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. OBWIESZCZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZ!iNNEJ I KOMUNAtMlJ 

z dnia 2 października 1981 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dDfa 10.kwlemia 1914 ' r. Prawo lokalowe. .' 

1. . Na podstawie art. \10 ustąwy z dnia 16 lipca 1981 r. 
O zmianie ustawy - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 21, 
poz. 124) ogłasza się w za.łączniku do niniejszego obwiesz~ 
czenia jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.-
Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 14, poz. 84), 'z uwzględnieniem 
:r.mian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 3 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy -
Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 37, pot. 244), objętych 
jednolitym tekstem ustalonym obwieszczeniem Mi- , 
nistra Administracji, Gospodarki Telenowej i Ochrony, 
Środowiska z dnia li lutego ,1983 r. (Oz.: U. Nr fI, 
poz. 55), , , .' 

2) ustawą z dnia 16 lipca 1987. r. o zmianie ustawy 
Pr?wo lokalowe (Dz.U. Nr 21, poz. 124) 

oraz zmian wynik.;tjących z przepisów ogłószonych~ przed 
~niemwydanitl niniejszego jednolitego ~kstu i z, zasto
sowaniemriowej, ciągłej numeracji rozdziałów, artykułów, 
ustępów i punktów. ' ' 

Ilia 
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze
jed?olity' tekst 'ustaVi-y nie obejmuje przepisów: 

-1) art. 66 ustawy z dnia, 10 kwietnia 1914 r. - Prawo 
lokalowe (pz U. Nr 14, poz. 84) W brzmieniu: 
"Art. 66. Ustawa' wchodzi w· życie z dniem 1 sielp· 

nia 1974 r,", 
2) art. 2 i 4 ustawy z dnia 3 grudnia , 1982 r. o zmianie 

ustawy- Prawo lokalowe (Dz. U. _ Nr 37, póz. 244) 
w brzmieniu: 
"Art. 2. Sprawy wszczęteprzeq dniem wejścia w ' 

życie ustawy i nie zakończone decyzjami 
ostatecznymi podlegają rozpatrzeniu według 
przepisów dotychczasowych. Ił, 

"Art. 4. Ustawa' wchodzi w życie z dniem 1 marca 
1983 r.", 

3) 9rt. 2-9 i . 11 ustawy z dnia 16 lipca,1987 r. o zmia
nie ustawy ....... · Prawo lokalowe (Dz. U; Nr 21, ·poz. 124) 
w ·.brzmieniu: . 
"Art. 2. t. i'rżepisart. 11 ust. 6 pkt Z ustawy wy

mienionej wart. 1 ~tosuje .się do najelJl' 
C9W, którzy objęli 101l:al przed dnfęnl 
1 stycznia 1988 r., wyłącznie w zakresie: 

\. 

, 
\ 

.... _ .. 

tJ zwrotu równowartoŚci zużytych ele-
mentów wyposażenia technicznego: 
a) znajdujących się w lokalu w chwi'li 

wydania go najemcy, beZpOśrednio. 
po odilaniu budynku do użytku 
albo, pa. przeprow:adzeniu remontu' 

. kapitalnego lub modernizacji, . . 
b} zainstalowanych w lokalu · przez 

wynajmującego w rama.ch remon
tu kapitalnego lub' modernizac ji 
budynku w czasie . trwania ' stosun· 
ku najmu, 

, 2) zwrotu najemcy równowartośCi wan,y 
ny.baterii wannowej, pieca kąpielo· 
wego gazowego, elektrycznego hib.' 

>\,,', ~, 

. węglowego ·oraz bojlera zaillstalowa
tlefJO w łazience, a także innych P(F 
zostawionych w lokalu urządzeń {e'ch
nicznych 'ObeSłanych w. art. 11 uSt. 2 
,pkt 3 ustawy wymienionej w art, t, ' 
jeieli zostały one w czasie ,trwania 
stosunku najmu zainstalowane na. 

koszt najemcy w wyniku wymiany 
urządżeń zu~ytych. 

2. W razie sporu dotyczącego obowiązków _ 
najemcy wyni!cających z ust 1 pkt 1 w: . 
zakresie zwrotu ' równowartośCi zużycia ' . '" 
elementów wyposażenia technicznego ~a:. 
instalowanych w ramach remontu kapi
talnego lub modernizacji, na wynajmują-
cym ciąży , o~owiązek udowodnienia, iż 
urządzenia te zostały zainstalowane na 
jego koszt. 

3. Jeżeli· spór doty~zy zwrotu równowar-
tości urządzeń tećhnicznych, o których 
mpwa vi ust. 1 pkt 2, obowiązek udo
wodnieniapokrycia kosztów ich zainsta
lowania Ciąży na najemcy lokalu. o ile 
nie zawiadomił on o tym wynajmującego 
na . piśmie· w terminie 30 dni od dnia wy:
miany urządzeń. . 

Art. 3. Oprocentowanie kaucji" o którym mowa . w 
art. 13 ust. 3 U!~tawy wymienionej wart. l, 
dotyczy równleźkaucji wpłaconych przed ' 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: . 
oprocentowanie tych kaucji następuje od 
dnia 1 stycznia 1988 r. 

Art. 4. 1. Dotychczasowe mieszkania funkcyjne 
oraz inne lókale mieszkalne w budyn

-kach; o których mOWd W. art. 50 ust. 2 
ustawy wymienionej . w art. l,przydzie~ 
~one przez 'zakłady ·. pracy lub terenowe · 
organy administracji panstwowej Pńed 
dniem w.~jścia w życie niniejszej ustawy. 
stają się mieszkani3mi zakładowymi, 

zZ.:lstrzezeniem ust. 5. 
2. Dotychczasowe' przydziały mieszkań, Q . 

których mowa w ust. 1, zachOWUją swą 
Ważność i są, równoznaczne z umową 
najmu zawartą na czas nie 07uIlCzonY. .• 

/ . 
".3. Do mieSZkań, o których mowa . w Ust . . J, ' . 

sto~uj.e -się odpowiednio przepisy' "a.l"t, S·lił" 
ustawy wymienionej Vi art. i, i <ll1l ' Że 
osooom, które w chwili lIzYskaniapr:zy-~ . 
działu' nie były zatrudnione w zakładzie 
pracy dysponującym przydzielonym mie- . 
szkan;em, przysługuje, · w razie rozwią" 
zanianajmu, prawo do lokalu zamien
nego. 

4. Najemcy mieszkań, ci których IDOWlłW 
ust. l, uiszczają czynsz najmu według . 
staw.ek- określonych na podstawie art. 13 
ust. . 4ust~wy wymienionej war't. K 

5. Dotychczasowe przydziały mh~ińk.ań funk_ 
cyjnych, dokonane. na. rzecz dozorców 
i palaczy · centralłlegó ogrzewania - w bilo, 
dynkach; o których - mowa w art . . 20 
USL l ustawy ~'mienionf'3 ~. ar·t. 1, za-: 
chowu:i!łswą w.ażność i sąI'.EłwnoZnilcZne 
z decYz.iłł · · o przydziale wydaną na czas . 
trwania umowy G wykonywanie ich obo, 
wiciików' wtłanym łmdvnku. Pozostałe 
priydziałymieszkań funlwyjnych, doko
nane . na rzecz innych pracowników pań-
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stwowych jednostek organiz~cyjnyc:hza
rządzając;ych tymi budynkami, są rÓWIlP
znaqne z' decyzją o przydziale wydaną 
na czas nie oznaczony. . 

Art. 5. Przepisów art. 61 ust. 4' i 5 ustawy . w~'Dlie
nionej wart. 1 nie stosuje się do osób, któ
re zajęły lokal lub pozostały ' w lokalu bez 
tytułu prawnego przed dniem 1 sierpnia 
1974 r. Terenowe organy ądministracji pań
stwowej o właściwości szczególnej do spraw 
lokalowych stopnia podstawowego dokonują 
przydziałów lokali tym osobom, z uwzględ
nieniem ' obowiązujących norm ' zaludnienia. 

Art. 6. L 'Spra~wszczęte przed dniem wejścia w 
życie ustawy i nie zakończone decyzjami 
ostatecznymi podl~gają rozpatrzeniu we-
dług dotychc,zasowych przepisów. _ 

2. W ·' sprawach . dotyczących uprawnień do 
kon:ystanta z mieszkan funkcyjnych po
stępowanię administracJjne wega umo
r:zeniu, i1 decyzje nieostatęczne . tracą 
moc. W przypadku przekazania tych 
spraw wJaściwym sądom przez dotych
ezasowych dysponentów: mieszkań funk
cyjnych, podfegają one' rozpoznaniu we
dług przepisów ustawy, o której mowa 
wart. 1. ~ 

Art. 7. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości (Dz. U. N.r 22, }łozo 99) wpro
wadza się ' następujące zmiany: 
l} art. 6 otrzymuje brzmienie': 

"Art. 6. 1. Grunty państwowe, które nie 
zostały oddane w zarząd, 
użytkowanie ,lub użytkowa
nie Wieczyste, są zarządzane 
przez terenowy orgap. admi
nistracji państwowej; organ 
ten może powierzyć ' sprawo
wante zarządu ' nieódplatnie 
u~worzonemu w tym celu 
przedsiębiorstwu bądź innej 
państwowej jednostce orga· 

ł' nizacyjnej ' ' z wyłączeniem 
czynności wymagających de
cyzji adlIlinjstracyjnych. 

2. Zarząd gruntami państwowy
mi, o których mowa W ust.t, 
zabudowanymi ,budynkami 
mieszkalnymi oraz ' innymi 
budynkami związanymi z 
wykonywaniem . zarządu i 
eksploatacją . budynków 'mie~ ' , 
szkalnyth, 'stanowiących w: 
całości lub częśCi właąnośc 
Państwa, należy d() organów : 
określonych . w . przepi~ach 
Prawa, lokalOWego, 

3. Jeżeli grunty, o' których 
. mowa w Jst. 1 i 2, nil! są 
racjonalnie wykorzystywane, 

• powinny być o~d51ne w 
dziet'Żawę." ; 

2) w ąrt. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Terenowe organy administracji paA

stwowejtworzą' zasQby, .0 których 
mowa w. ust. 1, z gruntów stanowią
cych własność Państwa i ż gruntów 
ąa!)ywanych w tym celunawłasnoś{;~ 

Państwa. Do " czasu' oddania tyc~ , 
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~ ~ .-._ . ~ .. 
gruntów w zarząd IUQ użytkowąnie 
albo w :użytkowa~ie wieczyste bądź 
ich sprzedaży, Stosuje - się do nich 
przepisy art. 6;"; 

3) w art. 24: 
a) ust. 3 otrzymuje-'-in:zmienie: 

,,3. Do czasu sprzedaży przez Państwo 
wszystł>ich lokali mieszczących 
się w domu wielomJeszkaniowym, 
o . przebudowie, nadbudowie lub 
rozbudowie, polegającej na po.
większeniu liczby lokali, decyduje 
terenowy, organ administracji pań· 
stwowej o właściwości szcze9ól
nej do spraw nadzoru budowla
nego stcpnia podstawowego.", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w 
.brzmieniu: 
,,3a, Po dokonaniu przebudowy, . na.d

budowy lub rozbuc<lowy, o któ
rych lIlowa w ust. 3, terenowy 
organ administracji państwowej 
w drodze decyzji zmienia odpo

'wiednio wielkość udziałów włar 
ścicieli poszczególnych lokali we 
współwłasnośCi". domu oraz we 
współużytkowaniu gruntu. 

' 3b. Ostateqna decyzja, o której 
mowa w ust. 3a, stanowi podśta- , 
wę . do dokonania odpowiednich ' 
zmian w księdze wieczystej. W 
związku ze zmianą wielkości 
udliałów właścicielom lokali nie 
przysługuje roszczenie z - tytułu 
zmniejszenia wartości przedmio
tu ich prawa."; 

4) art. 36 otrzymlije brzmienie: 
'"Art. 36. 1. Jeżeli zarząd sprawowany 

przez państwową jednostkę 
organizacyjnąnieruchom0-

ścią zabudowaną obejmują
cą dom wielomieszkaniowy' 
położony na gruncie .pań-

. stwowym, w którym _ sprze
dano część lOkali, nie zo:-. 
stał wyłączony przez w.spół- . 
właścicieli' na podstawie 
przepisów . Kodeksu cywi\
nego - udział w,łaściciela 

lokalu w ponoszeniu kosz
tów eksploatacji i remon
tów nie mOŻe przekraczać 
kwoty 3tanowiącej wyso· 
kość czynszu dla danego 
lokalu, , \lstalonej według 
stawek określonych przez 
Radę Ministrów - be~ sto
sowania podwyżek za po
wierzchnię ponadnonnatyW
ną· 

2. Poza wydatkami, o których 
mowa w ust. l, właściciele 
lokali ponoszą opłaty za 
dostarezanie zimnej i ciepłej 
wody oraz za korzystanie 
z centralnego ogrzewania 
i ze zbiorczej anteny tele
wizyjnej. 

3. Przepisy usJ. 1 j 2 stosuje 
się do lokali miesZkalnych 

. \ 
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łlabytych od Państwa nie-
281etllle od daty · zawarcia 
umowy sprzedaży i treści 
posiaaowieil umów notarial
nyd! dotycżących . udziału 
właicicieli w kosztach ekS'
ploatacji i remontów. , 

4. R.eda Ministrów, w drodze 
rozporZEldzenia, określa: 

l) szczegółowe zasady i 
tryb oddawania w użyto 

kowanie wieczyste grun
tów, sprzedaży nierucho
mości państwowych oraz 
sposobu zapłaty ceny 

1) pod. 29 ćlodajesięart. 29a w brzmie-
~ niu: 

~,Arl ~a. ·1. Pozwolenie na budowę, ._ 
polegająC'ą na ·nadbudowie · 
lub -rozbudowie obiektu 
budowlanego stanowiącego 
w'łasnóść . Państwa albo 
przeeudowie pomieszczeń 
niemieszkalnych w takim 
obiekcie, może być wyda-
ne osobIe fizyc2.nej, która . 
zobowiąze się do poniesie- ! \ 

nla kO$ztów budowy w te- . 
lu uzysk:ania lokalu miesz-

; kainego bądź pracowni 
--twórcy . 

. 2. Minister Budownictwa, Go
spodarki Przestrzennej ' I 
.Komunalnej określi. .w. < 

,\1 dr-odze . rozporządzenia, 
zasady ci tryb postępowa-

. , 

. ' 

. sprzedaży, a także wyso
loo~ć udziału właścicieli 
lokali w ponoszeniu 
kosztów eksploatacji i 
remontów,' z . uwzględnie
niem zasad , określonych 
w ust. l, , nia w sprawach wydawa- . 

niapO%woleń na budowę, 
o którychmo~a w ust. j ". 

.... ; ... 

hl. ·a 

2) szczegółowe obowiązki 
państwowych jednostek 
organizacYJnych . zarzą
dzających , zabudowany
mi gruntami państwo
wymi w zakresie zarzą
du domami, napraw i re
montów oraz tryb przę

ltazywania zarządu do
mem wielomieszkanio" 
wyro właścicielom ' lokali, 

. gdy zarząd sprawowany 
przez te jednostkiwy~ 
gasł lub został wyłączo
ny przez współwłaś~i
cieli. 

5. łv1inist~ Sprawiedliwości w 
porozumieniu z Ministrem 
Finansów, w drodze rozpo
rządzenia, . ustala ulgowe 
sŁawki opłat za' czynności 
notat:ialne i sądowe doko
n~wane w związku z odda~ 
waniem · w użytkowarue 
wieczyste gruntów i sprze
dażą ' nieruchomości pań-
stwowych". .,... 

W usla'Wiez dnia 24 października :1974 r. -
Prawo' budowlane (Dz. U. Nr 38, poz .. 229. 
21981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 ' r. Nr 44, 
poz. 200 i 201 oraz z 1984 r. Nr 35, poi. 185 . 
i 186) wpxówadza się następujące zmiany: 
l' wart. 29 w ust. S kropkę zastępuje się 

]>ł:zecin1tiem i dodaje wyrazy "z zastrze· 
~eniem art. 29a"; 

Art. . ~. W usŁawie z dnia 26 czerwcą 1974 r. -
Kodeks p,racy (Dz.· U. Nr -24, poz. 141, z 
1975 r. Nr 16, poz. 91. z 1981 ~r. Nr6,poz. 23, 
z 1982 I . Nr31,poz . . 214, z_ 1985 r. Nr 20, . 
poz, 85 i Nr .35, p~z. 162 oraz z .1986 r. 
Nr 42, poz. 201) - wart. 262 w '§ 2 ·W 

pkt 3 wyrll'LY "mieszkan funkcyjnych i" 
skreśla ;się;", 

~,Art. 11. Ustawa wchod~i w ży~ie z dniem 1 stycz: 
Dla 1988 r}' . . ' . .. 

·3. Podany W "Załączniku do niniejszego obwiesz~zenia 
jednQlity tekst u$ławy z dnia 10 kwiętniat974 r. -
PrilWO lokalowe (Dz. U. Nr. 14, poz. 84) nie obejmuje 
l'ów:niez - Jako wygaslegó - przepisu art. 64 tej ustawy. 
'w brzmieniu: 

"Art. ,'64~ W ustawie ' z dnia 14 lipca 1961 r. o gospo
darce terenami w miastach. i osiedlach .JOz. U. 
z 1969 r. Nr 22, poz. 159 i z 1912 r. Nr 27, 
poz. 193) dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

.. ~.: 

,,Art. 28a. Sciąganie należńości Państwa z ty
lułuop.łat, o któryoh mo~a w art ~28, 
jak również nale'Żności wynikają
cych z tytułu wynagrodzenia · za 
'bezumowne korzystanie . z terenów 
pa1\stwowych ' -następuje na z.a-
sadach ściągania należności pań
stwowych z tytułu najmu lokali" ." 

. 4. NiJiiejszy jednolity tekst obowiązuje od · dnia 
f stycznia 1988 ,.. 

, Minis~etBudownictwa Gospodarki PrzestrzenIlej 
. i Komunalnęj: J. Bajszczak . 

Załącmik do obwieszczenia Ministra Budow
nidwai Gospodarki Ptzelltrzell}lej i Komunal
Df1J .z dnia 2. paździemikal987 r, (p~z. 165) 

USTAWA 

z dnia 10 kwietnia 1974 :r. - , . 
Prawo 1aka1owe. 

W dążeniu do ~j . poprawy w ;zaspokajaniu Iist'ya»e» pRlWłi każdej l'odzmy dosamodzielaego miesz
potn:eb mieszUDiowyen ludności, w szczególności przez 1katńa.~i1izac';ę -upr.awnień <domies~ania oraz wyzwa
stopniową realizację w .miarę rozwoju gospodarki socja- . lanie inicjatywy · spoJecznej w zakresie budownictwa 

\ 
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I 

mieszkaniowego i utrzynlanie istniejących zasobów w na-
letytym stanie uchwala się niniejs~ ustawę. . 

Rozdział t 

Przepisy ogólne 

Art. l. Ustawa niniej~za, zwana dalej "ustawą", 
określa ogólne zasady zaspokajania potrteb mieszkanio
wy~ ludności i Wraz z przepisami Kodeksu cywilnego 
w . zakresie najmu - reguluje. .stosunki prawne ZWiilZane 

.. zzajmowaniem i używani~m lokali OrllZ budynków. 

Art. 2. J Przepisom ustawy Rie podlegają: 

lt pokoje dziennie wynajmowane w hotelach,., peujona
tach i innych zakładach nodegowyeh, 

2) lokale w nie podlegających podatkowi od nierucho
mości lub zwolnionych od tego podatku budydach 
gospodarstw rolnych· indywidllamych. spcHdziełbi pro~ 
dnkcji roJnej albo spółdzielni kółek rolniczych;: 10- . 

'kale w · tych bUdynkach mogą byt jednak pnydzie
lane na pomieszczenia zastępcze dla osób" pozbawio· 
n,ych mieszkań wskutek klęski żywioł()we.j (lm1'aganu, 
powodzi). lub pożaru, 

3) lokale w budynkach znajdujących się w zarządzie 
organów kwaterunkowych wojska oraz lokale prze

- kazane wojsku na zakwaterowanie· stałe SH Zbroj
nych, 

4) domy retniskowe. 

Art 3. t. Domem jednorodzinnym jest dom mieszkal
ny. jak równie7 samodzielna część. domu bliźniaczego lub 
szeregowego, przeznaczony do :;;aspokajania potrzeb 
mieszkaniowych właściciela i jego ' bliskich~ chociaiby 
oprócz lokalu mieszkalnego obejmował również lokal 

-użytkowy. 
· 2 Małym domem mieszkalnym jest budynek obej· 

mujćtcy samodzielne- lokale. mieszkatne, których wfasność 
została ' lubJJlOie ' zostać wyodrębnfona , na . rzecz rómycb 
rnWb, . 

~ Domem~ - mieszkalnQ!,pensjOJłatowym JestbudYllek, 
w-.. ktÓJYin. --Ala.:więce:jo- nłż- połowa: - .po,wiel!zclmL użytków~ . 
służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych· właściciela 
lub jego błiSkich,< a= pozostalcićzęść jestprze:maczona na: prowadzenie pęnsjonatu. · . 

4. Domem Ietninowym. · i~slbudynek położony na 
terenie wsi lub w rejonie · przeznaczonym na cele rebe· 
acyjnę ludności, służący właścicielowi i jego .bl'iSkimdo 
Wyppczynku~ Ta . sama osoba oraz małżonkowie mogą po
siadać tylko . jeden dom letniskowy. 

5. Wielkość · domów; i lokali wymieliionych w ~. 
1-4 określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 
Wielkość fa nie może· być ustalona niżej od określonej 
w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy. . 

. Art 4. 1. W domach stanowiących własność Państwa 
może nastąpić wyodrębnienie własności wszystkich lub 
niekwrych samodzielnych lokali mieszkalnych, jeżeli 
własność . poszczeg61nych lokali zostanie przeniesiona na 
-rzecz osób fizycznych; .'. . 

. ' 2" Rada · Ministrów . ustali . w, . drodze rozporządzenia 
,warunki wyodrębniania własności posżczególnych lokali 
w domach wlE:ilomieszkaniowych nie 'Stanowiących wfas
ności Państwa oraz warunki r tryb przeniesienia: na rzecz 
osób fizycznych własności rokaJt w tych domach·, a takżl!' 
obowiązki właścicieli lokali i zarząclców budynków w . 
zakresie eksploatacji i remontów.

o 
. 

Art. 5. 1.- Za lokal mieszkalny uważa c się sdmodzielny 
··lokal mieszkalny, jak też jego częsć o~ejmu-Jącą. co naj:-

mniej i pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 mi, 
jetelI jest ona odrębnym przedmiotem . najln1L 

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzie
lony trwałymi ścianami w obrębie budynku zespół izb, 
łącznie z pontie$zczeniami pomocniczymi, w kt6rym za
mieszkiwanie nie wymaga k.orzystania z pOmieszczeń 
znajdujących się w innym lokalu. 

3. Za lokal użytkowy uważa się samodzielny· lokal 
lub jego część, wykorzystywane na cele inne nłł miesz
kalne. Za iokal użytkowy o szczególnym charatterze 
uważa się pracownię wykorzystywaną· przez tw6rat do 
prowadzema działalności twórczej w dziedZinie toltury 
i sztuki. Lokal użytkowy powinien być wykorzys~ 
zgód'nie %. przemaCzeniem. 

Art. 6. l. Zamienny lokal- mieszkalny powihien: 
l} nadawać się do zamieszkania: ze wzglę.du na stan 

tedmi~my,_ . • 

2) . mieć .nie gorsze wypó!fienie tecluuune niż wkal, 
. dotychczas zajmowany, 

3} odpowiadać pod względem powierzchni mie_alne} 
dotychczaso.wemu lokalowi, nie może jeduak prze
lQ:aczać ~bowi~jącydl norm zaludnienia, 

4) . znajdować się- w tej samej miejs-cowoki, w któEeJ 
jest ,włOżony lokal dotychczas. zajJllO!Waay, 

5) być loł.alem · samodtfełnym, jeżeli lokal dotychcz. 
zajmowaRy jest samodzielny. l 

2. Od wymagań wymienionych w ust 1 pkt 2-5 
moźna odstąpić za zgodą osoby przekwaterowywanej. 

3. W przypadku przekwaterowania osoby nie upra.w~ 
nionejz mieszkania zakładowego w budynkupołoiOllyDa 
na terenie gJDiny lokal zamienny: _ 
,1-} może byt WYpo8aŻOny w urządzenia o~zewcZ8 inne 

- niż ogrzewanie centralne, chociażby lokal zaJlIlGWany 
dotycłKzas, polożony w tej miejscowości, był wypo--
sażony w .ogrzewanie centralne, . 

2t może być przydzielony w miejscowości pObliskiej, -.. 
przypadku braku możliwości pnydzie~nia takiego 
lokału w tej samej miejscowości - o ile nie pogol· 
szy· tO' nadmiernie ·· sytuacji osób przebraterowywa-. 
nydL . . 

,'- 4. Zamienny lokal użytkowy powIruen· pod 'Wzglę
dem technicznym nadawać się do używania i umożliwiać 
osobie przekwaterowywanej wykonywanie w nim dotych
czasowej działalności. 

. Art. 7. 1. Zastępcze pomieszCzenie ~eszkalne, zwane 
dalej, -,.pomieszczenjeIil zastępczym", -ł>owinno~ 

l) nadawać , sIę do zamieszkania . ze względu na stan 
techniezny oraz . mieć ~ostęp do źródła zaopatrzenia 
w w~ i do ustępu, chociażby urządzenia te znajdo-
~ały się poza · budynkiem, . 

2) zapewniać co najlllIliej 5 m2 powierzchni mieszkalnej 
na jedną osobę, 

l} znajdować się w taj samej miejscowości lub po
bliskiej. jeżeli zamieszkanie: w tej miejscowości nie 
pogorszy nadmiernie warunkÓw tycia osób przekwa~ 
terowywanych. 

2. Od wymagan określonych w ust. 1 pkt 3 można 
odstąpić za zgodą osoby· przekwaterowywanej. 

3. Nie· może byćprzeznaczoIlly na pOmieszczenie za
stępcze <samodzielny lokal o powierzclmi mieszkalnej 
przekx;aczajllcej 7- m!: na jedną osobę uprawnioną" jeżeli 
jest wyposaŻó-ny co najmrue}w uz-y elementy tec:hDiczne 
mąjącewpływ na 'fYS0kość. CzynHu. 

.4. Przy przydziale pomieszczeń zastępczych nie sto
suje się w zakresie norm ~ludnienia przepisó:w art.- 31 
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us't. t l 2; do pomieszczeń tych nie . stosuje , się róJniei: ' 
przepiSów art. 39 ust. 1 i art. 41 ust. 3. 

Art. 8. 1. Koszty przeprowadzki do lokalu zamien
nego oraz do pomieszczenia za,sJępczego przydzielonego 
na czas naprawy zajmowanego lokalu i z takiego po
mieszczenia ponosi jednostka organizacyjna 'lub osoba, 
na której wniosek następuje przekwaterowanie, ,a do ,po-

; ,mieszczenia zastępczego przydziefonego 7, ' i~nych przy
'czyn - osoba p()dlegająca przekwaterowaniu. 

1. Przez koszŁy przeprowadżki-> rozumie się koszt 
transportu , ruchomości .oraz 'V:I szczególnie uzasadnion-ych 
przypadkach ' koszty przeniesienia i, zainstalowania ' ,tele· 
fonu .Draz -innych urządzenzainstalowanych przez najemcę 
w dotychczas 'zajmowanym , przez niego lokalu. - ' 

Art. 9. 1., Do ,osób bliskkh najemcy należą jego, 
wstępni .. ~stępgi, rodzeństwo, ' dzieci rodzenstwa, powino-

,waci w tej samej linii lub stopniu, osoby przysposobione 
oraz iCh małżonkowie i zstępni, osoby przysposabiające; 
osoby małoletnie przyjęte na podstawie orzecze nią. ' sądu 

, opiekuńczego na wychowanie ' oraz osoby , pozostające 
faktycznie we wspólnym ' pożyciu małżerrskim; - " , 

2. Na równi z' osobami bliskimi traktuje się' osoby 
wykonujące opiekę Ili!d najemcą na padstawie umowy ' 
o jej sprawowanie; określającej wzajemne prawił' i obo
wiązki stron i J zawartej za zgodą terenowego orglJńu 
administracji pahstwowej. Zgoda lub odmowa wyrażenia ' 
zgody następuje w formie decyzji administracyjnej po za-

' sięgnię~iu opitlii zespołu ' opieki zdrowotRej właścJwego 
dla miejsca za:nieszkania najemcy oraz opinii wynajmu
jącego; Oomowawyrażenia zgody może nastąpić w szczet 
gólności w razie ustalenia, że nie zachodzi potrzeba za
pewriienia - najemcy opieki ze strony osoby , nie należącej ' 

do kręgu osób bliskich lub że kandyÓiit na opiekuna nie 
d~je rękojmi należytego sprawowania opieki albo gdy za
mieszk,anie opiekuna z najemcą spowodowałoby zagęszcze
nie lokalu poniżej 5 m2 powierzchni mies-zkalnej na jedną 
osobę; " , • 

3. W r,azie rażącego' i uporczywegoniewy\tonywa
nia opięki, ,októrej mowa w \l~t. 2, terenowy organ admi
nistracjipaństwowej wydaje decyzję o cofnięciu ,zgody:, 
W taldtn przypadku osoba sprą.wują~a optekę nie m?że 
~yć traktowana na i'ówni z osobą -bnskąnajemcy~, , 

Rozdzial 'i 
, , 

Najem łohlł i b.udy,ok6w 

Art,. 10. 1. Najem lokalu lub budynku wynika' z' \~mo~ 
wy najmu albo z ostatecznej . decyzji' administracyjnej 

', o przydziale lokalu lub budynku. ' " , 
2. Jeżeli najem wynika z decyzji O przydziale, ,strony 

powinny określić , n.a piśmie , przedmiot i , war\lnki nąj~u. 

3. ' Małżonkowie wspólnie zajmujący lokal mieszkalny' 
są z mocy prawa najemcami tego lokalu, ' chociażby urno· 

'wa najmu została zawarta tylko przez ' jednego z nich 
,łub pr~dzićrl lokalu pozostającego ' w dyspozycji teri!" 
,nowego orgo,nu administracji państwowej ~astąpiłna riecz 
jednego z ' małżonków. ' 

, Art. 11. Przy nawiązaniu stosu~u n~jmu str6ny~o~ 
rządzająpisemny protokół, określający stopit~il zużycia 
elementów wyposażenia techniczpego lokalU. 

Art. 12. ('WynajmuJąCy jeśt obQwiąi~ny. oddac · na
jemcy do używcmia lokal lub buąynek_wraż z pOtnięszc:ze
niamiprzynależriymi.W.ynajmujący jest ' leżobowiit'zany 
do zapewniępia sprawnego 'd,ziaJania fsbliejącychurzą:: 
clzeti- technicznych w budynku; umozliwiających ~ ńajemcy 

' korzystanie z , 'Oświetlenia , i ogiurwania ' ioka1u, ciepJej 
' i Zimnej wody, dżwigów, ,zbiorczej- anteny terewiżY4nej 
l Innych ' urządzen. ' • ,,- o,, .. • ' 
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2.' W fazie oddania w najem lokalu oproznionego 
przez dotychczasowego najemcę, wynajmujątyjest obo
wiązany wymienić elementy wyposażenia technicznego,~-j, 
jeżeli znajdujące się w lokalu nie nadają się ' do dalszej 
eksploatacji w$kutek , ich zużycia. ' 

3, . Wynajriiującego" poza obowią,zkami ' określonymi 
w ust. 1 f 2' oraz w przepisach Kodeksu cywilriego o naj
mIe; obtiążają , w szczególnośCi obowią~ki: ' 

1) utrzymania w nale~ytym stanie, p'orządku i q:ystości 
pomieszczeń oraz urządzeń ~"'budynku służących . do 
wspólnego użytku mieszkańców, a ' także jego otocz~' 
nia, z wyjątkiem terenu, którego utrzymanie wewłllŚ
ciwym- st~nie sanitarno-porządkowym Ciąty na naj~m. 
cach lokali użytkowych na podsta~ie odręb,nych~ prZe; 
pisów, ' 

2) dokonywania napraw budynku, jego ' pomieszczeń 
i urządzeń wymięJlionych w pJtt 1 oraz 'przywrócenia 
poprzedniego stanu budynku uszkodzonego Jlleza.let
bie ' od przyczyn. z tym że najemcę obciąża obowią- -

' zek" pokrycia , s-zk6clpowstałychz~ ,jego winy; , 
3) dokonywania napraw lokalu" napraw 'hib wymiuy ' , 
- , instalacjiielemeritÓcw ' wyposażenia ' techriiGz.nego. w 

tym.Iokalu, w zpkres~e nie , obciążającym, Jlajemcy, 
a zwłaszcza:' -
a) napraw i wymiany wewnętrznejinslalacji wodo

Ciągowej, -gazowej i depłej wody - ' bez, urządzeń 
qdbiorczych, a także napraw i wymi!!ny in'stalatjL 
kanalizacyjnej" ' <:enhalnego , ~grzewania wraz , z 
grzejnikami, instalacji elektrycznej, telefonicząeJ 
oraz zbiorczej ant~ny telewizyjńej.- z wyjątkiem 
osprzętu, ' " 

b) wymiany pie(:ów ogrzewczych, stolarki okiennej 
i ' dnwiowej oraz , podłóg, posadzek i wykł<idżin 
podłogowych, a także tynków w lokalu" . ' ' 

4)f slosowania środków przewidzianych w , odrębnych 
przepisach, w szczególności wobeeadminislratorów 
i dozorców zaniedbującycł)o obowiązki utrzymania W 
należytYJn stanie,.po:rządku .ic~ystości pO)llieszczeń 

' oraz uriądzeń ' budynku ' słu2;ących do V{spólneg9 
. użytku mie'szkańcow, a takze jego otoczenia, ' ', ' ' ': 

5)' zasiEl9~nia ~pinii organów samorządu miesżk~ńców 
przed dokonywaniem zm,ianprzezn4czenia , pomiesz· 
c2ień ~w blJdynJ<'u ' sł!JŻących go , wspólnego ' ,użytku 'o 

" . mieszka~tów ,o.raz jego " (jl,oczenia; , - " . 
, 4. Przy. sp~a~ow~ili!:l zarządu budynkiem wynajmu:·' 

"- jący jest obowiązany wspqldziała.ć z or~anami~amorządu 
mieszkańców; zakres , tego współdziałania ustillają ,właści~ 
we rady: ndr~dQwe stopnia podstawowego. 

5. , Wynajmujący będący jednostką gqspodarki u,spo
łecznionej jeśt obowiązany na zlecenie p.ajeąlcy' oraz, na 

- Jego koszt wykonać' robety i wymiap,y 'obciążające na,~ 
jemcę zgodo,ie z ' art. 13 ust. 2. ' 

6. " RadaMinist~ów ,okrecili, Vi dr9dzerozp.or.żądzenia, 
cakles, tryb i zasaąy udzielania ,bezzwrotnej pomocy f~~ 
nansowej -na ,b,ieżące utl',zymariie budynków mieszkalnych 

' stanow:iących własnoś.ć , clsób fizycznych,w części. l\ł~,~ ,:V! ' 
całoŚći ,zajnlowanych ,Pr'zęz najemćów opłacających czynsJ! 

' najlltUWedhtlf, ątawek określonycp przez Radę ' Ministrów:. 

Art;ł3.1.: Najerncjl ;lol.tah.i,opłił(:ają<:yczynil~ nąltnu 
według, ' stawek' ,ol!;TeśłonYchpn;u. Ra~ę ; Ministrów, jeŚ1 ' 
obowiClZ8nyutrzym-rwać z~jmowany lokal· i . przYnałem .. 
do- mego"Po~ie,S1'!heni~ " -w.e, .. właściwYrń staniesahitarnrm 
i technic.,:riym. ' r " ' -

, 2; ,N8je~c:...~, po~a " obt,wią?-k'-ami OkreślonYmi -w l1s.l l 
oraj;' :w przepjsach Kodeksu ,cywilnego o "na'jmie, Qbci,,. 
tają , następujące: ob.owiązki: ", , '" 
1J ',konserwatja ~ i ' . .n.a:praw.'Ól ' podłóg,- posadzeki wykładsłn , 
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podłogoWych oraz naprawa ściennych okładzin ' cera- . mowa w ust. 6, oraz ' tryb i zakres wzajemnych rozliczeń 
micmych, 'szklanych i imiych w kuchni i pomieszcze- między wynajmującym i najemcą. 

niacl1 sanitarnych" Art. 14. 1. Czynsz najmu lokalu strony ustalają 
2) dokonywanie wszelkich ' napraw okien ' i drzwi oraz według' obowiązujących staw.ek miesięcznych przewidzi a

mebli wbudowanych w lokalu, jak również wymiana nych za 1 m 2 powienchni użytkowej l€lkalu. · 
tych mebli; . 2. Czynsz najmu: 

3) konserwacja, naprawa i wymiana trzonów . kuchen-
nych, kuchni i grzejników wody' przepływowej (ga- l) w domach spółdzielni mies~kaniowych, 
zowych, elektrycznych i węglowych); podgrzewaczy 2) w dornach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych 
wadY, wanien, brodzi'ków, mis klozetowych, bidetów, zamieszkiwanych co najhmiej w części przez właści-
urządzen płuczących wraz z kompletnym wyposaże- cieli lub ich osoby bliskie w rozumieniu art. 9 ust. 1, 
niein, zlewów, zlewozmyweków . i umywalek wraz a także .oddanych w najem na podstawie art. 33 ust. 3. 
z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz 3) .w domach mieszkalno':pensjonatowych, jeżehwłaŚ'ci-
innych urządzen . sanitarnych, w które jest wyposa- ciel, .lego pełnoletni~ dzieci r:lb rodzice mieszkają 
żony lokal, w tym domu 'j prowadzą w nim pensjonat, .1 

4) usuwanie usz~odzeń bądź wyrn-iana zużytych elemen-4) garaży 

tów . pieców węglOWych ' i akumulacyjnych, oraz .czynsz podnajmu strony ustalają na po.dstitwie wza-
5) naprawa eta.towego c'entrahiego ognewania< a .l w jemnego porozumienia. 

przypadku gdy nie zostało' ono :z;ainslalowane na J. Wysokość czyns-zu -niljmu lokali , użytkowych w do
kaszt wYIlajn;lUjącego - także jego wymiana, Jezeu mach spółdzielni ' mieszkaniowych nie może być riiższd 
w lokalu znajduje się inne sprawnie działające urzą- od kosztów eksploatl\cji i remontów oraz spła.ty kredy- .. 
,dzenie. ogrżewcze, ' tów ' inwestycyjnych spółdzielni, przypadających na zajmo-

6) n~prawai wymiana osprzętu oraz zabezpie.czeń ins!a- wany lokal. 
łacji elektrycznej' w lokalu, bez wymiany .przewodów, ' , i 

7} naprćlwa i wyn'iana osprzętu zbiotctzej anteny tele~ Art. 15. 1. Oprócz czynszu najemca jest obowiązany 
do uiszczania opłat ża świadczenia uzyskiwane ad wy-

w.izyjnej w lokalu, najmującego, według stawek określonych . w odrębnych 
8) usuwanie niedrożności przewooow odpływowych .od przepisach lub w umowit> najmu, a w szczególności za 
, 'urządzeń sanitarnych lokalu do pionów zbiorczych, / dostarczanie zimneJ i ciepłej wody, korzystanie z cen-

,9) odnawianie lokalu i przynaleznych do nięgo pomiesz- tralne'go ogl'zewania , oraz ze zbiOrczej anteny telewizyj
ezeń Vi okre~ach g/warantujących utrzymYwanie lo~ nej. Jeżeli najem obejmuje lokale użytkowe, wynajmu
kalu"- i przynależuychpomieszczeń . w należytej cZY- jący .może pobieraćop!aty również za korzystanie z innych 

, stości i ' we właściwym stanie techniqnym poprzez: urządzeń . technicznych. ' 

a) 'malowanie .si.lfitów, malowanie (tapetowanie) ścian 2. W razie zwłoki w uiszczeniu czynszu l opłat na-
oraz naprawę ' uszkodzen tynków, jemca jest obowiązany zapłacie odsetki. 

'b) malowanie olejne drzwi i okien od strnny we.l 
wnętrznej, mebli wbudowćlnych, urządzeń kuchen- 3. Najemca zajmujący lokal w budynku poaosta
'nych, -sanitarnych oraz ogrżewczych. w celu zabez- jącym iN zarządzie lub użytkowani t; Jednostki gospQdark'i. 
pieczenia ich przed korozją. . uspołecznionej albo w budynku, w którym najem lokali 

3. Do na'praw, o których mo~a w ust. 2 pkti-8, mieszkalnych następuje mi podstawie decyzji o _ przy
dziale, jest . ohowiązany do \\>płacenia kaucji zabezpienie zalicza się napraw polegających na usuwaniu usterek 

wynikłych :l wykonawstwa budowlanego lub wad urzą- . czającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu naj
mu lokalu, istniejących w dniu jego opróżnienia. Kaucja dzen i materiałów budowlanych. . . 
ta- nie m.oże przekraczać 50-krotnej miesi~znej sŁawki 

. '4. Naprawy i odnawianie lokalu w budy~ku wpisa- czynszu i _ podlega oprocentowanhl, ' którego wysokość 
nym do rejestru -zabytków mogą być wykonywane po ustala Prezes Narodowego Banku 'Polskiego . . 
uzyśkaniu zezwolenia' wojewódiki~go konserwaloraża 

- ~ytków. 

5. Najemca lokalu poza naprawamiwy.Diienionymi 
w ust. 2 jesf obowiązany także do naprawiania ~zkód ' po-

- wstałych z jego winy. ' , 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
stawki czynszu najmu, wysokości ich . zniżek i pod)vyzek, 
wysokość odsetek za zw:łOkęi warunki ich pobierańia, 
właściwoi.ć órganów itTyb postępowania w tych sPfId,- " 
wach, a także sposób gospodarowaRia wpływami z czyn-

6. Po zakończeniu najmu opróżnieniu l,*alu na\- szu i środkami otrzvmvwanymi na remonty budynków 
jemca jest obowiązany : ,.'oraz sprawowania kontroli ich zuiyÓa.W tym samym 

l) odnowi.ć lokal i dok?nać . w nim obciążających go trybie Rada Minislrów okresli ' podwyższone st.awki czyn-
napraw, szu najmu za mieszkania . zakładQwe zajmowane ~ przez 

2) zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych ele- najemców, z którymi stosunek pracy zoslałrozwiązany, 
mentów wYPosażenia technicznego, wymienionych w a. którym _ hi'e przysługuje prawo do lokalu zamiennego, 
ust. '2 'pkt 3, ' które znajdowały się w lokalu w chwili ' 

S. . Rady narodowe stopnia podstawowego ustalają 
~~~~~ !~~:c:i;ei~:~c:a~~~:n~~k;:~: ~::. stawki ' miesięCzne czynszu najmu lOkali użytkowych w 
sażE!nia - ' przysługuje mu zwrot kwoty odpo'wiada- granicach sŁawek czynSzu 'określonych 'przez Radę Mini-
jącej różni,cy ich · w,artości .. pomiędzY stanem istnie- strów, o których JIlowa w ust. 4. ' ~ 
jącym w dniu objęcia l~kalu oraz 'w . dliiu jego opiói'" _-- 6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, i 

nienia. 'Y.rysok()ść kaucji, zasady z-walni'ania od obowiązku jej 
7. Obowiązki w zakresie utrzymywania lokalu, bu- .. wpłacania w całości . lub części oraz tryb jej pobierania 

dynku i . pomiesz(;zeń . przynależnych, nie wymienione w .ł zwrotu. 
ust • . 1 i .2, obciążają wynajl:nującegQ. Art. 16. J . Czynsz najmu jest płatny miesięcznie 

8. 'RadaMiRistrów określi, wdiodze rozporządzenia, z góry do dniałO każdego miesiąca, natomiast inne opłaty 
sposób: wykonania przez najemcę obowiązków, o których , są płatne miesręcznie z dołu . 

.. _..!~ : ~ ' .. 
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2. Za zapłatę czynszu najmu i opłat odpowiadają 
IOlłdarnie z najemcą stale mieszkający z nim jego pel
DOletni bliscy. 
" ArL 17.1. Osoby korzystające bez tytułu prawnego 
.Jokalu, do którego miałyby zastosQwanie stawki czynszu 
określone przez Radę Ministrów, oplacają wynagrodze
Dle . miesięczne według tych stawek podwyższonych 
o 200%; nie dotyczy to osób uprawnionych do lokalu 
AJDiennego, które opłacają wynagrodzenie w wysokości 
czynśzu określonego dla tego lokalu. 

2. Osoby, ' które utraciły tytuł prawny do zajmowa- ' 
aego ·lokalu- na podstawie wypowiedzenia przez zakład 
pracy, decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego 
lu~ arbitrażowego, oplatają wynagrodzenie miesięczne od 
dDla usłania stosunku najmu do dnia opróżnienia lokalu. 

3. Osoby, które zajęły lokal bez tytułu prawnego, 
opłacają wynagrodzenie miesięczne za ten lokal od dnicC 
jego zajęcia do dnia opróżnienia lokalu. 

4. W razie zwłoki w uiszczaniu wynagrodzenia, osoby 
zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane za
płacić odsetki. 

5. Rada Ministr-ów" określi, ' w "drodze rozporządzenia, 
tryb postępowania' w sprawach ustalania i pobierania 
y;ynagrodzenia, o którym mowa w ust, 10 a także może 

podwyiszać wysokość stawek czynszu przyjmowanycll 
do obliczenia tego wynagrodzenia, nie więcej Jednak niż 
o 400'/0. ' 

Art. 18. Spory w sprawach dotycząc.ych · wysokości . 
czynszu ustalanego według sŁawek określonych przez 
Radę Ministrów, kaucji oraz wynagrodzeń za korzystanie 
z lokalu ' bez tytułu prawnego rozstrzygają w formie de
cyzji terenowe organy administracji państwowej o właści
wości szczególnej do spraw . gospodarki mieszkaniowej 
stopnia podstawowego. . 

Art. 19. 1. Należności państwowe z tytułu najmu 
lokali przypadające od osób fizycznych i prawnych nie 
będących jednostkąmi gospodarki uspołecznionej, nie 
uiszczone w tenniniepłatności, podlegają wraz z odsetka
mi za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi przymusowemu 
ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w admi-
nistracji ~ . 

2. Należnościami, o których mowa w ust. 1, są: , . ". 

1) czynsz najmu, ' 
2} opl.!'lty za uzyskiwane od wynajmującego świadcze

nia wymienione wart. 15 us~. 1, 
3) kaucja, o której mowa wart. 15 mt. 3. 

3. Przymusowemusciągnięciuw trybie postępowania 
egzekucyjnego w administracji podlega także zaległe wy
nagrodzenie za korzysta{lie z lokalu bez tytułu prawnego 

," Wraz 'z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi. ' . 

Art. 20. 1. W razie nieuiszczenia w terminie należ
ności, o których mowa Vi art. 19, zarządca budynku do
ręcza zobowiązanemu wykaz zaległych należności wraz 
z upomnieniem o ich zapłatę . 

2. Zobowiązany może w terminie miesięcznym od 
dnia doręczenia wykazu zaległych należności wnieść do 
sądu pozew o ustalenie, że ' należność w całOŚCI lub w 
części nie istnieje albo uległa przedawnieniu; obowiązek 
udowodnienia należności spoczywa na zarządcy bu.dynku. 
Wniesienie pozwu wstrzymuje postępowq.nie egzekucyjne. 

3. W razie ' niewniesienia . pozwu w terminie określo
nym w 'uSt. 2, wykaz zaległych należności staje się ty
tułem egzekucyjnym. 

Art. '21 . . 1. Jeżeli pajemca dokonał w ,lokalu ulepsze
nia przez założenie instalac·ji wymienionych wart. 12 

- USt. .3 pkt 3 lit. a), których istnienie ma wpływ nawyso-

kość czynszu najmu,wynalmujący m;~e zwrócić najemty 
wartość ulepszenia i podwyższyć odpowiednio czynsz: .w: 
razie .niezwróceniawartości ulepszenia, najemca Qpłaca 
czynsz nie podwyższony. 

2. Ulepszeniem w rozumieniu ust. l jest założenie 
w lokalu dodatkowej instalacji lub przedłużenie istnie
jącej do . po;rnieszczenia dotychczas nie wyposażonego w 
taką instalację. . 

3. W razie rozwiązania stosunku najmu. lokaJu ulep
szonego nś' koszt najemcy, wynajmujący może ż'ądać usu
nięcia ulepszenia ł przywrócenia stanu poprzedniego, je
żeli nie naruszy to substancji lokalu, albo zatrZymać 
ulepszenie za zwrotem jego wartości. w d~iu opróżnienia 
lokalu. Wynajmujący nie może jednak domagać się usu
nięcia ulepszenia, jeżeli najemca pozostawia je w lokalu 
bez żądania zwrotu jego wartości. 

4. Nie dokonuje się rozliczeń z tytułu ulepszenia 
lokalu .przez najemcę, jeżeli rozwiązanie stosunku najmu 
nastąpiło w związku z przeznaczeniem . budynku do roz
biórki. W takim przypadku .najemcy przysługuje prawo 
usunięcia ulepszeń dokonanych na .. jego koszt. 

. . 
Art. 22. ZałOŻenie na budynku reklamy wymaga 

zgody , właściciela (zaFządcy), który ma prawo żądać od
powiedniej opłaty . za : założenie reklamy. oraz opłat mie~, 
slęcznych za korzystanie z niej, w wysokości ustalonej 
w drodze ~-wzajemnego porozumienia stron. ' 

Art. 23. 1. Najemca jest obowiązany w terminie 
z nim uzgodnionym udostępnić lokal wynajmującemu w 
celu dokonania: 

l} okresowegó, a w szczególnie uzasadnionych przy
padkach, doraźnego przeglądu stanu wyposażenia 
technicznego oraz ustalenia zakresu prac wymagają
cych wykonania w lokalu, 

2} obciążającycn najemcę niezbędnych napraw lub wy
miany elementów wyposażenia ' technicznego lokalu 
zgodnie z art 13, jeżeli 'najemca, pomimo uprzednie~ 
go wezwania,. nie dokona tego w terminie wyzna
czonym przez wynajmującego. 

. 2. Jeżeli lokal lub budym~k wymaga napraw obcią
żających wynajmującego, wynajmujący zawiadamia na-" 
jemcę z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie ich wy
konania, a najemca jest obowiązany udostępnić mu lokal 
lub budynek w celu wykonania napraw; po zakończeniu 
napra\\o-y wynajmujący jest obowiązany doprowadzić lókal 
(budynek) lub jego część do stanu, w jakim znajdował się 
on w chwili udostępnienia. Najemcy przysługuje' stosun-' 
kowa . obniżka czynszu za czas; w którym nie ' mógł on 
w pełni kOlzystać z lokalu . (budynku) .lub jego części: 

3. Właściciel lokalu w domu wielomieszkaniowym
zarządzanym przez państwową jednostkę organizacyjną 

jest obowiązany udostępnić lokal w celu wykonania na-
praw obciążających zarządzającego. . 

4. Jeżeli rodzaj napra:wy tego wymaga, najemca po
winien opróżnić , lokal (budynek) i przen ieść się na koszt 
wynajmującego do dostarczonego mu lokalu zamiennego, 
a w razie niemożności dostarczenia takiego ' lokalu - do 
pomieszczenia zastępczego n. czas naprawy ściśle ozna
czony i podany do wiadomości najemcy. 

5. W fazie odmowy udostępnienia lub oprozmęnia 

lokalu (budynku) sprawę rozstrzyga terenowy; organ admi
,nistracji państwowej. 

6. W razie konieczności natychmiastowego usunię
ciaawarii grożącej bezpośrednio powstaniem znacznych 

. szkód w budynku, najemca jest obowiąUłny na żądanie 

wynajmującego lttb zarządcy budynku do niezwłocznego 
. udostępnieąia lokalu, Jeżeli najemca odmawia udostępnie- '
nia lokaju lub jes.t nieobecny, wynajmujący albo zarządca 

,ł, . 
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, budynku ma , prawo wejść do lokalu, w razie potrzeby 5. Właściciele i zarządcy domów liie st~nowiących 
w obecnościfunk!=jonariusza Milicji Obywatelskiej. W _ własności jednostek gospodarki uspołecznionej mogą hvo
takim przypacłku przepisy art. 43, 49, 51, 114 i -145 usta.- ' rzyćlokalne zrzeszenia' poSiadające osobowość prawną, 
wy z dnia 11 czerwca 1966 r. o postępowaniu. egaeku • . których' zadaniem jest prowadzenie w imieniu swycb 
<:yjnym W administracji (Dz. U. Nr 24,poz. 15-1, z 1975r. członków administracji nieruchomości oraz reprezen,to
Ni 16, poz. 91 oraz z 1982 r. Nr JO, poz. 210 i Nr 45, wanie ich w tym zakresie. Zrzeszenia mogą utworzyć Kra-
poz. 289) stosuje się odpowiednio. - jową Komisję Współpracy, 

7. W razie otwarcia lokalu pod nieobecność najemcy, Art. 26. Minister Budownictwa, Gospodarki Prze-
wynajmujący lub zarządca budynku jest obowiązany do strzennej i Komunalnej ustali w drodze rozporządzenia: 
zabezpieczenia tego lokalu i znajdującego ' się w nim l) warunki przejmowania budynków nie stanowiących 

,miell.ia ....,. do czasu przybycia najemcy. własności jednostek gospodarki uspołecznionej w za-
. 8. Przepisy ust. 6 i 1 stosuje się odpowiednio ,rów- rząd organów, o których mowa wart. 25 u~t _ , t. 

nież , do właścicieli lokali w domachwięlomieszkaniowych właściwość organów do wydawania dęcyzji w , tycb ' 
zarządzanych przez państwowe jednostki organizacyjne ' sprawach oraz wzajemne obowiązki i uprawnienia 

, oraz ' do osób zajmujących lokale w domach spółdzielni stron, ' " 
mieszkaniowych. ' 2) zasady tworzenia lokalnych zrzeszeń w~aścicieli i za-

9. Lokal zamienny llib pomieszczenie zastępcze do- rządców domów, jak również utworzenia Krajo\,\'eJ 
, starcza wynajmujący; gdy lokat został przydzielony przez Komisji Współpracy tych zrzeszeń oraz zakres dzia-
terenowy organ adminh;tracji państwowej, lokal zamienny łania zrzeszeń i Komisji, _ 
względnie pomieszczenie ' zastępcze dostarcza ', ten organ. 3) w porozuIhiep.iu z Ministrem Spraw Zagranicznych"... -

10. W czasie naprawy najemca opłaca czynsz i opla- warunki najmu budynków i lokali przez przedsta-
ty tyłko za pomieszczenie zastępcze. , ,wi<:ielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne państw , 

Art. 24. t. Osoby zajmujące lokale w budynkach obcych oraz inne osoby, organizacje ' instytucje bę._ 
mieązkalnych są obowiązane 'stosować się do zasad (re~ dące osobami , zagra.nicznymi. 
gulaminów) porządku domowego. 

Rozdział 3 2. 'Właściwa rada narodowa stopnia podst~owego 
uchwala zasady porządku domowego. , Szczególny tryb najmu lokali i budynków 

3. Regulaminy porządku domowego w budynkach 
mieszkalnych stanowiących własność społeczną ustalają, Art. 27. L W miejscowościach, w których wystę
po zasięgnięciu opinii organów samorządu mieszkańców, pują trudności w zaspokajaniu potrzeb lokalowych w dró~ 
Jednl;>stki organizacyjne, 'w których władaniu znajdują dze umów najmu, może być wprowadzony najem lokali 
się te budynki. i budynków na podstawie decyzji administracyjnej o przy-

Art. 25. 1. Budynkami mieszkalnymi oraz innymi dziale. Stosowanie takiego trybu najmu , powinno byt: 
budynkami, związanymi ' z wykonywaniem zarządu zniesione, gdy ustaną przyczyny jego wprowadzenia. 
{eksploatacją budynków mieszkalnych, stanowiącymi 2. Wprowadzenie , lub zniesienie najmu lokali i bu,
w całości lub części własność Państwa. i nie przejętymi dynków na podstawie decyzji -administracyjnej o przy
w zarząd przez właścicieli lokali w danym budynku, wraz dziale następuje w d~odze uchwały właściwej rady naro
z przynależnymi gruntami, lctóre nie zostały oddane w dowej' miasta lub gminy. Uchwała wymaga 'zatwierdzenia 
larząd lub użytkowanie, ' zarządzają terenowe organy przez radę narodową wyższego stopnia, chyba że p~d~ , 
administracji państwClwej o właściwości szczególnej do jęła ją rada narodowa ' miasta st.opnia wojewódzkiego. 
spraw 9osl)Oclarki mieszkaniowej stopnia podstawowego 3. Uchwała o wprowadzeniu .lub ' zniesieniu najmu 
lub utworzone w tym' celu przedsiębiorstwa bądżinne 

lokali i budynków na podstawie deCYZJi administracyjnej 
państwowe jednostki organizacyjne: o przydziale , podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ' 

2. Terenowy organ administracji państwowej, o któ- właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodo. 
n'm mowa w ust. 1, może orzec o przejęci\! W, zarząd wej miasta stopnia wojewódzkiego). 
swój lub jednostek określonych w ust. 1 domów wielo· 

4. Od dnia wejścia w życie na danym teI:E!nie uchwa
mieszkaniowych, zabudowań gospodarczych i urządzeń, Iy wymienionej vi ust. 2 obejmowanie lokali w ' najem 
wraz z ,gruntami niezbędnymi do prawidłowego gospoda· -
lowania tymi " obiektami, nie stanOWiących ' własności ' na tych terenach następuje na podstawie decyzji o przy-
Jednostek gospodarki uspołecznionej: ' dziale lokalu lub budynku. 

l) na wniosek. właściciela, Art. 28. 1. Ta sama osoba bądż małżonkowie nie 
, , mogą zajmować dwóch lub więcej lokali miesżkalnych, 2) jeżeli zarząd budynkiem qje jest p,rzez właściciela w ' 

ogóle sprawowany, jeżeli ' przynajmniej jeden z lokali znajduje się w budyn-
ku ' położonym w miejscowości, w której obowiązuje na,3) jeżeli właściciel nie sprawuje zarządu vi sposób za-

. " jem na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, 
pewniający utrzymanie budYJ;lku w należytym stanie. lub w budynku położonym w innej . miejscowości i 'pozo-
3. Przejęcie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić stającym w zarządzie lub użytkowaniu jedriostki gospo

w odnięsieniu do domów ;jednorodzinnych i małych do- darki uspołecznionej. 
mów mieszkalnych : ,2. W razie naruszenia przepisu ust. l terełlówy organ 

l) na wniosek właściciela, IIdministracji państwowej wezwie osoby zainteresowane 
2) jeżeli właściciele, lub ich osoby bliskie w rozumieniu do wskazania w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

art 9 ust. 1 w nich nie zamieszkują i jeteIl ' zarząd 3 miesiące, lokalu, w którym chcą zamieszkiwać, lub zgło
nie jest przez właściciela w ogólf: sprawowany. szenia wniosku o zamianę zaJmowanych lokali na jeden 
4. Naprawy i modernizację;: btIdynków ~ przeiętych w ' lokal o przysługującej im powierzchni mieszkalnej. 

:zaIząd,poz.3 -naprawami bieżącymi, przeprowadza ' się na'_ ,3. Po bezskutecznym uPływie terminu wyznaczonego 
zasadach okresJonych w przepisach o remontach i odbił- - przez terenowy organ administIacji państwowej organ ten ' 
dowie oraz o wykańczaniu budowy i ,nadhudowiebu- cofnie przy-dział jednego ,z I(,kdli, a, jeżeli najem wynika 

_oynków, " , z umowy, wynajmujący rozwiąże umowq najmu w drodze 
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wypewielizenia. W razie gdy wynajmlljący nie rozwJąze uwagę. szczególne potrzeby mieszkaniowe tych osób wy. 
umowy najmu,teRnowy organ administracji państwowej nikające. z pełnionych przez, nie funkcji. 
OC!U!1młe o rozwiązaniu umowy, określając termin jej 2. Rada Państwa może w szczególny-<:hprzypadkach 
ro~anid,oraz nakaże opróinienielokału. ' olcreś.łić warunki i tryb zaj~owania oraz zwalniania niiesz-

-'I. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli: . kań również przez inne osoby niż wymienione w ust. l, 
. 1) najemca uzyskał przydział lokalu mieszkalnego na pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe lub społeczne. 

czas oznaczony ze względu na okresowe zatrudnie~ , 3. Rada Państwa określa sposób dysponowania kW;o
nie w danej miejscowości z ważnych przyczyn spo~ tarni uzyskiwanymi przez osoby, o których mowa w ust. ł 
lecznych lub gospodarczych, i 2,w związku z wygaśnięciem bądź .zbyciem przysługu-

2) 'szczególne względy rodzinne uzasadniają pozostawie. jących im dotychczas własności nieruchomości lub ",Ias
hie małżonkom dwóch oddzielnych lokali mieszkal- n-ościowego prawa , do IO~1łlu , spółdzi~lC2le90 - w Ime 
nych. . , ąddania tym osobom w najem wolnych mieszkań wOu

dynkach stanowiących własność Państwa, 
Art 29. 1. Przepisy o najmie lok<\li i budynków .. na ArL 31. Jeżeli ta sama osoba bądź maiżonkowie są . 

podstawie decyzji administracyjnej nie dotyCzą : właścicielami więcej niż jednego dońm jednorodzinnego, ' 
1) lc.kali w domach spółdzielni mieszkaniowych, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub zajmują 
2') ,iGkałł mieszkalnych w domach jednorodzinnych i w lokal mieszkalny we własnym domu wielomi.e5zkanio

innych , -dEliuacll ' stanowiących własność osób · ~izycz- · wym albo qdy przysługqje im ponadto spółdzielcze pr.awo 
nych oraz domów ' i lokali sprzedanych przez Państwo do lokalu, mają oni prawo do ,zajmowania lyUco jednego 
QSobom tizycznym, jeżeli .co. najmni.ej w części są złych . domów lub lokali, wskalanego przez,wlaścic~ 
am:e5zkiwalle przez włascicie1i lub ich ()Soby bliskie (członka spółdzielni) , Wskazanie przez ospb.ę, której przy
w ł'.o~enju art. 9 ust. l, a także oddanych w najem sluguje spółdzielcze prawo do lokalu, ilUlego. lokalunii 
ibąib;w ,j)ezpłatJle ' uiywdflje na podstawie art 3~i 'ust. 3, spółdzielczy wymaga wystąpienia tej Qsoby ze spółthięlni 

3) domów mieszkalno·pens1onatowych, leżeli właściciel, mieS%kaniowej. Przepisy art. 28 ust. 2 i ~ st9suje sięmh 
jego pełnoletnie dzieci lub rodzice mieszkają w tym powiednio. ' . 
domu l prowadzą w nim pensjoDat, Art. ,32. Terenowy ,. organ administracji ' panslwowej 

~ 4) mieszkań zakładowych , i mieszkań przeznaczonych może udzielić zezwoleni (I na okresowe wynajęcie .lub od· 
dla osób, o których mowa wart,' 30, danie do . bezpłatnego używania osobie trzeciej<;:a~~go 

5) ląkali mieszkalnych przeznaczonych dla ' funkcjona- domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalneqostano· · 
rlłlnySłuibyBezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej wiącego octrębną nieruchomość, ' z zaclwwaniem upraw~ 
01'5 SłUZby Więziennej - na podstawie odrębnych nieńwynikających z art,29, jeżeli przemawia za tvmsPo· 

,l}7DlepiWw. łecz~ie uzasadniony fnter(;swłaś~iciela. . 
6t m'kali przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów Art. 33. t. Właściciele domów jednorodzinnych, '<10- \ "-

\:onsułllTnyt:h państw obcych oraz ' instYtucji i osób inów mieszkalno-pensjonatowych ( lokali mieszkalnych 
kon"f$ł.'jt\(:ych z przywilejów dyplomatycznych na" stanówiących odrębne nieru .. :homości mają prawo do za-

. ;podstawie ustaw, umów lUb zwyczajów międzynaro- mies~ia w !'wych domach i lokalach opró'Żtlionycb w 
.mwych, . . ~ całości lub , w . części ' .' 

~ Jlalmw domach studenckich; .internatach, bursach'2, Właścicielowi dOl~U wielomieszkaniow~o ' przy
~. dla n~uczycieli i pracowników naukowych, sługuje prawo zamieszkania w opróżnionym lokalu miesz- ' .; 

S) iokati w :hotelach pracownickych, k I t d' . 
9) loku. w budynkach zartądzanych h.lb uzytkowanych a nym w ym omu. i 

3. W ra~ie Qpróżnienia samodzielnego lokalu wdo~ 
fUzez jednostki , gospodarki uspołecznionej, jeżeli są kt" t 1 ' 2" ., t mu, oorym ,mowa w . us , l . I me prZeję ym w za-

. 'l:lZywanena cele związane z i€h zakresem działania, rząd w 'trybie art. 25 ' usl. 2, właści<:,ielowi przysłU!JuJe 
IQ} ,HQynkow' i lokali, będących własnością kościołów prawo . oddania go w najem bądżbezpłatne używanie. 

imnycli ' zwi~ów wyznaniowych oraz ich jednostek To samo prawo przysługuje również właścicielowi takiego 
-organizacyjnych, służących zgodnie .z przeznaczeniem o<;>mu w razie opróżnienia części lokalu,doktÓTej nie , 
cełomkultowym~ zakonnym lub administracyjnym, stosuje się przepil)u art. 39 ust.' 3. 

l ,l.) wJbu~owanych ze Śl'odk6w osób fizycznych pnrcowni 4. Jeż.eH w terminie' 3 miesięcy właściciel nie sko.
artystycznych, lokali handlowych, gastronomicznych 
'i warsztatÓw rzemieślniczych, jeżeli osoby te, lc,łl rzysta bez uzasadnionych pTZ'rhy~ z prawa, októcYDl .. 
pełnoletnie dzi~d albo rodzice _ korzystają z nich mowa w ust. 3, terenowy. organ administraćji pati!i>twowej ' 

może dokonać przydziału opróżnionego lok<rlu. zgodnie z przeznaczeniem, ' 
1"') " on. ' Art. 34. 1. 'w celu umożliwienia właścicieLom ,domÓw 

u. :varCl:"l' . . . . 
jednqrodzinnych, domów mieszkalno· pensjonatowych (10 .. 

2. Przepisy O najmie lokali i budynków na podstawie kali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości 
deą!ljiadministracy'jnej nie potyczą zabudowań · I po· orazcz1onkom spółdzielni mieszkaniowychzamiaszkania 
mies:Zczeń ,gospodarczych polożonych na działkach żabu· w swych domach lub . lokalach, terenowy organ adminl
dowanychdomami wymienionymi w ust. l pkt 1-'-3 stracji pańsIwowej poWinien, W miaT~ istniejtcych wol-
i pkt 11. a także lokali użytkOWych ,. koniecznych jako nych iokaJi, przekwaterować do lokali zamiennydt M,

war,6ztat . pra.fY do wykonywania zawodu przez właści· jemców zajmującyćh' te . domy lub lokale mi podstawie 
cieli takich domów lub lokali, ich dzieci lub rodziców. decyzji admiriistracyjnej o przydział1!. 

,:3. RmaMinistrów może określić . w drodze rozporzą· 2. W przypadku dostarczenia- . lokalU zamiennego ' 
dze:ni'a l'Qwnleż Inne niż wymienione w · usf. l lokale przez właściCiela h.jb cżlonka spółtmelp.-i mieszkanio~j 
i (budynki, do których nie mają zastosowania przepisy terenowy organ administracji państ,wowej rnaobowią-zek 
o najmie na podstawie · decyzji ,adminish;i('yjnej , przekWaterowania najemcy do takiego lokalu. 

. Art. '38. 1. Rada Państwa okteśH warunki i tryb 3. Jeż~li wł.aściciel lub członek spÓłdżielni mieszka· 
zajJliowania oraz zwalniania 'mIeszkań przez osoby wy~ niowej nie ma możliwoki dostarczet'lia lokalu zamieqhe
wenlonew przepisach o wynagrodzeniu o5flb zajmują-. go, lecz zobowiąże się -'wpłacić za najemcę wkładmiesi- , 
cych ki~rownkze '!:tanowiska państw6we, biorąc pod , kaniowy do spóldzielńi,a najemca, kŁ.óre'gosytuacja ma, 

. . ' 

--'.~ "" 
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" ,""" ler!alna nie .uzasadnia uzyskania przydziału lokalu pozo- nOSCl dobrem maloletnich dzieci , lub nieporadnych ().$ób 
~.,;.:::' , stającego w dyspozycji , terenowego organu administracji starszych, wymagają zatrudnienia takiej , osoby. , 
'" '. Państwowej, nie. wyrazi zgody na przystąpienie !Io sp6ł' 3. W razie oddania n~obfe trzeciej w , bezpłatne uży-~ 

" dzieln! bądżprzeniesienie się do lokalu przydzielonego wanie lub w podnajem części .lokalu mieszkalnegp nie 
<_ ,~pr~ez spółdzielnię - organ ,iEm dokona przekwatero'wania uwzględnia się _ tej osoby przy obliczaniu naleźhej na;-
! ~ . ,:do pomieszczenia zastępczęgo. jemcypowierzchm mieszkalnej, thyba że właściwa ' rada 

'Art. 35_ t. Gdy c~łonek spóidzielni mieszkaniowej narodowa w stosunku do oknislonych kategorii osób po-
'zaUlierza zbyć. prżysługujące mu własnościowe prawo do stanowi inaczej. , f -

~ lokalu ' zajmowanego przez najemcę na podstawie decyzji Art.3s. Terenowy organ administracji pdństwowej 
-, c" adinini"stracyjnej ,o przydziale, a najemca ubiega si~ , może , orzec ' o utracie wtlżności decyzji o przydziale, je~ 

" - . 0 ' przyjęcie na członka spółdzielni, przekwaterowanie ni~ żeli ' przydzielony , lokal nie zostanie , :la jęty z winy na, 
może ,nastąpić, a n,ajemcy przysługuje pierwszeństw,o , w jemcy w ,terrI\inie 30 ' dnL licząc od dnia, V'j którym de-

'- ' , przyjęciu riil członka spółdzielni; -Przekwaterowanie /riiE! cyzja stała , się ostateczna. ' 
:~;,~ może nastąpić również, b ile spółdzielnia dysp,onllje loka- Art. 30. 1. - Samodziell!Y lokąl mieszkalny , odpo\ via-

;,/',:,< :~--lami woh:l~i, a _ nąjemca zgłosi wniosek o przyjęcie go dający normatywom projektowania mieszkań nie może j ' 

;' ;;;'~~'" ,H członka spÓłdziel~i. - , być p~zydzieloriy więcej, niijednemu najemą, chyba że 
~~~~~', .2. Przl;:jmoWaJlie , na członków -spółdziefni osób za- przydział , ta_ki nastąpi na zgodny wniosek osó'b zaintere-
t-S';,,' , }ilieszkałfch w ' lokalac~ ' spółdzielni na p()dstawie : dec~zji sowanych.: 
:~s'_':: adminiStracyjnej o przydzi8:1e, wnoszenie wkladówna; 2. Pokój p~ze€hodnC nic mOże być ' prżedmiotem od-
r~<~-=, ulgowych w arunkacłr , przeż le osoby oraz~yjmow-a?ie rębnego przydziału . 
'~~;L:: na cźłonkqw , spółdzielni , osób, z,a które .wkłag,wniosą , '. 3.- Jeżeli ' w loltalą zajrtlowańymprzez ,więcej nlZ 

, .'':' , właśckiele domów (lokali). o którvchIilowa wart. 34, ' ~jednego najemcę , zostańie opróżniona częSc;-, tego iokalu. 
t): ' nęstępuje na zasadachustalonychprze7. Centralny Zw"ią- , prawo dó jej _ przydzielenia . prz~sługuje n'ajemcy, który 
,::-:-:::, ~Jt Spółdzielni BudownIctwa Mieszkanio\vego w poro'zu- , zajmuje powierżchnię mniejszą od maksym'alnej po
,/~ ," mieniu ż, Ministrem Budownictwa: Gospodarki Przestrzen- " wierzchni pIZysługu.iącej~u według norm zaludnienia. 

" " naj ,i KomunalDE!j. ' 4. Przepisu' ust. 3 nie stOSuje się do ' najemcy części ' 
:r" ';" ''o Arl. -36. 1. Decyzję o- przyqziah~ lokalu mieszkalnego' lokalu, przydzielonej ' jć'.ko pomieszczenie zastępcze, ' je
lr:~ .. . ', m~~e , otrzymać psoha, dla -której' przydział lokalu jEis,t żelji ' zajmuje on co najmniej 5 m2 , powierzchni ' mieszkal-
._,' uzasadniony ze względu na warunki zamieszkiwania. sy- ne na jedną osobę. 

tua~ję ' materialną lub na" inne okolicznOŚci określo,ne w Ar,t. 40. 1 Lokale przydZiela się ' mi czas ńie ozna-
~j:: przepisach wykónawczych do ustawy albo w odrębnych czony. , 

przepisach. 2. Lokal mieszkalny , może być przydzielony : na czas 
- 2. , Decyzję () przydziale lokalu , 'użytkowego może oznaczony, ' gdy żatrudI)i~nie lub pobyt w danej miejsco~ , 
otrzymać jedn,cstka gospodarki uspołecznionej oraz osoba wości osoby ubiegając.ej si~ o przydział są okresowe. 
prawna i fizyczna, których działalnoś ć' wymaga korzy- 3. P~mieszczenie "zastępcze / może być przydzielone . 
stania z lokalu użytkowego w danej miejscowości. ' , na czas oczekiwania na. mieszkanie osób om, które: 

' 3. Decyzję o . przydziale 10kah1 użytkowego ną pra- I) zgIOmadziły niezbęd~y wkład na lokal 'spółdzielczy 
C9wnłę ' twórcy może' otrzYlIlać osoba prowadząca ~twórczą- lub , uzyskały przyrżeczenie pomo,:y bezzwrctne j na 
dźiałalność w dziedzhiie kultur v i sztuki. Minister Budow- ten cel z zakładu pracy bądź terenow.ego organu 
Dlclwa,, ' Gos!p' Odarki Przestrzennej' i Komt;nalneJ'; w p' oro-' administracji panstw(r'-vej .J włąściwQ$ci szczególnej 
z1uD1etnu z Ministrem Kultury , i Sztuk\. ok.reśli w drodze do spr.aw gospodarki mieszkaniowej' stopnia pocl'-
'rozpo", nild;enią. ~aruńki przydziału' lokali użytkowych na " , stawowego lub ,/ , ' 
pracowrii'e twórców. '· 

. 2) spełniają ,warunki do uzyskanijl .lokali.! pozostającego ' 
4: W ;razie Śmierci lub', przej~cia na emeryturę albo, w dyspozycji zakładu pracy bądż terenowego orgańu 

:'>.. 

, .~ .. 
rentę naje,mcy 'lokalu użytkowego, prowadząc,ego w ~im - admini!;tracji państwowej _ i ' uzyskały zapewnienie 

I,' - zakład rzemieślniczy, pierwszeństwo przydŻialll tego lo~ ' przY~nan.ia t.akiego lokalu albo , - " 
kału przysługuje 05?hie uprawnionej do wykonyw'ania 3)1 podj.ęły budo~ę domu (lokalu) mieszkalnego,. 
rZemiosła na rachunek spadkobierc;ów lub osobie .. którd 
Uzyskała uprawnienia w wyniku ' nabycia ' zakładu bąd-.l 4 . . Jeżeli osoba, o któ{ej .mowa w _ust. , 3, r~zygnuję 
praw,a korzystan~a z nIego po rzemieślniku Zmarłym lut! z przydziału .lokaju mieszkalnegp lub zall}ieszkania , W. wY-
od r.zemieślnlka, ' który przeszedł na eme'ryturęal;borentę. budowanym ,domu bądź ; lokalu, teTE~nowy , organ admini-

' 5; Decyzja o przydziale lOKalu powinna ok.reślać pa. 6tracji państwowej wyda decyzję o cofnięciu przydzidłu 
bes , uprawnief' najeincy do pomieszczeń p'[zy'należnych, pomieszczenia zastępczego i przekwaterowaniu, tej osoby 

do lokalu, w którym uprzednio zamieszkiwała, a' w razie znajdujących liię wewnątrz lokalu lub polożony'chpoza 
, , ' braku takiej możliwości ~ do inne'go poinieszczenia za~ 

mm. - , , stęp czego przydzielonego 'na czas nie oznaczony . 

, . 

.f- - -

, , 6. , Terenow_! organ administracjipaństwowei, ną - 5. ,Terenówy organ administracji panstwqwej,na. 
', ,-, " wniosek ,wynajmującego lub naj.emcy, może w uzasadni 0- w,niosek ' jednostk, i -- organl,zacyjrięj zarządzającej' budyn~ 

"·'Ilych 'przypadkach dokonywać zmian' Vi . U})rdwnłeniad~ , 
, ' , " ' , .' " . kłem panstwowyru w'inyśl art: ' 25 ust. 1, jak również na 

, ujemców do pomieszczeńprzynah!żnych do l'ok~~u- miesz- . wnio,sek włCiśdciela lub z, arźądcy, budynku stano~iącego 
taluego lub Użytkov,:ego; ' "--' 

, o ' ' własność osoby fizyt:zne:j lub osoby prawnej ' nie , b~ącęj 
A;a. ~; " t. ' Przy przydziale ' lokalu' miesZkalnego oraz o jednostką gospodarki, uspołecznionej, może przydzielić do

przy obliczaniu, naleZnej'riAjemcypowierzcłuii mieszkal- zqrcy; · palaczowi centr,alnegb , ogrzew'ania oraz konserwa
Dej uwzględnia- się ~normy. załudhienia przyslllg\ljące na- torowi domowemu lokal mieszkalny na czas , trwania umo
jemc.:y .1 OsObom bliskim, prowadzącym z,pim: wśpólne 'wy -o wykonywanie ichobowiązit6w w danyn{budynkU. 
gc)spod~two domowe. ' ., ' " 6. >Jeżeli u~owa ' o ' pra~ę , ~ pracownikiem, -9 ' który~, 

2. Przepis ust. 1 stosuje się ' do pomocy demowej, ' mQwa ' w ust. ,5, ' została' rozwiązana w wyniku ·wypowie- _ 
, , jeieli ' potrze6y rodziny naje,m.ey, uz~~a~llione w :;zt;zeg,ól-dzenia al\>o por,zucen,ia, pracy ,przez pracQwni~a bą(łt" 

\' 

" ,.' 

i , 
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przez pracodawcę z winy pracownika, pO,dlega on prze
kwaterowaniu do lokalu, w którym zamieszkiwał poprzed
nio jako osopa bliska najemcy, właściciela nieruchomości 
lub członka, spółdzielni- mieszkaniowej, a w razie braku 
takiej możliwości - do pomieszczenia zastępczego; w 
r'azie rozwiązania umo.wy z innych przyczyn, przekwate
rowywanemu przysługuje prawo do lokalu zamiennego. 

, 1. Przydział lokalu użytkowego moie nastąpić ' na 
czas oznaczony, jeżeli działalność w tym lokalu ma, być 
prowadzona okresowo ' lub jeżeli lokal jest położony w' 
budynku przeznikzonvm do rozbiórki. . , 

Art. 41. 1. Oddanie osobie trzeciej do 'bezpłatnego 
\4żywania lub w podnajem części lokalu mieszkalnego, 
2ajmowanego na podstawie decyzji, wymaga ~gody "'f y
najmującego, a ponadto, w razie gdy najemca nie zajmu
je lokalu samodzielnie- także zgody najemców pozo-
stałych części lokalu. ' 

2. Zgoda, o której ,mowa w ust. l, nie dotyczy osóh 
bliskich najemcy. " ' 

3: Oddanie osobie trzeciej do bezpłatnego używania 
, ,lub w podnajem części" lokalu mieszkalnego ,bez zgody, 

o której mowa w ust.' 1, może stanowić podstawę do wy
loczenia powództwa o rozwiązanie stosunku najmu i na
kazanie przez sąd opróżnrenia lokalu. 

4. Oddanie do bezpłatnego używania lub w podna
jem całego lokalu _ przydzielonego na podstawie decyzji 
wymaga zezwolenia terenowego organu 'administracji ' 
państwowej . 

Art. 42. 1. Terenowy organ administracji państwowej 
może na wniosek najemcy, po zasięgnięciu opinii wynaj
mującego, zezwolić na dokonanie przeróbek albo prze
budowy lokalu mieszkalnego lub użytkoweg\?, jeżeli udo
godni to korzystanie z lokalu i nie spowoduje istotnego 
pogorszenia warunków korzystania z niego prze~ innych 
,najemców. W razie projektowania robót, które wymagajq 
pozwolenia w myśl przepisów o państwowym nadzorze 
budowlanym" decyzję w tym zakresie wydaje terenowy 
organ administracji państwowej o wła.ściwoŚci szczególnej 
do · spraw nadzoru budowlanego , stopnia podstawowego; 
dokonanie przeróbek lub przebudowy .Iokalu . w 'budyDk.u 
zabytkowym wymaga ponadto uzyskania zgody woje-

, wódzkiego konserwatora . zabytków. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do . .,pomieszczeń 

przynależnych do lokalu. 
3. Koszty robót określonych w ust. l i 2 ponosi na

jemca i nie przysługuje . mu roszczenie o ich zwrot. W 
przypadkach , wyjątkowych, uŻ8sadnionych sytuacją ma
terialną najemcy lokahl mieszkalnego, koszty robót mogą 
być pokryte ze środków państwowych. " , 
,. Art. 43. Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego 

na .użytkowy oraz ;.lokalu użytkowego na mieszkalny wy
maga zezwolenia terenowego organu administracji pań
stwowej, wydanego po zasiegni-ęi;:iu opinii wynajmujące
go. Jeżeli lokal znajduje si~ w budynku zabytkowym. 
wydanie zezwolenia n'a zmianę jego przeznaczeniamoze 
nastąpić po z?sięgnięciu opinii wojewódzkiego konser
watora . zabytków. 

- Art. 44. 1. W razie zajmowania przez najemcę lo
kalu .m~szkalnego o powierzchni większej niż mu przy
sługuje ' i gdy nadwyżka obejmuje co najmniej 1 pokój, 
terenowY organ adlljlinistracji państwowej. powinien 'za
proponować naJem~y lub na jego wniosek dostarczyć sa
modzielny lokal zamienny. 

2. Jeżeli najemca nie złoży wniosku, ó którym "mowa 
w ust. l, lub bezz~sadnie odmówi ' p,rżeniesienia , się do 
dostarczonego mu lokalu żamiennego, ma p,n prawo dal-

• szegozajmowa~ia lokalu, ' z tym że Za . n~dwyżkępo
wierzchnł jest obowiązany opłacać podwyższony czynsz 

.. 
3.~ Trybu . postępowania ' określonego '. w Ust; 1 orali " 

przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy lokal jest zajmowany' 
przez więcej niż jedn€go najemcę, z których chociażby 
jeden zajmuje powierzchnię mniejszą od przysługująCej ' 
na podstawie norm zaludnienia L ubiega się o przydziele
nie występującej nadwyżki powierzchni. W takim przy· 
padku powinna . być wydana decyzja o opróżnieniu części 
lokalu stanowiącej nadwyżkf< powierzcł.ni i jej przydziale 
najemcy zajmującemu część lokalu , nadmiernie za· 
gęszczoną· , 

, 4. Przepis ' ust. 3 stosuje się odpowiednio do włąści
cieli . (członków sp€}łdzielni) domów i lokali określonych 
wart. ' 29 ust. 1 pkt .1-3, którzy zamieszkują: w tych do- . 
mach (lokalach) lub gdy igłouą wniosek o umożliwienie. 
im zamieszkllnia w nich. . 

Art. 45. 1. Jezeli n(ljem lókalu lub budynku ,wynika 
z decyzji administra~yjnelo przydziale, wynajmujący 
może. wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku najmu 
i nakazanie przez sąd opróżnienia 'Iokillu tylko w przy. 
padku, gdy zachodzą' przyczyny uzasadniające wypoWie
dzenie ' najmu. b~zzachowania ,obowiązujących termi'nów. 

2: Obowiązek oprÓŻnienia lokalu, którego najem za
wiązał się nil podstawie decyzji o przydziale, niemoża 
b.yć przedmiotem ugody sądowej ani aktu notarialnego, 

. jak również orzeczony' w wyroku opartym na uznaniu 
powództwa;.' wyrok zaoczny w tych sprawach może~, 
wydany wyłącznie po przeprowadzeniu postępowaJJia ' oo .. 
wodowego. , 

3; Jeżeli najemca "'"yktacz& w sposób ratący\ I~ ' · 
uporczywy przeciwko , obowiązującernuponądkowidoDlC)or , 

we mu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni 
uciąźliwymkorzystanie z innych lokali w budynku, po· 
wództwo, o którym , mowa w ust. l, może wytoczyć takźe ' 
najemca inn1!go lokalu' w tym ' budynku. ' . 

Art. -ł6. 1. Jeżeli . najemca utracił tytuł prawny do 
dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego, terenowy organ. 
administrac.ji państwowej · może przekwaterować ' do po,
mieszczenia zastępczego nie tylko najemcę, ale również 
osoby, które z mig zamieszkują. 

2. TerenoWy organ administracji państwowejmoie
wydać decyzję o przekwaterowaniu osób -pozostałych po 
śmierci najemcY, które nie wstąpiły w slosunek-najDlu, 
do lokalu, w którym zaDlieszkiwaly uprzednio , w chąakte
rze , Qsób blisk,ich najemcy lub właś<:iciel~ nieruchomości 
albo · członka ~:półdzielni, jeżeli okres ich zamieszkiwania 
do c~uśmier~i najemcy był krótszy niż 2 lata., W razie 
niemotRości takiego przekwaterowania albo nieprzydz1e.
lenia lokalu zajmowanego, terenowy or.gan administracji 
państwowej wyąaje decyzję o przydziale pomieszczeziif. ' 
zastępczego i przekwaterowaniu pozostałych po śmiercI
najemcy osób do tego pomieszczenia: 

3. Gdy po śmierci najemcy. w lokalu pozostała tylko 
małoletnia osoba bliska będąca pod , władzą rodzicielską, 
terenowy organ administracji państwowej może przekw .. ~ 
terować ją do mieszkania rodziców, chociażby osoba , ta 
wstąpiła w stosunek . najmu, chyba " żę mieszka Qna w lo
kalu w związku' z orzeczeniem . sądu , ąpiekuńczego albo , 
z innyćh względów .przekwaterowanie.byłoby sprzeczne 

. z dobrem tej osoby. 

4. ~.zepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio· do 
osób pozostających w lokalu po ' śmierci " właściciela domu 
lub lokalu podlegaj4c~90 .przepisom o najmie na podsta
wie decyzji . o przydziale. 

5. Przepis ust. ·1 stosuje, się odpowiednio · do lokali 
użytkowych, z tym że osobie zajmującej lokal, użytko:wy 
ąez tytułu prawnego nie przysługuje pomieuczenie za-
stępcze. ' 

" 
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Ad. 41.1. W razie opUJzcżenia pr2ez najemcę lo
kalu mieszkalnego i pozost.ma 'iN nim osób zamieszku
i4CYch dotychczas wspólnie ~ najemcą, terenowy orga11 
administracji państwowej, z zastrzeżeniem. ust. 3, Wydaje . 
decyzję o przekwalerowaniutych osób. Przek.waterowanie 
może nastąpić do lokalu uzyskanego przez dotychczasó
wego najemcę, chociażby(lo lokalu tego nie miały ' za
stosowania przepisy o najmie na podstawie decyzji 
o przydziale i . terenowy organ administracji panstwowej 
może również wydać decyzję o przekwaterowaniu pozo
stawionych osób do fokalu, w · którym za1nieszkiwały one 
poprzednio jako osoby bliskie najemcy, właściciela nie
ruchomości albo członka spółdzielni JQieszkaniowej, jeżeli 
od dnia opuszczenia przez nie teg~ 'lokalu nie upłynęło 
Więcej~iż dw,\ lata.! . 

2. W razie , braku możliwości przekwatero'Wani~ pozo
stawionych osób na podstawie ust. 1 lub gdyby w lo
-kału, 90 którego ma nastąpić przekwaterowanie tych 
osób, powstało zagęszczenie poniżej 5 mI ' powierzchni 
mieszkalnej na jedną osobę, terenowy organ act.lmnistracji 

. patlstwowej poWinien wydać decyzję o .przydziale tym 
osobom pomieszczenia zastępczego i przekwaterowaniu 
tch do tego pomieszczenia. 

3 • . Jeżeli w tokalu oPUSZCZOllYm przez najemcę pozo
stały jego dzieci, osoby przysposobione lub rodzice, tere
DOwy organ administraćjipaństwowej . wydaje decyzję 
() przydziale im tego lokalu, chyba te najemca zamieszkał 
w znajdują-cymsię w tej samej lub pobliskiej miejsco
wości lokalu (domu) stanowiącym jego własność bądż 
uzyskanym na podstawie decyzji o przydziale, umowy 
najmu albo s'półdzielczego prawa do lokalu, a PCilwierzch

·l1ia lokalu zapewnia pozostawionym osobom normy przy-
sługujące im zgodnie z obowiązują(:ymi przepisami. Gdy
by jednak w wyniku przydzielenia dzieciom, osoboIiI 
przysposobionym lub rodzicom dotychczasowego najemcy 
zajinowanego przez nie lokalu powstała w nim nadwyżka 
powierzchni mieszkalnej stanowiąca co najmniej jeden 
pokój, jak również w razie pozostania tych os6b w domu 
jednorodZinnym albo w lokalu stanowiącym odrębną nie
ruchomość, o który ubiega się właściciel, terenowy organ 
administracji państwowej powinien wydać decyzję o ich 
przekwaterowaniu do lokalu odpowiadając:ego warunkom 
okFeślonym wart. f. ust. ' 1. -
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mości. a po 2ałeńc;zeniu naprawy - ~te nakazać im 
-przeprowiułzenie się do ~okalu poprzednio zajmowanego . . ~ 
Do osób, kt6repo zakadczeniu naprawy nie b~dą mogły 
powrócić do lokali zajmowanych poprzednio, ze względu 
na ich likwidację lub przebudowę, stilsuje się przepisy 
ust. t i 2. 

4. Przepis ust. 3 .stosuje się odpowiednio do osÓb 
podlegających przekwaterowaniu z b\l,dynków przezna
cionych do -modernizacji, ptzebudowy lub napraWy wy-
magającej opróżnienia lokalu. . 

5. Jeżeli osoba pedlegająca przekwaterowaniu z 
własąego domu wywłaszczonego za odszkodowaniem lub 
nabytego na podstawie przepisów o wywłaszczaniu ·. nie
ruchomoŚci otrzymuje odszkodowanie (cenę wykupu) za
nieruchomość co najmniej- w wysokości. wkładu mieszka
niowego obowiązującego w .spółdzielni,: - a nie podejmie 
budowy domu jednorodzinnego, sto!uje się do niej prze
pis ust. 1. Wkład do spółdzielni wnosi osobapod1egająca 
przekwaterowaniu. W razie odmowy przystąpienia do 
sp6łdzielni lub przyjęcia lokalu spółdzielczego, przekwa
terowanie następuje do pomieszczenia zastępczego. Oso
. bom, kt61'e podjęły budO-wę domu jedt1orodzintl1!go, tere
nowy organ administracji państwowej przydziela na czas 
oznaczony fokal zamienny. . 

'6. Przy przydziale lokali sp6łdzielczych osobom, 
o .. kt6rych mowa w ust. - t~5, slosuje się odpowiednio 
przepisy art. 6 ust. 1 i 2. 

Ą,rł. 49. 1. Terenowy' organ 'administracji państwo
wej, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi wzglę
dami społecznymi lub gospodarczymi, może wydać decyzję 
o zmianie w staliie zajmowania lokali użytkowych przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej. Decyzja -taka może 
być wydana również w stosunku do lok.ali wymienio
'nych w , art. 29 ust. 1 pkt 9, a ·także 'do loka'lt · w mieJsco
wości, w której nie obowiązuje najem na pOdsl.awie de
cyzji administracyjnej, jeżeli lokal znajduje się V! bu· 
dynku pozpstającym w zarządzie lub tizytkowaniu. 

2. W razie stwierdzenia nadwyzki powierzchni w lo
kalu biurowym, terenowy organ administracji państwowej 
może wydać decyzję o opróżnieniu części lokalu ·stano-
wiącej nadwYżkę. . 

3. Pr.zepisów ust. 1 i ' 2 nie stosuje się do lokali w 
domach .stanowiących własność spółdzielni ~ieszkanio

Art. 48. l.W razie konieczności opróżnienia lokalu wych oraz w budynkach będących w zarządzie . jednostek 
-mieszkalnego w budynku podlegającym rozbiórce w związ- organizacyjnych . podległych Ministrowi Spraw 'Wewnętrz
~u z inwestycją spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielnid nych lub przez niego nadżorowanych. Jeżeli lokal użytko
zapewn.ia oso~ie uprawnionej do jego zajmowania przy- wy w domu spółdzielni mieSj:kaniowej, zajmowany na 
znanie lokalu spółdzielczego. Je$eU lokal mieszkalny po·. podstawie umowy najmu, jest niezbędny na inne cele 
łoż4?ny jest w budynku . Q. c_hijra..k\etze....u.~yUt~ Jub l>U:....-- lub....:WPlępuj.e....w...niDl.JlJ!.!lwyżkiL.lm.-wierzchhi biurowtlJe. _ _ 
d,~ku podlegającym rozbiórce w ,zw.iąz~u z inną .. inwe- renowy organ administracji , państwowej może wystąpić - _.~-'-_._---
stycją bądź zpowodą zagrożenia budynku, t~renowy do zarządu spółdzielni ' z wnioskiem o wypowiedzenie 
organ administracji państwowej może skierować osobę , umowy · najmu i wynajęcie tego lokalu innemu najemcy. 
uprawnioną do jego zajmowania do spółdzielni mieszka- . . '.,.. . . 
nfo~ej w celu przydzielenia Jej lokalu WYbu.dQwanego 4. ~ecyzJe .. doty<.:ziłce zaJmowam~ lokah przez pań-
w ramach nakładów przekazanych pr.zez ten organ albo stwo,,:,e m~tytuCJe centralne na tereme m: .st. ":"'arszawy 
zaKład -pracy wnioskujący opróŻDierue lokalu. · wydaje M;lDlster - Szef Urzędu Rady ~Irustrow. 

2 W razie odmowy przystąpienia . do spółdzielni 
mieszkaniowej lub przyjęcia lokalu spółdzielczego, tere
Dowy organ administracji państwowej wydaje decyzję 
o przekwaterowaniu osoby zajmującej lokal do pomiesz
czenia zastępczego, jeżeli wysokość jej dochodu nie uza
sadnia przydzielenia lokillu zamiennego. 

3. W razie stwierdzenia w trybie przepis6w o paP~ 
stwowym nadzorze budowlanym stanu zagrożenia życia · 
lub mienia osób zamieszkujących budynek, terenowy 
organ administracji państwowej ~daje. decyzję o . prze
kwaterowaniu tych Oliób do pomieszczen zastępczych na 
czas naprawy ściśle oznaczony i podany. do ich wiado-

\ 

Art. $O. 1. W odniesieniu do najemców nie wymie~ 
Jlionyeh w ar,t. 49., ust l' decyzje o ograniczeniu . przy
działu lokalu użytkowego lub przekwaterowaniU z . niego 
do lokalu zamlenneqo :mogą być wydane: -

t) na wniosek jednostki gospodaTki uspołecznionej, któ
rej zajmowany przez najemcę lokal- jest niezbędnie 
potrzebny, , 

2} jeżeli wymaga tego planowe rozmieszczenfe sieci lo
kali handlowych bądź usługowych. 

2. JeżeH lokal użytkowy znajduje się w budynku 
podlegającym rozbiórce albo przeb~do,,:ie lub . gdy w 
trybie przepisów . o państwowym nadzorze budowlanym 
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. .4. Minister Pracy, Płac i ,Spraw Socjalnych w . . 
:tmnleniuz zainteresowanYmi ministrami -oraz po por'ozU~ 
mieniu ze Z\vłą~kami zawodowymi określi w drodze ~_ , 
,r.ozpotządzenia zćlsady zajmowania f opróżniania lokal'ł(' ~~, ~ 

. . . . .' ... • "~'If 
. położonych w hotelach . pracowniCzych. ustalania opł~rza ·;:·.~ 

. z~.~w~terowanie ora,z ratnowezasady ustalania kategotH-~)' 
hoteli pracowniczYf:h. - . ' )"~.~'~ 

, -'~~~% 



" 

...... . 

DzieRRik Ust-aw. NJ:. 30 --" 

2} przejścia ptacownikado innego zakładu ' pracy M 

mocy porozumienia strc:m, 
3) przejścia pracownika na emeryturę lub · rentę; 

4: Przepisy ust.. 3 stosuje . się odpowiednio do. mał
żonka i osób ' bliskich. które pozostały w mieszkamu za
lLładOwym po śmieici prw:ownika, zmarłego w . cz.asłę 

, tr,w.ania stosunku p~acy lub przM uzyskaniem pTzez mego 
lokalu zamiennego. 

. 5. Lokal zamienny lub pomiesiczenie zastępcze oso· 
bie obowiązanej do opróżnienia mieszkania z~kładow!!~o 
dostarcza zakład pracy, w którego dyspozycji pozostaje 
to -mieszkanie, a w razie braku takiejłDożJiwości -tere
nowy organ administracji państwowej. 

Rozdział 5 

Zamiana lokali mieszkalnych 

Art. 58; 1. -Najemcy lokali mieszkalnych, których 
stosunek najmu wynika z decyzji o przyd~iale'" oraz na
Jemcy mieszkań zakładowych mogą dokonywać zamiany 
żajmowanycn przez siebie lokali, jak również zamiany 
ty eh lokali na lokale spółdzielcze, zajmowane przez człon
ków spółdzielni mieszkaniowych, lokale w domach jedno

,rOdzinnych zajmowane przez właścicieli tych domów, 
a także na lokale stanowiące odrębne nieruchomości. 

2. ::' Zamiana może również polegać · na dostarczeniu , 
przez' właściwego' dysponenta lokalu wolnego w zamian 
za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę. 

3. Jeżeli najemca lub członek spółdzielni mieszka
niowej uzyskuje na podstawie ust. 1 Jub Z przydzielony 
prttz terenowy organ administracji · państwowej lokal 
o powierzchni mieszkalnej mniejszej od . powierzchni 10-
kalu"dotychczas zajmowanego, 'organ ten może jeąnocześ· 
nie przydzielić w ' dro<ke zamiany odrębny , lokal wstęp
nym lub pełnoletnim zstępnym, oSQbom przysposobionym 
albo rodzeństwu, do- czasu zamiany zamieszkującym stale 
z n,ajemcą bąd2: członkiem spóJdżielni mies.z~aniowej. 

4. Jeżeli przedmiotem zamiany jest lokalpo.zostający 
w dyspozycji terenowego , organu administracji pań .. ;two· 

' wej lub s~łdzielni mieszkaniowej; zezw,()łenie na zamianę 
może być wydane także 'na rzecz jednej z osóbn~eżą-

. cych do · kręgu wstępnych lub pełnoletnich zstępnych. : 
przysposobionych albo ro<lzeństwa,dotychczas ' zamieszka~ , 
łej z osobą' zainteresowaną i przez nią wskazanej. 

, 5. Zamiana lokalu, zajmowanego przez · nitjemcę na 
l'okallubdom stanowiący przedmiot własnośt::i osobistej 

, . ' wymaga przeniesienia własnoŚci. 

6. N<łJemca lokalu w. domu jednorodzinnym lUb lo
kalu stanowfącego odrębpą nieruchomość . może dokonać 
jElgo zamiany -tylko ża zgodą- właściciela domu allrolokalu. 

2) możliwości uzyskania w drodze zamiany mie.s-zkania 
poło~onego w pobliżu miejsca pracy, 

3) powstania warunkÓw rodzinnych uzasadniających 
zmianą miejsca zamieszkania, 

4) względów zdrowotnych uzasadniających koniepzność 
zamieszkania w innym lokalu. -

3 .. Odmowa udzielenia zezwolenia · na zamiimę fokalu 
, może nastąpić jedynie w przypadku, gdyby, zamiana spo
wodowała ,. naruszenie obowiązujących przepisów tub 
istotne pogor~zenie warunków mieSzkaniowych, osób zaj
mujących część lokalu nie objętą zamianą. Decyzja: od· 
mowna wymaga szc~egółowego uzasadnienia wskaZtl'ją
cego przesłanki takiego rozstrzygnięcia. 

Art. 60. 1. Zezwolenie teręnowego organu adm.ini· , 
stracji państwowej na zamianę lokalu, któregG najem 
wynika z decyz.ji ' administracyjnej o przydziale, stanflwi 
decyzję o przydziale lokalu uzyskane!}o W wyniku, za
miany. 

2. Najemca zwalniający lokal, w którym Występuje 
nadwyżka p()wierzchni miesz~.~lnej wynosząca Więcej; 'niż 
10 m2, wyposażony w trzylnb więcej elementów WVP"?
sażenia technicznego mających wpływ na 'wysokosc 
t:zynszu - w wyniku dostarczenia przez terenowy o'!J.an 
administracji państwowej lub zakład pracy lokala odpo
wiadającęgo normom zaludnienia, jest uprawniony , do 
otrzymania, ze środków Funduszu Gospodarki Gruntami 
i Gospodarki Mieszkaniowej albo zakładowego funduszu 
mieszkaniowego, odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego 
za róznicę powierzchni mieszkalnej ohu lokali. 

'3. Najemca, który w wyniku zamiany · otrzymuje 
lokal mieszkalny dostarcZony przez terenowy organ admi
nistracji państwowej lub · zakład ptacy o 'powii!rzehni 
miesżkalnej większej od lokalu dotychczas zajmowal'l.~o, 
może być zobowtązany do uiszczenią określonej opl'aty- za , 
powierzch.nię mieszkalrtą uzyskaną dodatkowo w wyniku 
zamiany; obowiązek ten nie moze jednak dotyczyc osób, 
o których mowa w a.rt. ,~30. , 

4; Przepi's ust. 2 stosuje się odpowiednio do€.ZłQn
ltów spółdzielni mieszkaniowej, którzy w zamian za' lokal 
zajmQwany na warurikach lokatorskiego prawa do ,lokalu 
otrzymują inny lokal dostarcz?JilY przez spółdz~ełnię •. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
zasady zamiany lokali mieszkalnych, wysokość~płat po
bieranych przy zamianie lokalu oraz ,zasady ich pobie
rani~ . i zwrotu,wysokOŚć · ekwiwalentu, o któ,ym mowa 
w ust. 2, oraz zasady tworzenia i zakr~ działania biur 
poŚrednictwa zamiaJlY mieszkań. 

Rozdział .6 

Właśclwośt organ6w i tryb poatępowaaia 
, . 

' . 7 . . W razie zamiany lokali między osobami zaintere- Aft. 61. Iiekroć VI ustawie jest . mowa: o: terenQ,wym 
. ,s.Qwanymi nie S«lsuje się przepisów o ' noonach ,zalud:: "organie adminis~racji państwowej bez bliższęgo określe
' nienla,~ jeżeli najemca, w!aścidel domu jednorodZi-nnegó ,nia, rozumie ;>i~ przez to terenowy organ ' admi1iistracji 

IPb lakalu stanowtą~gp oQ.r~bną nier.uchomoś.ć albo cżIo- państwowej ci właściwości szczególnej -do spraw foblo- , 
nek . spóWzielni mieszkaniowej, mający Większąliczoęwych stopnia podst~wo'Wego. : '. ' , , . 

" " osdb uprawnionych, uzySkuje w 'Wyniku zaini&ny lokal 
o powierzchni mieśzk.alnej nie mni'ejS"Zej od dotychczaS Art. 62; PJ;zydzia. lokali mieszkalnych · na , podstawie 

'c , %lIjinowiinej, pmostający wdyspozyCjiteTetlowego orga_ 'decyzji administracyjnej i wynajem mieszkaJ! zakł'ado-
nu ZrdDiinistracji państwowe] lub ~aldiłdu pracy. wych na.stępuje przy zachowaniu jawno'ŚCi postęP9wania. 

WoclniE}sieni).l do Pl1ydziału ,lokali mieszkalnych o~owią-
A.rf. 59. , 1. Zamiana lokali mieszkalnych wymagaze-" zuje zasięgnięcie QpinIi, spolecznej komisji mieszl:lrnrowej 

zwolenia dysponentów tych rokali na jej dokonanie. . " powołaneJ przez tereno'\vy organadministracjt 'pail$two-
.: ' . 2 . . Zezwolenie na . dokonanie zamiany pomiędzy OS(l- , wej o właściwosci ogólnej stopniappdstawowegQ', t!l :w: 
; ',.' : ,ba.mi zainięresowanym~ p9'\Vinno \)yću~zielone we wszyst~ , razie wynajmu mieszkań, zak'ładówych +.c . ia~~n[ęcie 

..... ,:, . :kiPt paypadkach. gdy j~t l;IU~ioDe ze wzg~l, .. n • . , opinii , społecznej' kom.sji miesżkanio'\Vt'Jpc>",ołas.ej , prz~z 
' .~ . s:łuszJ.ieąrteres-y, ,· 8 .. ' W' szczegÓlnl',ści: ,'~' razie : kierownika zakradli pracy w porozumieniu z .. załdacfttwą 

f} nadmie~nego zaye,szczenia lokalu, organiz<!cjq związkową. ,...: ' . ; ' '''"' , , . 



bziennik Ustaw Ni je) 36() 

Art. 63. 1. Decyzje )V sprawach lokalowych są wy
. dawane w formie pisemnej. 

( , 

2. Odwołania w sprawach cofnięcia przydziału lokalu 
lub przekwaterowania najemcy organy odwoławcze roz-
patrują na rozprawie. ' , 

Art. ~4. - 1. Egzękucją w sprawach opróżniania lokali 
podlegających przepisom ustawy prowadzą terenowe 
prgimy administracji państwowej w trybie postępowania 
egzekucyjnego w administracji, 

' 2. Jeżeli zobowiązanemu do oprozmenia zajm,owa-
, nego dotychczas lokalu przysługuje prawo do lokalu za

miennego ' lub -pomieszczenia zastępczego, postępowanie 
egzekucyjne może by~ wszczęte po dostarczeniu \ takiego 
lokalu (pomieSzczenia),. ,~ 

Art. 65. 1. W razie samowolnego zajęcia wolnego 
lokalu, do którego stosuje się przepisy o najmie na pod
stawie decyzji administracyjnej, terenowy organ admini
stracji państwowej powinien dokonać bezzwłocznie usu
nięcia sprawcy z lokalu ~ w razie potrzeby przy pomocy 
funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej - składając , wnio
sek o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń. 

2. Przepis ust. l " stosuje się rówrieź w razie samo
wolnego zajęcia wolnego lokalu w budynku znajdującym 
się w dyspozycji spółdzielni mieszkani.Jwej ' lub innej 
jednostki gospodarki uspołecznionej, z tym że usunięcie 
sprawcy następuje na wniosek dysponenta lokalu. 

3. ' W przypadku samowolnego zajęcia l,cikalu w bu
dynku nie oddanym do użytku obowiązek bezzwłocznego 
usunięcia sprawcy z lokalu obciąża kierownika budowy. 

4. Jeżeli sprawca samowoli nie zostan,ie usunięty 
przed upływem 6 miesięcy od dnia samowolnego zajęcia 
lokalu, terenowy organ administracji ' państwowej wydaje,' 
decyzję e przekwaterowaniu śprawcy- - do lokalu, w któ
rym poprzednio zany.eszkiwał, a w razie braku takiej 
możliwości ---, do pom~eszczenia zastępczego. 

li 5. Przepis ust. · 4 stosuje się odpowiednio do_ innych 
osób, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, jeżeli nie 
zacłlOdzą okoliczności . okręślone W przepisach art. 46 lub 
47, z tym że Gsobie usuniętej z lokalu użytkowego nie 
przysługuje pomieszcżenie zastępcze. 

Roz<kiał 7 

Przepisy karne 

Art. 66. l Kto w stosunku do lokali -podlegających 
przydziałowi w drodze decyzji administracyjnej bierze 
udział w zawarciu umowy o odstępne w jakiejkolwiek 
postaci na riecz właściciela budynku, ustępującego na
jemcy lub innej osoby bądż umowy o wynagrodzenie 
za pośrednictwo w najmie lokalu, podlega karzepozba-
whmia wolności dola.ł 3. ' 

2. Przepis ' ust. 1 nie dotyczy przypadków pośred
nictwa w zamianie mieszkań ze strony jednostek organi
z~cyjnych powoła1'iycq w tym 'celu. 

Art. 67. L Kto wbrew prz~pisom ustawy obejmuje 
liamowolnie . w używanie wolny lokal bez uzyskania pra
w~m przewidzianego przydziału albo oddaje lokal . w 
używanie osobie nie posiadającej. decyzji o przydziale, 
podlega karze /areśz1i.t do 3 miesięcy lub ograniczenia 
wolności do 3 miesięcy albo grzywny do 50.000 złotych. 

2. Kto opróżnia zajmowany ' lokal - bez uprzedzenia .. 
o tym ' właściciela lub administracji domu, podlega karze 
grzywny do 50.000 złotych. 

3. Wynajmujący lub osoba działająca w jego itnieniu, 
albo naje~ca, który utrudnia w sposób złośliwy lub ' upor
czywy osobom zamieszkałym w danym budynku korzY!ita
nie z zajmowanego l()kalu mieszkalnego lub pomieszczeń 
przynależnych do tego lokalu, podlega karze grzyWny do 
50.000 złotych. 

Roidział 8 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 68. 1. W miejscowościach, w których na PO,<l
stawie dotychczasowych przepisów dO dnia wejścia w 
życie :ustawy obowiązywała publiczna gospodarka loka
lami. do najmu lokali stosuje się przepisy rozdziału 3. 

2. Sprawy wszczęteprJ:ed dniem wejścia w życi.e 
ustawy, lecz nie zakończone ostatecznymi 'decyzjami, pod
legają rozpatrzeniu według tej . ustawy. 

3. Do czasu wydania przepisów wykońawczych prze
widzianych w ustawie zachowują moc przepisy dotych
czasQwe, jeżeli . nie są z nią sprzeczne. " 

Art. 69. 1. Najemcy zajmujący na podstawie decyzji 
c pr.zydziale lokale, o których mowa wart. 14 ust. 2 pkt 2 
i 3, do czasu ich opróżnienia uiszczają czynsz według 
~tawek określonych na podstawie art. 15 ust. 4 i korzy· 
stają z ochrony przewidzianej wart. 45 ust. 1. 

2. Najemcy garaży, zajmow~nych 'na podstawie de~ 

cyzji o przyd.ziale, korzystają z ochrony przewidzianej w 
art. 45 ust. 1, jeżeli używają ich zgodnie z przez~acze
czeniem-. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się do najemców zajmują
cych lokale w budynkach ,spółdzielnimiesŻkanióWYGh, 

. ~ 

z tym że wysokość płaconego przez nich czynszu najml! , 
nie może l>yć niższa 'od ,lcosztów eksploatacji iremoil
·tów, . ponosżonych przez członków ' spółdzielni." 

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się rówriieżd~ najemcÓw, , 
którzy zajęli ldkal na podstawie tytułu prawnego przed . 
wprowadzeniem w ' danej miejscowości publicżneJ gospo
darki lokalami lub najmu na podstawie decyzji .. ądmini-: , 

stracyjnej. 

Art 70. Tracą moc: 
l) ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod 

publicznej gospodarki lokaląmi domów iednorodzin
nych oraz lokali w domach spółdzielrii mieszkania-o 
wych (Dz. U. z 19ą2 r. Nr 47, poz. 2281' z 1972 r. 
Nr 27, poz. ,193),- z tym że zachowują moc przepisy, , 
wjTk,onawcze wydane na podstawie art. ;l ust. 2 ·tej, ' 
ustawy, w tym przepisy określaJące ulgowe warunki 
wniesienia wkładów w stosunku do osób, którezo,,
stały przyjęte na czł-onkó'V spółd.zielńi Jllies;d,<.anio
wych przed dniem wejścia w życie niniejszej U$.tdWy. 

2) ustawa z dnia 6 czerwca 19581'. o~ciągl}nitlczyns~(J" , 

, najmu i ' innych , należności Państwa. żwiązańycłl 
z · korzy~taniem z ter.enów i ~-budynków. państYro~.~~ .. ~. 

(Dz. U. Nr 35, poz. 156 i z 1961 r. Nr 32, poz. lSł}). ' 
. . ,: 

3)' ustawa z Iiłnia 30 stycznia 1959 r. ~ Pra\Vo lokaloQ , 
(Dz.U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227); 
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