne. 

Art. 62. 1. KtIo w s~unJkiu dra l-okalii podlegających 
przydZJiałowti w drodze decf7:}i adm!'Oist!r!acyjnej b'ieI1Ze 
udzia,ł w zawar ciu runl!oIwy -odd!słtępne w jakiejko'l:w'iek 
postaci 'O,a rzocz wł,ćlŚciC'iela Ibudynku, Ulsltępująceg'o na
jemcy 11.lb~ an;nej 'O'SlOby bądź umowy o vrynia9JI1odize'niie za 
rpoś.rednJidtwo w najmie lokalu, !podl~a lk'aJrzepo7lbawieni a 
wolnooci do 1& 3. 

2. Przepis ust. nie dotyczy 'Pf'Lypa.dlków pośred-
lllictwa w zaooande mies7lk,ań ,zestrorny jedn~ostek mga
tllizacYjinyiCh iP'01Wo~anycih w tym celu. 

Art. 63. 1. Kto ,Wbrew iprlZejplisom 'Us'tawy , olbejmuje 
s,aInloWlolnde w używanie l'okall Ibez ruZy1Slkan'ia prawem 
prfreJW1id'zianego ~ału aabo ,oddaje lokalI w używanlie 
oSOIbie nie piOSi,a:dającej decyzj!i ,o ip'I1Zydzia;le lroka1;u, pod-

3. Do C7JaStu ~aJniia pnzepiS'ów wylk'Oin.awczych prze
wtidzianych wustawti'e 'w.C'bowują moc plrzelpisy !Ci.otych
cza'Slowe, jeżeli nie są z nlią sp:r'Lemne. 

Art. 65. 1. Najemcy zajmujący na ;podsltaWiie decyzji 
Q pnydzialle loklaile, ~o kltórych mowa wart. 12 uSit. 2 
pkt 2-4, do czaru khOlpr6żtniirernia :uiSzczają myn;sziOipł.a
ty wedŁug sItawek QiklreIŚ.lonyc'h. na ipoosltawi'e art. 13 1UlSt. 3 
i , koifZY'Slają z 'Qlcproiny ipr'ZelWli.d~iaJnej w art. 40 ust. 1. 

2. Najemcy ga1raży,zajmawanych na podstawie ' de
cyrzji o · l~yd2li;ale, kmzyStają z ochPony rprzewlidzianej 
wart. 40 u'Slt. 1, je'Ź'elli używają ich 7!gotiin:1e 'Z prze7Jna- , 
czeruem. 

3. Przepiis ulSL 1 s bosuJe się rlio ll1ajemców zajmują
cych ;lokaJe w budylIl!kach spółd:m'elni mjelSlZka.niowych, 
11; tym że pOlIlOSzą onIi ikos~ty !r·emonitów [ eksiploalt.acji na 
zas.adach IObOW!iązujących członik.ów spółdzieltJJi , 

4. Prz,eplisy mt., li 2 s'tloSlUje :sięlfÓwruei d·o najem
ców, kltÓ'Tlly zajęla lIo1kal ·na podlsltawie !ty'tułu pra'WiIlego 
!pTzed Wlpl'o'wad'LelIl:iem w danej miejsoowości publ;icznej 
gosp'odlćlJrIki l'dka:lami 1!Uib najmu na podstawie decyzji / 
admiIllistrocyjnej . 

-
~:~) 
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Art. 66. 1. Do domów i loka/1'i sprzedanych przez 
Pańsltwo losobom fizycznym sltlOlSuj'e się odpowiednilQ prze
pisy aiI't. 24 ust. 1 pIkłt 2. 

/ 
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3. Po~osltale mies'~Ik.anfta służbowe tratą dotychczd1so
wy cha,ralktelf 1 w mi ejs Clow<>ści aiCh , wkitórych ob ÓJw;ią:_ 
7Juje n«jem na piOdstCliWlie decy;zji o. 'Przyttma1e, decyzje w 
sprawach tych lokali wY'daje ter·enowy orgalIl admini
str acji pańlS1t'wowej z zachowanuem iptr'lepiSIU aJft. 56. 

/ " / / 
4. DotychC7Jasowe przydz(ały mies'2'1kań, - 'o których 

mowa W- USIt. 3, ZKlchowują swą' wainość 'i 'są uważane za ' 
.równo:zmac'Mle zostaitecZil1ymli deCyZjami 'o przydii,aTe lo
kali mi e śllJk a'lnych, a w JIlIiejslCo>wośc:iach, wkJtólfych najem 
zawiązuje slię na ipoois1awie umów najmu - z uTlł:0wą naj-

2. NajemICom l,okali w woma·ch obejmujących do 
20 10ikaU, <> kitÓlrych molwa wart. 15 uslt. 1 'Ustawy z dni,a 
14 l'iipoa 196t r. o gOLSlplOda!rceteTooami w miasltach i oslie
dllach (DL. U. 'l. 1969 r . Nr 22,porz. 159, rz;; 1972 r. Nir :\1, 
poz. ' 193 '~ z 1974 'r. Nr 14, poz. 84), Iklólfzy nie P rZY'stąp ią 
doS\pó~dizJie,rni mie!sZlkauiowej, zo!staną d!C)IS~a!rc~one lokaile 
zamienne rÓ'wm!o.l'Zędne pQd wzglIędem wyposażenia tech
niemego i OOpOlWiadająoe nonnom zaluooienia; przelkwa
terowanlie (l; lokalu Is!amOdrz.ielnego może n!,!slf:ąpić j'edynie 
do {a,Mego I,Okahl. llokalle 'zamienne ddsltalfcza telf'endwy 

, mu iZ.awaaltą na czas nie OIZillaczony. 

or,gan; kdmimstracji ' państJwtowej. ' . . . 

3. Jeielli najemcy lokadli w domach, 'o których mowa 
w ust. 2, m.ie skoo-zy\Sta1liz możl!hvlości przekwalterowania 
do lolka~i rLaJli\i.oonych :i nie opłacają czynszu ok<reśliOIleg'o 

w art. 65 uslt. 3 przez okre\S dłuiiszy n'iż dwumie'sięczny 

li mimo 'Udzielenia lim ldiodaHwwego terminu mie's'ięcmego 
rz uprzedzeniem o przekwalterowan'iu nie uiszczą 'llaległego 
czynsru, piodlegają !pI'ZeikwaltelfOwanau, do loka,h zamien
nych okreśłOlnych w 'lliSIt. 2 . . 

'Art. 67. 1. DotychcZ'a5owelllliesZkania służbowe stają 
się m5.elszkani:aIIlii funlkcyjnymi w 1r07l1lmieniu ustawy, je
ż.el,iodlPowliarlają warunkom olkr·eślonym wa'rt. , 50 i 51. 

2. Mies7ka'Ili'a w za!k:larlowych domach mieszkalnych 
zakładów górn!ictwil węglowego li gótrnictwa rud01raz 
ttralliSlpOlrtu lkioJejawegto 'są mi.es.:doo.niami funkcyjnymi, cno
CliaiJby me odpowiadały waTill!I1lkom okIeś'llonym W'llslt. L 
[ mogą być tprzytirzJie1lane praoownikom tych zakładów berz. 
względu na chia!rakte;r wY'konywanej pracy. 

5. Zalsaidy rpirzY'rlziału li ' o'Plfóżn:iaItia mieszkań prze
znaczonych dla FunkcjoDJariuszy Milicji Obywatelskiej 
'i S~użby W:ięziennej regulują odrębne przepisy. ' 

Art. 68. Tracą moc: 
I 

1) usltawa z dnia 28 maja 1951 r. o wyłączenj,u spod ipU--

bl'icznej gospódaukli 10kaJam'i domów jedn;olfodz:innych 
olfaz loikal;i w domach s:półdzie1lni mieszkaniowych 
(Dz. U. z 1962 L Nr 47, poz. 228 i z 1972 r. Nr 27\, 
'Poz. 193), z tym żezachO'Wują moc 'Przeplisy wY'ko
nawcze wydane na piodiSitawie rurit. 2 UiSt. 2 te{ 'Uistawy, 
w tym Ip!r'lzielpisy ,ok,reślające ulgowe walf'llnki wn~e

stioolia wlldatlów w ,-Stosunku d,o osób, 'które zOlStały 

przyjęte na człOlIlików SjpÓłdzielnli mieszlkan'i'oWych 
przed dniem wej'ścia w życie 7l'iIliiej'sZle1j ustawy. 

, 2) ustawa z dtnja 6 czerwca 1958 r. o śCiąganiu czynszu 
najmu i i!Ilnych naleŹ:nJości Państwa związanych z ko
'rZystaniem z 'telrenów Iibudynk6w państwowych 

(Dz. U. Nr 35, poz. 156 'iz 1961 T. Nr 32, pIO'Z. 159), 

3) usltawa z dnia 30 stycznia 1959 f. - Prawo lokalowe 
I(Dz. U. z 1962 f. Nr 47, porz. 227). 
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z dI1lia 23 lutego 1983 r. 

w sprawie określenia obowiązków najemcy w zakresie wykonywania drobnych napraw i Odnawiania lokalu. 

Na podSita'Wlie art. 11 mtawy z dnia 10 kwietnia 
1914 r. - Prawo 'ldkaJldwe (Dz. U. z 19831r. Nr liI, rp~; 55) 

.71alfzą!&'za się, co następuje: 

§ l. Najemda łoikalu miesz'kia,lneg.o lub ' użytk'owego 

jest oblowiązooy utJrzymywać zajmowany l'Okal ol plfzyna
leŻI1e do niego pJOInliesrzx:zenJia we ,właśdiwym sItarue s.ani 
t'alfuym i techn:itmym piOprzez wykonyw'anie drobnych 
napraw i odnawJanie. 

' § 2. Drobnymi naprawami obClią'Żąjącymń najemcę są : 

1) naJprawa :podłóg, posadzek i wyrkładzin polegaJąca na 
u7JUlPeł:hieniu bądź 'USunięciu .nIewielkich usz!kodzeń, 

2)nalprawa pow'ierzc'hniśclennych wyldada.nych ipłY'ika
mi ceram'ic'Mlymi (nip. glazUlfą) .w kuchni li pomiesz
czeni,ach sarutarnych, 

3) d;()ipasowaillie i naplfawa stolarkii okiennej li drzwiowej 
bez konliecmości wymiany e.Jemenitu, 

4) na'prawa :i wymiana olmć OItaz zamków ok'iennyćh 
li d!rzWliowych, 

5) wymiana uSlzlkooZ!onego OSiUj ania 'okien, świetlików 
li drzwi, 

6) n alptrawa i wymiana mebli wbudowanych, an:trersol it p., 
7) naprawa ,odbio[Czych urządzeń ' wodooiągow:o-kana:l1i 

zaJCyj'Uych w loka\lu, piolegająca na 'uis!uwall'iu us'zko
dzeń bądź wymia'llliezużytych elementów _ (np. wy-

~ .. 




