
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
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U S TAWA

z dnia 17 lutego 2000 r.

o zmianie ustawy — Prawo budowlane.



b) w ust. 5 po wyrazie „przynale˝nymi” przecinek
zast´puje si´ kropkà oraz skreÊla si´ wyrazy
„znajdujàcymi si´ w tych budynkach”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W wypadku gdy na podstawie jednej czyn-
noÊci prawnej dokonanej przez w∏aÊciciela
lub przez wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli nieru-
chomoÊci nast´puje wyodr´bnienie wszyst-
kich lokali, wysokoÊç udzia∏ów, o których
mowa w ust. 1, okreÊlajà odpowiednio
w umowie w∏aÊciciel lub wspó∏w∏aÊciciele.”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. W budynkach, w których nastàpi∏o wyodr´b-
nienie w∏asnoÊci co najmniej jednego lokalu
i ustalenie wysokoÊci udzia∏ów w nierucho-
moÊci wspólnej bez uwzgl´dnienia po-
wierzchni pomieszczeƒ przynale˝nych lub
w sposób inny ni˝ okreÊlony w ust. 3, a przy
wyodr´bnianiu kolejnych lokali ustalano wy-
sokoÊç udzia∏ów w nieruchomoÊci wspólnej
w taki sam sposób, do czasu wyodr´bnienia
ostatniego lokalu stosuje si´ zasady oblicza-
nia udzia∏u w nieruchomoÊci wspólnej takie,
jak przy wyodr´bnieniu pierwszego lokalu.
Przepisu zdania poprzedzajàcego nie stosuje
si´, je˝eli wszyscy w∏aÊciciele lokali wyod-
r´bnionych i dotychczasowy w∏aÊciciel nie-
ruchomoÊci dokonajà w umowie nowego
ustalenia wysokoÊci udzia∏ów w nierucho-
moÊci wspólnej.”;

3) w art. 5:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Je˝eli powierzchnia gruntu jest zabudowana
wi´cej ni˝ jednym budynkiem mieszkalnym,
a przynajmniej w jednym z nich wyodr´bnio-
no w∏asnoÊç lokalu, podzia∏u nieruchomoÊci
polegajàcego na wydzieleniu z dotychczaso-
wej nieruchomoÊci dwóch lub wi´cej zabu-
dowanych dzia∏ek budowlanych dokonuje
si´ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
Êciami (Dz.U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86,
poz. 966 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70).”;

4) w art. 12 w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „zebrania”;

5) w art. 18:

a) w ust. 2a wyrazy „sporzàdzonej w formie aktu
notarialnego” zast´puje si´ wyrazami „zaproto-
ko∏owanej przez notariusza”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli sposobu zarzàdu nie okreÊlono
w umowie, o której mowa w ust. 1, lub
w uchwale zaprotoko∏owanej przez notariu-
sza, obowiàzujà zasady okreÊlone w niniej-
szym rozdziale.”;

6) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Je˝eli liczba lokali wyodr´bnionych i loka-
li niewyodr´bnionych, nale˝àcych nadal
do dotychczasowego w∏aÊciciela, nie jest
wi´ksza ni˝ siedem, do zarzàdu nierucho-
moÊcià wspólnà majà odpowiednie za-
stosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Kodeksu post´powania cywilnego
o wspó∏w∏asnoÊci.”;

7) w art. 20 w ust. 1:

— w zdaniu pierwszym wyraz „dziesi´ç” zast´puje
si´ wyrazem „siedem”,

— zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Cz∏onkiem
zarzàdu mo˝e byç wy∏àcznie osoba fizyczna wy-
brana spoÊród w∏aÊcicieli lokali lub spoza ich
grona.”;

8) w art. 21 w ust. 3 wyrazy „art. 22 ust. 3 pkt 8” zast´-
puje si´ wyrazami „art. 22 ust. 2”;

9) w art. 22:

a) w ust. 2 skreÊla si´ kropk´ i dodaje si´ wyrazy
„oraz udzielajàca zarzàdowi pe∏nomocnictwa do
zawierania umów stanowiàcych czynnoÊci prze-
kraczajàce zakres zwyk∏ego zarzàdu w formie
prawem przewidzianej.”,

b) w ust. 3:

— w pkt 1 skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wy-
razy „lub zarzàdcy nieruchomoÊci wspólnej,”

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) nabycie nieruchomoÊci,”

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ustalenie, w wypadkach nieuregulowa-
nych przepisami, cz´Êci kosztów zwiàza-
nych z eksploatacjà urzàdzeƒ lub cz´Êci
budynku s∏u˝àcych zarówno do u˝ytku po-
szczególnych w∏aÊcicieli lokali, jak i do
wspólnego u˝ytku w∏aÊcicieli co najmniej
dwóch lokali, które zaliczane b´dà do
kosztów zarzàdu nieruchomoÊcià wspól-
nà,”

— po pkt 8 dodaje si´ pkt 9 i pkt 10 w brzmieniu:

„9) udzielenie zgody na podzia∏ nieruchomo-
Êci gruntowej zabudowanej wi´cej ni˝ jed-
nym budynkiem mieszkalnym i zwiàzane
z tym zmiany udzia∏ów w nieruchomoÊci
wspólnej oraz ustalenie wysokoÊci udzia-
∏ów w nowo powsta∏ych, odr´bnych nie-
ruchomoÊciach wspólnych,

10) okreÊlenie zakresu i sposobu prowadzenia
przez zarzàd lub zarzàdc´, któremu zarzàd
nieruchomoÊcià wspólnà powierzono
w sposób okreÊlony w art. 18 ust. 1, ewi-
dencji pozaksi´gowej kosztów zarzàdu
nieruchomoÊcià wspólnà, zaliczek uisz-
czanych na pokrycie tych kosztów, a tak˝e
rozliczeƒ z innych tytu∏ów na rzecz nieru-
chomoÊci wspólnej.”;
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10) w art. 23 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Je˝eli suma udzia∏ów w nieruchomoÊci
wspólnej nie jest równa 1 albo wi´kszoÊç
udzia∏ów nale˝y do jednego w∏aÊciciela bàdê
gdy obydwa te warunki spe∏nione sà ∏àcznie,
g∏osowanie wed∏ug zasady, ˝e na ka˝dego
w∏aÊciciela przypada jeden g∏os, wprowadza
si´ na ka˝de ̋ àdanie w∏aÊcicieli lokali posiada-
jàcych ∏àcznie co najmniej 1/5 udzia∏ów w nie-
ruchomoÊci wspólnej.”;

11) w art. 24 wyrazy „zarzàd mo˝e” zast´puje si´ wyra-
zami „zarzàd lub zarzàdca, któremu zarzàd nieru-
chomoÊcià wspólnà powierzono w sposób okre-
Êlony w art. 18 ust. 1, mo˝e”;

12) w art. 26:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Je˝eli w terminie dwóch lat od dnia wyod-
r´bnienia w∏asnoÊci pierwszego lokalu
w nieruchomoÊci, w której liczba lokali wy-
odr´bnionych oraz niewyodr´bnionych jest
wi´ksza ni˝ siedem, w∏aÊciciele lokali nie do-
konajà wyboru zarzàdu ani nie powierzà za-
rzàdu nieruchomoÊcià wspólnà w umowie
zawartej w formie aktu notarialnego, to usta-
nowienia zarzàdcy przymusowego przez sàd
mo˝e ˝àdaç tak˝e dotychczasowy zarzàdca
nieruchomoÊci, który sprawowa∏ zarzàd nie-
ruchomoÊcià w dniu, w którym wyodr´bnio-
no w∏asnoÊç pierwszego lokalu, i kontynu-
owa∏ zarzàd tà nieruchomoÊcià przez okres
co najmniej dwóch lat.”;

13) w art. 29:

a) ust. 1 i ust. 1a otrzymujà brzmienie:

„1. Zarzàd lub zarzàdca, któremu zarzàd nieru-
chomoÊcià wspólnà powierzono w sposób
okreÊlony w art. 18 ust. 1, jest obowiàzany
prowadziç dla ka˝dej nieruchomoÊci wspól-
nej, okreÊlonà przez wspólnot´ mieszkanio-
wà, ewidencj´ pozaksi´gowà kosztów zarzà-
du nieruchomoÊcià wspólnà oraz zaliczek
uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a tak-
˝e rozliczeƒ z innych tytu∏ów na rzecz nieru-
chomoÊci wspólnej.

1a. Okresem rozliczeniowym wspólnoty miesz-
kaniowej jest rok kalendarzowy.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b—1e w brzmieniu:

„1b. Zarzàd lub zarzàdca, któremu zarzàd nieru-
chomoÊcià wspólnà powierzono w sposób
okreÊlony w art. 18 ust. 1, jest obowiàzany
sporzàdziç protokó∏ przej´cia nieruchomo-
Êci i jej dokumentacji technicznej (budowla-
nej, powykonawczej i ksià˝ki obiektu bu-
dowlanego) w imieniu wspólnoty mieszka-
niowej, przechowywaç dokumentacj´ tech-
nicznà budynku oraz prowadziç i aktualizo-
waç spis w∏aÊcicieli lokali i przypadajàcych
im udzia∏ów w nieruchomoÊci wspólnej.

1c. Zarzàd lub zarzàdca, któremu zarzàd nieru-
chomoÊcià wspólnà powierzono w sposób
okreÊlony w art. 18 ust. 1, jest obowiàzany
do podj´cia czynnoÊci zmierzajàcych do
opracowania lub aktualizacji dokumentacji
technicznej budynku i rozliczenia kosztów
zwiàzanych z opracowaniem lub aktualiza-
cjà tej dokumentacji.

1d. Je˝eli uchwa∏a w∏aÊcicieli lokali nie stanowi
inaczej, koszty opracowania lub aktualizacji
dokumentacji technicznej budynku obcià˝a-
jà:

1) do czasu wyodr´bnienia w∏asnoÊci ostat-
niego lokalu — dotychczasowego w∏aÊci-
ciela nieruchomoÊci,

2) po wyodr´bnieniu w∏asnoÊci ostatniego
lokalu — wszystkich w∏aÊcicieli lokali
w cz´Êciach odpowiadajàcych ich udzia-
∏om w nieruchomoÊci wspólnej.

1e. Zarzàd lub zarzàdca, któremu zarzàd nieru-
chomoÊcià wspólnà powierzono w sposób
okreÊlony w art. 18 ust. 1, mo˝e ˝àdaç od
w∏aÊcicieli lokali okazania dokumentów po-
twierdzajàcych prawo w∏asnoÊci lokali.”,

c) w ust. 2 po wyrazie „zarzàdowi” dodaje si´ wy-
razy „lub zarzàdcy, któremu zarzàd nieruchomo-
Êcià wspólnà powierzono w sposób okreÊlony
w art. 18 ust. 1,”;

14) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarzàd lub zarzàdca, któremu zarzàd nieru-
chomoÊcià wspólnà powierzono w sposób
okreÊlony w art. 18 ust. 1, jest obowiàzany:

1) dokonywaç rozliczeƒ przez rachunek ban-
kowy,

2) sk∏adaç w∏aÊcicielom lokali roczne spra-
wozdanie ze swojej dzia∏alnoÊci,

3) zwo∏ywaç zebranie ogó∏u w∏aÊcicieli co
najmniej raz w roku, nie póêniej ni˝
w pierwszym kwartale ka˝dego roku.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W wypadku gdy zarzàd lub zarzàdca, które-
mu zarzàd nieruchomoÊcià wspólnà powie-
rzono w sposób okreÊlony w art. 18 ust. 1,
nie zwo∏a zebrania ogó∏u w∏aÊcicieli lokali
w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
zebranie coroczne mo˝e zwo∏aç ka˝dy
z w∏aÊcicieli.”,

c) w ust. 2 w pkt 2 skreÊla si´ przecinek i dodaje si´
wyrazy „lub zarzàdcy, któremu zarzàd nierucho-
moÊcià wspólnà powierzono w sposób okreÊlo-
ny w art. 18 ust. 1,”;

15) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Zebrania w∏aÊcicieli: 

a) mogà byç tak˝e, w razie potrzeby, zwo-
∏ywane przez zarzàd lub zarzàdc´, które-
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mu zarzàd nieruchomoÊcià wspólnà po-
wierzono w sposób okreÊlony w art. 18
ust. 1, 

b) zwo∏ywane sà na wniosek w∏aÊcicieli lo-
kali dysponujàcych co najmniej 1/10
udzia∏ów w nieruchomoÊci wspólnej
przez zarzàd lub zarzàdc´, któremu za-
rzàd nieruchomoÊcià wspólnà powie-
rzono w sposób okreÊlony w art. 18
ust. 1.”;

16) w art. 32:

a) w ust. 1 po wyrazie „zarzàd” dodaje si´ wyrazy
„lub zarzàdca, któremu zarzàd nieruchomoÊcià
wspólnà powierzono w sposób okreÊlony
w art. 18 ust. 1,”

b) w ust. 2 wyraz „czas” zast´puje si´ wyrazami
„dzieƒ, godzin´”;

17) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. Je˝eli grunt wchodzàcy w sk∏ad nieru-
chomoÊci wspólnej nie spe∏nia wymo-
gów przewidzianych dla dzia∏ki budow-
lanej, uniemo˝liwiajàc prawid∏owe i ra-
cjonalne korzystanie z budynków i urzà-
dzeƒ z nimi zwiàzanych, zarzàd lub za-
rzàdca, któremu zarzàd nieruchomoÊcià
wspólnà powierzono w sposób okreÊlo-
ny w art. 18 ust. 1, jest obowiàzany
przedstawiç w∏aÊcicielom lokali projekty
uchwa∏ w sprawie:

1) wyra˝enia zgody na nabycie przyle-
g∏ych nieruchomoÊci gruntowych
umo˝liwiajàcych spe∏nienie wymo-
gów przewidzianych dla dzia∏ek bu-
dowlanych,

2) udzielenia zarzàdowi lub zarzàdcy, któ-
remu zarzàd nieruchomoÊcià wspólnà
powierzono w sposób okreÊlony w
art. 18 ust. 1, pe∏nomocnictwa do wy-
konania odpowiednich, prawem prze-
widzianych, czynnoÊci zmierzajàcych
do nabycia przyleg∏ych nieruchomoÊci
gruntowych na rzecz wspólnoty miesz-
kaniowej.”;

18) w art. 33 po wyrazie „prawnej,” dodaje si´ wyrazy
„w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmia-
nie ustawy o w∏asnoÊci lokali (Dz. U. Nr 106, poz. 682)
skreÊla si´ art. 2.

Art. 3. Prezes Rady Ministrów og∏osi w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali, z uwzgl´d-
nieniem zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 12, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 16 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 16:

a) w ust. 1 w pkt 5 przecinek na koƒcu zast´puje si´
kropkà oraz skreÊla si´ pkt 6,

b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Reklama umo˝liwiajàca bezpoÊrednio lub
poÊrednio rozpoznanie konkurenta albo to-
warów lub us∏ug oferowanych przez konku-
renta, zwana dalej «reklamà porównawczà»,
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, je˝eli
jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Rekla-
ma porównawcza nie jest sprzeczna z dobry-

mi obyczajami, je˝eli ∏àcznie spe∏nia nast´-
pujàce przes∏anki:

1) nie jest reklamà wprowadzajàcà w b∏àd,
o której mowa w ust. 1 pkt 2,

2) w sposób rzetelny i dajàcy si´ zweryfiko-
waç na podstawie obiektywnych kryte-
riów porównuje towary lub us∏ugi zaspo-
kajajàce te same potrzeby lub przeznaczo-
ne do tego samego celu,

3) w sposób obiektywny porównuje jednà
lub kilka istotnych, charakterystycznych,
sprawdzalnych i typowych cech tych to-
warów i us∏ug, do których mo˝e nale˝eç
tak˝e cena,

4) nie powoduje na rynku pomy∏ek w rozró˝-
nieniu mi´dzy reklamujàcym a jego kon-
kurentem, ani mi´dzy ich towarami albo


