
Art. 1. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o w∏a-
snoÊci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388, z 1997 r. Nr 106,
poz. 682 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do lokalu mogà przynale˝eç, jako jego cz´Êci
sk∏adowe, pomieszczenia, choçby nawet do
niego bezpoÊrednio nie przylega∏y lub by∏y
po∏o˝one w granicach nieruchomoÊci grun-
towej poza budynkiem, w którym wyodr´b-
niono dany lokal, a w szczególnoÊci: piwnica,
strych, komórka, gara˝, zwane dalej «po-
mieszczeniami przynale˝nymi».”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:

„5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przy-
nale˝nymi zaznacza si´ na rzucie odpowied-
nich kondygnacji budynku, a w razie po∏o˝e-
nia pomieszczeƒ przynale˝nych poza budyn-
kiem mieszkalnym — tak˝e na wyrysie z ope-
ratu ewidencyjnego; dokumenty te stanowià
za∏àcznik do aktu ustanawiajàcego odr´bnà
w∏asnoÊç lokalu.

6. W razie braku dokumentacji technicznej bu-
dynku, zaznaczeƒ, o których mowa w ust. 5,
dokonuje si´, zgodnie z wymogami przepi-
sów prawa budowlanego, na koszt dotych-
czasowego w∏aÊciciela nieruchomoÊci, o ile
strony umowy o ustanowienie odr´bnej w∏a-
snoÊci lokalu nie postanowi∏y inaczej.”;

2) w art. 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Udzia∏ w∏aÊciciela lokalu wyodr´bnionego
w nieruchomoÊci wspólnej odpowiada sto-
sunkowi powierzchni u˝ytkowej lokalu wraz
z powierzchnià pomieszczeƒ przynale˝nych
do ∏àcznej powierzchni u˝ytkowej wszystkich
lokali wraz z pomieszczeniami do nich przy-
nale˝nymi. Udzia∏ w∏aÊciciela samodziel-
nych lokali niewyodr´bnionych w nierucho-
moÊci wspólnej odpowiada stosunkowi po-
wierzchni u˝ytkowej tych lokali wraz z po-
wierzchnià pomieszczeƒ przynale˝nych do
∏àcznej powierzchni u˝ytkowej wszystkich lo-
kali wraz z pomieszczeniami do nich przyna-
le˝nymi.”,
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U S TAWA

z dnia 16 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o w∏asnoÊci lokali oraz zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy o w∏asnoÊci lokali.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100,
poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22,
poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w art. 7 w ust. 2 i 3, w art. 10 w ust. 4 i 5,
w art. 16, w art. 43 w ust. 4 i w art. 72 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Minister Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „minister w∏a-
Êciwy do spraw architektury i budownictwa”;

2) u˝yte w art. 84b w ust. 4 i w art. 89 w ust. 4 w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej” zast´puje si´ u˝y-
tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „mi-
nister w∏aÊciwy do spraw architektury i budownic-
twa”;

3) w art. 88:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
jest powo∏ywany i odwo∏ywany przez Preze-
sa Rady Ministrów na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw architektury i budownic-
twa.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Zast´pcy G∏ównego Inspektora Nadzoru Bu-

dowlanego sà powo∏ywani i odwo∏ywani
przez ministra w∏aÊciwego do spraw archi-
tektury i budownictwa na wniosek G∏ówne-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

354

U S TAWA

z dnia 17 lutego 2000 r.

o zmianie ustawy — Prawo budowlane.


