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USTAWA 

z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jed
nostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najm ie lo
kali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 120, poz. 787) wprowadza się następuj ące 

zmiany: 

1) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzm ieniu : 
"Art. 39a. 1. Za dochód uważa się wszelkie przy

chody po odliczeniu kosztów ich uzy
skania oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
oraz na ubezpieczenie chorobowe, 
określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych , chyba że 
zostały już zal iczone do kosztów uzy
skania przychodu. Do dochodu nie 
wlicza się dodatków dla sierot zupeł
nych, zasiłków okresowych z pomocy 
społecznej oraz jednorazowych 
świadczeń pieniężnych i świadczeń 
w naturze z pomocy społecznej . 

2. Za dochód osoby prowadzącej działal 

ność gospodarczą przyjmuje s i ę kwo
tę podaną w deklaracji o dochodach, 
o której mowa wart. 40 ust. 3 ustawy, 
nie niższą jednak niż zadeklarowana 
przez tę osobę kwota dochodu stano
wiącego podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli 
osoby nie podlegają ubezpieczen iu 
społecznemu - nie niższą od kwoty 
naj niższej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie społeczne obowią
zujących osoby ubezpieczone na pod
stawie odrębnych przepisów. 

3. Dochód z prowadzenia gospodarstwa 
rolnego ustala się na podstawie po
wierzchni gruntów w hektarach przeli
czeniowych i przeciętnego dochodu 
z 1 hektara przeliczeniowego, ogłasza-

nego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędo
wym Rzeczypospolitej Polskiej "Moni
tor Polski " , na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 
94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, 
z 1996 r. Nr 91 , poz. 409, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz 
z 1998 r. Nr 108, poz. 681) ."; 

2) wart . 40 skreśla się ust. 2a. 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do
chodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 
1999 i 2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983) art. 65 otrzymuje 
brzmienie: 

"Art. 65. 1. Traci moc ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. 
o finansowaniu gmin (Dz.U. z 1998 r. Nr 
30, poz. 164 i Nr 98, poz. 611), z zastrzeże
niem ust. 2. 

2. Przepisy art. 3 pkt 3-6, art. 4 pkt 1 lit. a)-e), 
pkt 2 lit. a) i b) i pkt 3, art. 14 ust. 3, art. 27 
ust. 2 i art. 27a ust. 1 i 2 ustawy, o której 
mowa w ust. 1, zachowują moc do dnia 
31 grudnia 1999 r. i mają zastosowanie do 
obliczania zapotrzebowania na dotację 
udzielaną gminom na dofinansowanie wy
płat dodatków mieszkaniowych w 1999 r., 
zgodnie z art. 45b ustawy z dnia 2 lipca 
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i do
datkach m ieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. 
Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119)." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1999 r., z tym że art. 2 wchodzi w życie z dniem 31 grud
nia 1998 r. 
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USTAWA 

z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" . 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsię

biorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe " 

(Dz.U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687, z 1997 r. 

Nr28, poz. 153, Nr96, poz. 591, Nr 104, poz. 661 i Nr 121 , 

poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 
i Nr 162, poz. 1118) wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się art. 10. 

2) po art. 13 dodaje s i ę art. 13a-13g w brzmieniu: 
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"Art.13a. 1. PKP prowadzi działalność w zakresie 
sprzedaży własnych budynków miesz
kalnych , ustanawiania odrębnej wła
sności samodzielnych lokali mieszkal
nych wraz z pomieszczeniami przyna
leżnymi , garażami oraz niezbędnymi 
do korzystania z nich gruntami. 

2. Nie podlegają sprzedaży lokale miesz
kalne znajdujące się w budynkach wy
korzystywanych do celów zarządzania 
koleją lub eksploatacji i utrzymania ko
le i. 

Art. 13b. 1. Prawo do nabycia lokalu mieszkalne
go przysługuje osobom, które zajmują 
lokal mieszkalny: 
1) na podstawie umowy najmu; 
2) jeżeli : 

a) są uprawnione do wstąpienia 

w stosunek najmu lokalu w razie 
śmierci najemcy, to jest zstęp
nym, wstępnym, pełnoletniemu 
rodzeństwu , osobom przysposa
biającym albo przysposobionym 
oraz osobie, która pozostaje fak
tyczn ie we wspólnym pożyciu 

małżeńskim z najemcą, mieszka
jącą z nim stale do chwil i śmierci, 
oraz osobom bliskim wskazanym 
przez najemcę , 

b) są lub były pracownikami pod
miotów utworzonych z zakładów 
i jednostek organizacyjnych wy
dzielonych z PKP w okresie od 
dn ia 1 lipca 1991 r. , 

c) rozwiązanie z nimi stosunku pra
cy nastąpiło w związku ze zmia
nami organizacyjnymi lub 
zmniejszeniem stanu zatrudnie
nia w PKP. 

2. Osobom zaj mującym lokal , nie speł

niającym warunków, o których mowa 
w ust. 1, może być sprzedany ten lokal 
bez możliwości zastosowania przepi
su art. 13d ust. 2. 

Art. 13c. 1. O przeznaczeniu do sprzedaży lokali 
mieszkalnych PKP zawiadamia na pi 
śmie osoby, o których mowa wart. 
13b, wyznaczając dwumiesięczny ter
min na złożenie pisemnego oświad

czenia o zamiarze nabycia lokalu 
mieszkalnego, liczony od dnia dorę

czenia zawiadomienia osobie zaintere
sowanej. 

2. W razie niezłożenia oświadczeń przez 
osoby, o których mowa w ust. 1, PKP 
może n ieodpłatnie przekazać jednost
ce samorządu terytorialnego albo 
spółdzielni mieszkaniowej budynek 
mieszkalny lub nie sprzedane lokale 
mieszkalne wraz z prawem do odpo
wiedniej przynależnej do nich części 
gruntu . 
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3. Wykazy lokali przeznaczonych do 
sprzedaży podawane są do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty, a także wywieszane są w sie
dzibach właściwych jednostek organi
zacyjnych prowadzących ich sprze
daż. 

Art. 13d. 1. PKP dokonuje sprzedaży lokali miesz
kalnych w drodze umowy, na wniosek 
osoby, o której mowa wart. 13b. 

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych nastę
puje po cenie ustalonej na zasadach 
określonych w przepisach o gospo
darce nieruchomościami , pomniej
szonej o: 
1) 6 % - za każdy rok pracy najemcy 

w PKP albo 
2) 3 % - za każdy rok najmu mieszka

nia od PKP, 
nie więcej jednak niż o 90 %. 

3. Do okresu pracy lub najmu, od któ
rych zależy pomniejszenie ceny sprze
daży, wlicza się również okres pracy 
w podmiotach utworzonych z zakła
dów i jednostek organizacyjnych wy
dzielonych z PKP w okresie od dnia 
1 lipca 1991 r. 

4. Na wniosek osoby uprawnionej do 
wstąpienia w stosunek najmu, która 
pozostała w lokalu po śmierci najem
cy, uwzględnia się, zamiast zaliczane
go jej okresu pracy lub najmu, okres 
pracy tego najemcy w PKP lub pod
miotach utworzonych z zakładów 
i jednostek organizacyjnych wydzielo
nych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 
1991 r., jeżeli jest on korzystniejszy. 

Art. 13e. 1. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkal
nego należność z tytułu nabycia loka
lu może być rozłożona na raty roczne 
uiszczane w okresie do 10 lat według 
zasad określonych w przepisach o go
spodarce nieruchomościami. 

2. Wierzytelność PKP w stosunku do na
bywcy z tytułu rozłożenia należności, 
o której mowa w ust. 1, na raty, podle
ga zabezpieczeniu, a w szczególności 
zabezpieczeniu hipotecznemu. 

3. Nabywca lokalu mieszkalnego doko
nując jednorazowo wpłaty należności 
z tytułu jego nabycia, uzyskuje bonifi
katę w wysokości 25 % tej należności. 

Art. 13f. Przepisy art. 13b- 13e stosuje się odpo
wiednio do sprzedaży budynków miesz
kalnych oraz garaży wraz z niezbędnymi 
do korzystania z nich gruntami osobom, 
o których mowa wart. 13b ust. 1. 

Art.13g. PKP może przekazać w drodze umowy 
nieodpłatnie jednostce samorządu tery
torialnego, spółdzielni mieszkaniowej al
bo wspólnocie mieszkaniowej urządze
nia wchodzące w skład infrastruktury 
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3) wart. 44: 

technicznej wraz z niezbędnymi do korzy
sta nia z nich gruntami."; 

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "w terminie 
do dnia 31 gru dnia 1998 r." zastępuj e się w yra
zami " w te rminie do dnia 31 grudnia 1999 r.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 
"la. Przepis ust. 1 nie dotyczy wydzielenia z PKP 

jednostek organizacyjnych lub zorganizowa
nych części m ienia związanych z przedmiotem 
działalności p rzedsiębiorstwa, o której mowa 
wart. 7 ust. 1, z wyjątkiem kolei linowych i do
jazdowych."; 

4) dodaje się art. 47a w brzmieniu: 
"Art.47a.l. Pracownicy kolejowi, z którymi rozwią

zanie stosunku pracy nastąpiło 
w związku ze zmianami organizacyjny
mi lub zmniejszeniem stanu zatrudnie
nia w PKP, mogą przejść bez względu 
na wiek na ko l ejową emeryturę, okre
ś lo ną przepisami o emeryturach i ren
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz
nych, jeżeli do dnia rozwiązania stosun
ku pracy osiągnęli wymagane okresy 
składkowe i n i e s kładkowe wynoszące 
co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla 
mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat za
trudnienia na kolei, łącznie z okresami 
równorzędnymi i zaliczanymi do okre
sów zatrudnienia na kolei. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do 
pracowni ków jednostek wydzielonych 
z PKP, o których mowa wart. 44 ust. 1 
i ust. 2 oraz do pracowników przedsię
biorstw państwowych utworzonych 
z jednostek organ izacyjnych wydzielo
nych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 
1991 r. do dnia wejścia w życie ustawy, 
jeże li okresy, o których mowa w ust. 1, 
pracownicy ci osiągnęli do dnia wy
dzielen ia jednostki z PKP, a także do 
pracowni ków kolejowych jednostek or
ganizacyjnych przejętych przez Zakład 
Ubezpi ecze ń Społecznych na podsta
w ie art. 117 ustawy z dnia 13 paździer

nika 1998 r. o system ie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i 
Nr 162, poz. 1118), którzy okresy, o któ
rych mow a w ust. 1, osiągnęli do dnia 
przejęcia tych jednostek przez Zakład 
U bezpi eczeń Społecznych . 

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się do 
w niosków o e meryturę zgłoszonych do 
dnia 31 grudn ia 1999 r." 

Art. 2. Ustaw a wchodzi w życ ie z dniem 1 stycznia 
1999 r. 
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USTAWA 

z dnia 18 grudn ia 1998 r. 

o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) zasady wspierania przedsięwzięć te rmomoderniza
cyjnych mających na celu: 
a) zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do bu

dynków m ieszkalnych i budynków służących do 
wykonywania przez jednostki samorządu tery
torialnego zadań publicznych na potrzeby og rze
wania oraz podgrzewania wody użytkowej, 

b) zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach 
ciepłowniczych oraz zas i lającyc h je lokal nych 
źródłach ci epła, jeżeli zostały podjęte działa n ia 

mające na ce lu zmniejszenie zużycia energii do
starczanej do budynków, o których mow a 
w lit.a), 

c) całkowitą lub częściową zamianę konwencjonal
nych źródeł energii na źródła niekonwencjonal
ne, w tym źródła odnawialne, 

2) zasady tworzenia Fu nduszu Termomodernizacji 
i dysponowania jego środkami. 

Art. 2. Użyte w ustawie okreś lenia oznaczają : 

1) przedsięwzięcie termomodernizacyjne: 
a) ulepszenie, w wyn iku którego następuje zmniej

szenie rocznego za potrzebowan ia na energię zu
żywaną na pot rzeby, o których mowa wart. 1 pkt 
1 lit. a) : 
- w budynkach, w których modernizuje się je

dynie system grzewczy - co najmniej o 10%, 
- w pozostałych budynkach - co najmniej 

025%, 
b) ulepszenie, w wyniku któ rego następuje zmniej

szenie rocznych st rat energii pierwotnej w lokal
nym źródle cie pła i w lokalnej sieci ciepłowniczej 
- co najmniej 025%, 

c) wykonanie przyłączy technicznych do scentrali
zowanego ź ródła ci epła , w związku z likwidacją 
lokalnego źródła ciepła , w celu zmniejszenia 
kosztów zakupu ci epła dostarczanego do budyn
ków - co najm niej 20% w stosunku rocznym, 


