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pień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. 
Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu. 

Art. 14. Umowa podnajmu lokalu w całości lub jego 
części albo oddania w bezpłatne używanie wymaga zgody 
wynajmującego wyrażonej na piśmie, jednakże wynajmujący 
nie może zgody odmówić bez uzasadnionej przyczyny. 

Art. 15. 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub 
grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, najemca jest 
obowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu 
w celu jej usunięcia . Jeżeli najemca jest nieobecny albo 
odmawia udostępnienia lokalu, wynajmujący ma prawo 
wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub 
straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, 
także przy jej udziale. 

2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność 
najemcy lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, 
wynajmujący jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znaj
dujące się w nim rzeczy do czasu przybycia najemcy. Z czyn
ności tych sporządza się protokół. 

3. Najemca powinien także udostępnić wynajmujące
mu lokal w celu dokonania: 

1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypad
kach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia 
technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych 
prac i ich wykonania, 

2) zastępczego wykonania przez wynajmującego prac ob
ciążających najemcę· 

4. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, naje
mca jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt 
wynajmującego do lokalu zamiennego, jednak na czas nie 
dłuższy niż rok. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na 
wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż za lokal 
dotychczasowy. 

Art. 16. Najemca może wprowadzić w lokalu ulep
szenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisem
nej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. 

Art. 17. 1. Po zakończeniu najmu najemca jest obo
wiązany odnowić lokal i dokonać obciążających go napraw. 
Za wymienione przez najemcę w okresie trwania najmu 
elementy wyposażenia lokalu należy się zwrot kwoty od 
powiadającej różnicy ich wartości, według stanu z dnia 
objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Kwotę należną 
najemcy oblicza się według cen obowiązujących w dniu 
rozliczenia. 

2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wpro
wadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 16 i przy
wrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji 
lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości 
uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień 
opróżnienia lokalu. 

Art. 18. 1. W razie samowolnego zajęcia lokalu właś
ciciel może dokonać usunięcia sprawcy, działając z pomocą 
policji albo straży miejskiej. 

2. Sprawcy samowolnego zajęcia lokalu nie przysługują 
środki przewidziane w przepisach o ochronie posiadania. 

3. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu 
prawnego wynosi 200% czynszu, jaki osoba zajmująca lokal 
byłaby obowiązana opłacać z tytułu jego najmu. 

4. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych 
strat wynajmujący może żądać odszkodowania uzupełniają
cego. 

Art. 19. 1. Rada M inistrów, w drodze rozporządzenia, 
określa warunki i tryb zajmowania oraz zwalniania mieszkań 
przez osoby wymienione w przepisach o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, bio
rąc pod uwagę szczególne potrzeby mieszkaniowe tych osób 
wynikające z pełnionych przez nie funkcji . 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
warunki korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej 
- pracowników, których uprawnienia wynikają z dotych
czasowych przepisów, biorąc pod uwagę potrzeby miesz
kaniowe wynikające ze szczególnych warunków wykonywa
nia zawodu. 

Rozdział 3 

Czynsz i inne opłaty 

Art. 20. 1. Z tytułu najmu najemca jest obowiązany 
opłacać czynsz. 

2. W wypadkach przewidzianych ustawą wysokość 
czynszu ustala się w sposób w niej określony (czynsz 
regulowany). W pozostałych wypadkach czynsz jest wolny. 

3. Wysokość czynszu 'powinna uwzględniać stan tech
niczny i położenie domu, powierzchnię i wyposażenie lokalu 
oraz inne czynniki podwyższające lub obniżające jego war
tość użytkową. 

4. Wysokość czynszu strony określają w umowie. 

Art. 21. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do 
uiszczania opłat za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, 
wodę oraz inne świadczenia, w szczególności za odbiór 
nieczystości stałych i płynnych, windę i antenę zbiorczą. 

Art. 22. 1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, czynsz 
jest płatny miesięcznie z góry do 10 dnia miesiąca, do rąk 
wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek. 

2. Jeżeli opłaty, o których mowa wart. 21, mają być 
płatne za pośrednictwem wynajmującego, termin płatności 
strony określają w umowie najmu. 

3. Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie 
z najemcą stale mieszkające z nim osoby pełnoletnie. 

Art. 23. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w ustawie, wynajmujący może podwyższyć czynsz wypo
wiadając wysokość czynszu dotychczasowego, z zachowa
niem terminów wypowiedzenia. 

2. Jeżeli strony w umowie nie ustaliły terminu dłuż
szego, wówczas termin wypowiedzenia wysokości czynszu 
wynosi 3 miesiące. 

3. Wypowiedzenie czynszu powinno być pod rygorem 
nieważności dokonane na piśmie. Na żądanie najemcy wy
najmujący określi przyczynę i kalkulację podwyżki. 

Art. 24. W ciągu połowy okresu wypowiedzenia naje
mca może zakwestionować wysokość podwyżki kierując 
sprawę do sądu rejonowego albo oświadczyć wynajmujące
mu na piśmie, że z lokalu rezygnuje i że opróżni go w terminie 
miesiąca . W takim wypadku, w zastrzeżonym terminie mie
sięcznym, z którego upływem najem ulega rozwiązaniu, 
najemca jest obowiązany uiszczać czynsz dotychczasowy. 
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Art. 37. Wyroków sądowych nakazujących eksmisję 
nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku 
następnego włącznie, jeżeli zobowiązanemu nie wskazano 
lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. 

Art. 38. Ograniczenia, o których mowa wart. 36 i art. 
37, nie dotyczą eksmisji orzeczonej przez sąd z powodu 
znęcania się nad rodziną. 

Rozdział 6 

Dodatki mieszkaniowe 

Art. 39. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje oso
bom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, 
jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gos
podarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprze
dzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie 
przekracza 150% naj n iższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym. 

2. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje: 

1) najemcom opłacającym czynsz wolny, 

2) najemcom lokali socjalnych, 

3) podatnikom podatku rolnego, z wyjątkiem osób, które 
otrzymały prawo zamieszkania w lokalach na podstawie 
art. 54 ustawy - Karta Nauczyciela, 

4) osobom prowadzącym w zajmowanym lokalu działal 

ność gospodarczą. 

3. W wypadku gdy gmina nie korzysta z dotacji z budże
tu państwa, o której mowa wart. 45 ust. 2, dodatki 
mieszkaniowe mogą być także wypłacane osobom wymie
nionym w ust. 2, jeżeli rada gminy tak uchwali. 

Art. 40. 1. Przez gospodarstwo domowe rozumie się 

gospodarstwo prowadzone przez osoby stale razem zamiesz
kujące . 

2. Za podstawę obliczenia dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domowego przyjmuje się 

sumę dochodów członków tego gospodarstwa osiągniętych 
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku. 

3. Rada Min istrów, w drodze rozporządzenia, określa 
sposób deklarowania oraz wzór deklaracji o wysokości 
dochodów członków gospodarstwa domowego oraz doku
menty, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny 
być przez składających deklarację przechowywane w celu 
udostępnien ia na żądanie organu przyznającego dodatek 
mieszkaniowy. 

Art. 41. 1. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomię
dzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierz
chnię użytkową zajmowanego lokalu a wydatkami poniesio
nymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości : 

1 ) 15% dochodów gospodarstwa - w gospodarstwie 
jednoosobowym, 

2) 12% dochodów gospodarstwa -w gospodarstwie 
2-4-osobowym, 

3) 10% dochodów gospodarstwa -w gospodarstwie 
5-osobowym i większym . 

2. Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego jest wyższy od określonego wart. 39 ust. 1, 
a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku miesz
kaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę. 

3. Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza 
lub równa normatywnej powierzchni użytkowej, dodatek 
mieszkaniowy ustala się w wysokości różnicy między fak
tycznymi wydatkami ponoszonymi na ten lokal a odpowied
nią kwotą wymienioną w ust. 1 pkt 1-3. 

Art. 42. 1. Normatywna powierzchnia użytkowa loka
lu w przeliczeniu na , liczbę członków gospodarstwa domo
wego nie może przekraczać: 

1) 35 m2 
- dla 1 osoby, 

2) 40 m2 
- dla 2 osób, 

3) 45 m2 
- dla 3 osób, 

4) 55 m2 
- dla 4 osób, 

5) 65 m2 
- dla 5 osób, 

6) 70 m2 
- dla 6 i więcej osób. 

2. Właścicielowi domu jednorodzinnego dodatek mie
szkaniowy przysługuje tylko wtedy, gdy powierzchnia użyt
kowa tego domu nie przekracza 70 m2

. Wtakim wypadku nie 
ma zastosowania przepis ust. 5. 

3. Normy powierzchni użytkowej, określone w ust. 1, 
podwyższa się o 10m2

, jeżeli w lokalu mieszka osoba 
niepełnosprawna poruszająca się na wózku . 

4. Wydatki na normatywną powierzchnię użytkową za
jmowanego lokalu oblicza się dzieląc wydatki na lokal 
zajmowany przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc 
uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powie
rzchnię użytkową lokalu, o której mowa w ust. 1. 

5. Jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu 
w domach wielorodzinnych przekracza powierzchnię nor
matywną o więcej niż 30%, dodatek mieszkaniowy nie 
przysługuje. 

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia , określa 
rodzaje wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, stano 
wiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego. 

Art. 43. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wnio
sek osoby uprawnionej, o której mowa wart. 39 ust. 1, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administ
racyjnej. 

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu 
miesięcy, na podstawie deklaracji, o której mowa wart. 40 
ust. 3. Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od 
dnia złożenia wniosku . 

3. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano 
dodatek, nie opłaca należnego czynszu, opłat eksploatacyj
nych lub przypadających na nią kosztów zarządu nierucho
mością wspólną, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzy 
muje się w drodze decyzji, aż do czasu uregulowania 
zaległości. Przepis stosuje się odpowiednio do właścicieli 
domów jednorodzinnych, którzy nie pokrywają wydatków, 
o których mowa wart. 42 ust. 6. 

4. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwier
dzono, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych 
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danych zawartych w deklaracji lub wniosku albo że przy
znano go w nadmiernej wysokości, osoba otrzymująca 

dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależ
nie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te, 
wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, podlegają przy
musowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyj
nego w administracji. Wypłatę dodatku w skorygowanej 
wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należ
ności. 

5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
dokumenty, które oprócz deklaracji o wysokości dochodów 
członków gospodarstwa domowego należy do wniosku 
dołączyć. 

Art . 44. 1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarząd
cy domu, z wyjątkiem ryczałtu wymienionego w ust. 4, który 
jest wypłacany wnioskodawcy. 

2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk 
wnioskodawcy będącego właścicielem domu jednorodzin
nego. 

3. Zarządca zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet 
przysługujących mu lub rozliczanych za jego pośrednictwem 
należności z tytułu zajmowanego przez wnioskodawcę loka
lu mieszkalnego. 

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa, 
w jakich wypadkach wnioskodawcy przysługuje ryczałt na 
zakup opału, oraz jego wysokość w zależności od sposobu 
ogrzewania wody i lokalu mieszkalnego. 

Art. 45. 1. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest 
zadaniem własnym gminy. 

2. Gminy uzyskują dotacje celowe z budżetu państwa 
na dofinansowanie zadania, o. którym mowa w ust. 1, 
w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżeto
wej , 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
zasady i tryb ustalania oraz przekazywania gminom z budżetu 
państwa dotacji, o której mowa w ust. 2, oraz szczegółowe 
zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych i ich wy
płat. 

Rozdział 7 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 46. W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie 
Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 105, poz. 453, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214) wart. 
31 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Minist
rem Finansów, określa wysokość czynszu najmu lokali 
mieszkalnych będących w administracji jednostek or
ganizacyjnych Służby Więziennej , a także zasady zwrotu 
różnicy w opłatach czynszowych za inne lokale miesz
kalne, za które funkcjonariusz Służby Więziennej jest 
obowiązany opłacać czynsz. " 

Art. 47. W ustawie - Kodeks cywilny wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) art. 680 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 680. Do najmu lokali stosuje się przepisy niniej
szego tytułu tylko o tyle, o ile stosunek ten nie 
jest odmiennie uregulowany w przepisach 
ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodat
kach mieszkaniowych."; 

2) skreśla się art. 689; 

3) skreśla się art. 691 . 

Art. 48. W ustawie - Kodeks postępowania cywil 
nego wart. 1046 skreśla s ię § 4. 

Art. 49. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, 
poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, 
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 
197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 
425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 
254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r, 
Nr 43, poz. 163) skreśla się art. 57. 

Art. 50. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 
25, Nr 77, poz. 355 i Nr 91, poz. 421) skreśla s ię art. 76. 

Art. 51. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o proku
raturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70) skreśla się art. 57, 

Art. 52. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkol
nictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, 
poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz, 314 oraz 
z 1994 r . .Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163) skreśla się art. 123. 

Art. 53. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu n ieruchomościami rolnymi Skarbu Państ
wa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 1 07, poz. 464, 
z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 
3 i Nr 90, poz. 419) wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się art. 41; 

2) wart. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Na wniosek osoby bliskiej, która pozostała w lokalu 
po śmierci najemcy, cenę sprzedaży pomniejsza się, 
uwzględniając, zamiast okresu własnej pracy albo 
okresu najmu, okres pracy najemcy w zakładach 
pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 1."; 

3) art. 47 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 47. Emeryci i renciści, którzy nabyl i prawo do 
bezpłatnego mieszkania z tytułu pracy w pańs
twowych gospodarstwach rolnych, są zwol
nieni z czynszu najmu lokali mieszkalnych." 

Art. 54. W ustawie z dn ia 10 grudnia 1993 r. o finan
sowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600) wart. 21 w ust. 
1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu : 

,,4) wypłaty dodatków mieszkaniowych, określonych wod
rębnych przepisach." 

Rozdział 8 

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe 

Art. 55. 1. Przepisy ustawy stosuje się do najmu na 
wiązanego przed dniem jej wejścia w życie, z uwzględ 
nieniem przepisów niniejszego rozdziału. 
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2. Umowy najmu zawarte na podstawie ustawy, o której 
mowa wart. 67 pkt 2, pozostają w mocy. 

Art. 56. 1. Najem nawiRzany na podstawie decyzji 
administracyjnych o przydziale lub na podstawie innego 
tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowo
ści publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu 
najmu jest, w rozumieniu ustawy, najmem umownym zawar
tym na czas nie oznaczony. 

2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. włącznie czynsz najmu 
lokali, nawiązanego w sposób, o którym mowa w ust. 1, 
położonych w domach stanowiących własność osób fizycz
nych lub prawnych albo lokali stanowiących własność takich 
osób, ustala się zgodnie z przepisami o czynszu regulowa 
nym. 

3. Jeżeli będzie to uzasadnione stopniem zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych w gminie, rada gminy po zasięg
nięciu opinii sejmiku samorządowego może ustalić termin 
krótszy niż określony w ust. 2. 

4. W razie gdy właściciel , o którym mowa w ust. 2, 
zamierza zamieszkać w swoim lokalu i w tym celu zwalnia na 
rzecz najemcy zajmowany dotychczas lokal znajdujący 'się 
w zasobach gminy, najemca jest obowiązany opróźnić lokal 
właściciela i przenieść się do lokalu zwolnionego, jeżeli 

spełnia on przewidziane ustawą wymagania dla lokalu za
miennego. W takim wypadku właściciel może wypowiedzieć 
najem w trybie art. 32 ust. 2. 

5. Gmina jest obowiązana wynająć lokal osobie, która 
opróżniła lokal właściciela, od następnego dnia po upływie 
okresu wypowiedzenia najmu przez właściciela. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, jeżeli 
w lokalu właściciela ma zamieszkać jego pełnoletnie dziecko 
lub rodzice. 

7. Jeżeli właściciel zamierzający zamieszkać w swoim 
lokalu nie dysponuje lokalem, który mógłby być zwolniony 
z przeznaczeniem dla najemcy, może najem wypowiedzieć 
w terminie nie krótszym niż 2 lata. Warunkiem wypowiedze
nia jest przyjęcie przez gminę obowiązku zawarcia umowy 
najmu z osobą, której właściciel ma zamiar wypowiedzieć 
umowę· 

8. Nie można wypowiedzieć najmu w trybie art. 32 ust. 
2, jeżeli lokal, do którego ma tytuł prawny najemca lub jego 
małżonek, podlega przepisom ust. 1 i 2. 

9. Jeżeli przyczyną rozwiązania najmu w trybie art. 35 
przez właściciela, o którym mowa w ust. 2, jest stwierdzona 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego konieczność 
opróźnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi lub mienia, obowiązek dostarczenia najemcy lokalu 
zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na 
gminie. Obowiązek ten wygasa z dniem 1 stycznia 2005 r. 

Art. 57. Osoby będące w dniu wejścia w życie ustawy 
najemcami lokali w budynkach stanowiących własność osób 
prawnych oraz następcy prawni tych osób, w rozumieniu art. 
8, opłacają czynsz regulowany. 

Art. 58. 1. Umowy najmu dotychczasowych mieszkań 
zakładowych, bez względu na ich treść, stają się z mocy 
prawa umowami zawartymi w rozumieniu ustawy na czas nie 

oznaczony, chyba że ich najem również po wejściu w życie 
ustawy będzie związany ze stosunkiem pracy. W takim 
wypadku umowa staje się umową na czas oznaczony. 

2. Osoba, zajmująca mieszkanie zakładowe bez tytułu 
prawnego wskutek wypowiedzenia jej najmu przed dniem 
wejścia w życie ustawy, zachowuje uprawnienie do lokalu 
zamiennego nabyte na podstawie dotychczasowych przepi
sów. W razie przejęcia mieszkania zakładowego przez gminę, 

osobę, o której mowa wyżej, gmina może pozostawić w do
tychczasowym mieszkaniu; na zasadzie określonej w ust. 1. 

3. Przepisy ust. 1 i ' 2 stosuje się odpowiednio do 
najemców lokali, które utraciły charakter mieszkań zakłado
wych przed dniem wejścia w życie ustawy wskutek lik
widacji, przekształcenia lub upadłości zakładu pracy, a także 
przeniesienia własności ł:>udynków mi~szkalnych na inną 

osobę· 

Art. 59. Umowa najmu loka.lu, zawarta na warunkach 
i w trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 30 ustawy wymienionej wart. 67 pkt 2 na okres 
zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez najemcę, 
wygasa po upływie tego okresu. 

Art. 60. Ilekroć w odrębnych przepisach wydanych 
przed dniem wejścia w życie ustawy jest mowa o domach 
jednorodzinnych, małych domach mieszkalnych, domach 
mieszkalno-pensjonatowych lub letniskowych, rozumie się 
przez to budynki odpowiadające wymaganiom określonym 
w przepisach dotychcżas obowiązujących. 

Art. 61. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy do czynno
ści jednostek zarządzających nieruchQmościami na mocy 
decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie art. 25 
ust. 2 i 3 ustawy wymienionej wart. 67 pkt 2, stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw 
bez zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli zarząd zostanie przywrócony właścicielowi na 
jego wniosek złożony w ciągu roku od dnia wejścia w życie 
ustawy, znosi się wzajemne rozliczenia z tytułu dochodów 
z nieruchomości i wydatków na eksploatację i remonty 
bieżące, jakie miały miejsce do dnia przywrócenia zarządu. 

3. Z czynności, o których mowa w ust. 2, sporządza się 
protokół . 

Art. 62. Kaucja wpłacona przez najemcę, pomniejszo
na o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, 
podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w ciągu miesią
ca od opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez 
najemcę· 

Art. 63. Postępowanie administracyjne wszczęte na 
podstawie ustaw, o których mowa wart. 67 pkt 1 i 2, i nie 
zakończone do dnia wejścia w życie ustawy decyzją ostatecz
ną podlega umorzeniu. Przepis ten nie dotyczy postępowania 
wszczętego na podstawie przepisów rozdziału 12 w dziale II 
i art. 156-161 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art. 64. Właściciel lub zarządca budynku, jeżeli nie 
zostanie zawarta umowa najmu, może wytoczyć powództwo 
o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu z osób, które w dniu 
wejścia w życie ustawy zajmowały go bez tytułu prawnego. 
W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepis art. 33. 
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Art. 65. Wydane i nie wykonane przed dniem wejścia 
w życie ustawy prawomocne orzeczenia sądowe oraz ostate
czne decyzje admin istracyjne w sprawach opróżnienia lokali 
podlegających przepisom ustawy, o której mowa wart. 67 
pkt 2, są wykonywane przez organy gmin w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 66. Lokale należące do zasobów gminy o powierz
chni przekraczającej 80 m2 mogą być po dniu wejścia w życie 
ustawy oddane wnajem za zapłatą czynszu wolnego. 

Art. 67. Tracą moc: 

1) ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i od
budowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie 
budynków (Dz. U. z 1968 r. Nr 36, poz. 249 i z 1990 r. Nr 
34, poz. 198). 

2) ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe 
(Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z 1989 r. Nr 1 O, poz. 57, 
Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 190 i Nr 34, poz. 198, 
z 1991 r. Nr 115, poz. 496 orazz 1994 r. Nr 85, poz. 388), 
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3) ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy 
- Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i z 1989 r. Nr 
20, poz. 108), 

4) ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy 
- Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 32, poz. 190) . 

Art. 68. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie mie
siąca od dnia ogłoszenia , z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa wart. 
26, lecz nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, zachowują moc przepisy wykonawcze, 
wydane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy wymienionej 
wart. 67 pkt 2, w zakresie dotyczącym ustalania wysokości 
czynszu najmu. W tym samym okresie osoby, o których mowa 
wart. 46 ustawy wymienionej wart. 53, opłacają czynsz 
najmu w wysokości pokrywającej koszty eksploatacji tych 
domów i lokali mieszkalnych. 

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 54 
ust. 4 ustawy wymienionej wart. 67 pkt 2 zachowują moc nie 
dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy wpłaty na prenumeratę wydawnictw promulgacyjnych na rok 1995. 

Przyjmujemy wpłaty tylko na prenumeratę roczną, nie prowadzimy prenumeraty kwartalnej i półrocznej. 

Cena prenumeraty na rok 1995 wynosi: 

Dziennika Ustaw 
Monitora Polskiego 
Monitora Polskiego "B" 
(zawierającego sprawozdania finansowe spółek 

. akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych) 

Orzecznictwa Sądu Najwyższego (dwutygodnik) 
(Zbiór Urzędowy) 

Biuletynu Rady Legislacyjnej (kwartalnik) 

2400000 zł 
750000 zł 

1900000 zł 

1 250000 zł 

370000 zł 

Aby ułatwić dokonanie wpłat, wyślemy Państwu druki "wpłata - zamówienie", które będą dołączone do bieżących 
numerów Dziennika Ustaw. 

Nowi prenumeratorzy mogą otrzymać druki "wpłata - zamówienie" po zgłoszeniu zapotrzebowania do Wydziału 
Wydawnictw i Poligrafii GP URM. 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11,02-903 Warszawa P-1. 

Reklamacj e z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Urzędu Rady M inistrów. 
ul. Powsińska 69/11. 02-903 Warszawa. P-1. do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafi i Urzędu Rady M inistrów. 
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