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Dz.U. 1991 Nr 107 poz. 461 
 

U S T A W A 
z dnia 16 października 1991 r. 

o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy 
o Urzędzie Ochrony Państwa. 

 
Art. 1. 

 
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz.179 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) w art.90: 

1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust.1; 
2) dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu: 

"2. Właściciele domów jednorodzinnych, domów mieszkalno-pensjonatowych i lokali mieszkalnych 
stanowiących odrębne nieruchomości mają prawo do zamieszkania w swych domach i lokalach 
opróżnionych w całości lub części. 

3. Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysługuje prawo zamieszkania w opróżnionym 
lokalu mieszkalnym w tym domu. 

4. W razie opróżnienia samodzielnego lokalu w domu, o którym mowa w ust.2 i 3, oraz lokalu 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, właścicielowi przysługuje prawo oddania go 
w najem bądź bezpłatne używanie. 

5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy właściciel nie skorzysta bez uzasadnionych przyczyn z prawa, o 
którym mowa w ust.4, Minister Spraw Wewnętrznych lub podległy mu organ może dokonać 
przydziału opróżnionego lokalu.". 

 
Art. 2. 

 
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U.Nr 30, poz.180 i z 1991 r. Nr 94, 
poz.422) w art.77: 

1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust.1; 
2) dodaje się ust.2-5 w brzmieniu: 

"2. Właściciele domów jednorodzinnych, domów mieszkalno-pensjonatowych i lokali mieszkalnych 
stanowiących odrębne nieruchomości mają prawo do zamieszkania w swych domach i lokalach 
opróżnionych w całości lub części. 

3. Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysługuje prawo zamieszkania w opróżnionym 
lokalu mieszkalnym w tym domu. 

4. W razie opróżnienia samodzielnego lokalu w domu, o którym mowa w ust.2 i 3, oraz lokalu 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, właścicielowi przysługuje prawo oddania go 
w najem bądź bezpłatne używanie.
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5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy właściciel nie skorzysta bez uzasadnionych przyczyn z prawa, o 

którym mowa w ust.4, Minister Spraw Wewnętrznych lub podległy mu organ może dokonać 
przydziału opróżnionego lokalu.". 

 
Art. 3. 

 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


