
Dziennik Ustaw Nr 4 — 218 — Poz. 23 i 24

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zbywania
mieszkaƒ wchodzàcych w sk∏ad budynków mieszkal-
nych, b´dàcych w∏asnoÊcià przedsi´biorstw paƒstwo-
wych, niektórych spó∏ek handlowych z udzia∏em Skarbu
Paƒstwa, paƒstwowych osób prawnych oraz niektórych
mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, oso-
bom uprawnionym, na warunkach preferencyjnych.

2. Mieszkania, o których mowa w ust. 1, nie wcho-
dzà w sk∏ad przedsi´biorstwa w rozumieniu art. 551 Ko-
deksu cywilnego.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) zbywcy — nale˝y przez to rozumieç:

a) przedsi´biorstwa paƒstwowe, z wy∏àczeniem
przedsi´biorstwa paƒstwowego Polskie Koleje
Paƒstwowe,

b) spó∏ki handlowe, w odniesieniu do których
Skarb Paƒstwa jest podmiotem dominujàcym
w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papie-
rami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669
i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216
i Nr 122, poz. 1315),

c) inne paƒstwowe osoby prawne, z wy∏àczeniem
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

2) osobie uprawnionej — nale˝y przez to rozumieç:
a) pracownika lub by∏ego pracownika zbywcy, któ-

ry zajmuje mieszkanie na podstawie umowy naj-
mu zawartej na czas nieoznaczony lub admini-
stracyjnej decyzji o przydziale,

b) osob´ bliskà pracownikowi lub by∏emu pracow-
nikowi, której przys∏uguje wstàpienie w stosu-
nek najmu mieszkania na podstawie przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162,
poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz
z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83,
poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041 i
Nr 122, poz. 1317),

3) mieszkaniu — nale˝y przez to rozumieç: 
a) lokal mieszkalny — w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lo-
kali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) b´dàcy w∏a-
snoÊcià zbywcy lub b´dàcy we w∏adaniu paƒ-
stwowej osoby prawnej, która wykonuje prawo
w∏asnoÊci na rzecz Skarbu Paƒstwa,

b) zabudowanà jednorodzinnym budynkiem
mieszkalnym nieruchomoÊç gruntowà, b´dàcà
w∏asnoÊcià zbywcy lub oddanà mu w u˝ytkowa-
nie wieczyste; dzia∏ka nie powinna przekraczaç
rozmiarów niezb´dnych do prawid∏owego i ra-
cjonalnego korzystania z budynku i urzàdzeƒ
z nimi zwiàzanych.

Art. 3. Mieszkania, których najemcami sà osoby
uprawnione oraz osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2,
mogà byç zbywane wy∏àcznie, pod rygorem niewa˝no-
Êci, na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie.

Art. 4. 1. W stosunku do mieszkaƒ przeznaczonych
przez zbywc´ na sprzeda˝, osobie uprawnionej przy-
s∏uguje prawo pierwszeƒstwa w nabyciu mieszkania
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) na zasadach preferencyjnych, o których mo-
wa w art. 6.

2. Prawo pierwszeƒstwa w nabyciu mieszkania przy-
s∏uguje równie˝ osobie nie b´dàcej osobà uprawnionà,
lecz zajmujàcej to mieszkanie na podstawie umowy naj-
mu zawartej ze zbywcà na czas nieoznaczony.

3. Zbywca mo˝e tak˝e sprzedaç mieszkanie na
wniosek osoby uprawnionej wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w ust. 1.
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z dnia 15 grudnia 2000 r.

o zasadach zbywania mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przedsi´biorstw paƒstwowych, niektórych spó∏ek 
handlowych z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkaƒ b´dàcych 

w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa.
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z dnia 29 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i z 2000 r. Nr 29, poz. 357) w art. 26
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej oraz bieg∏à znajomoÊç j´zyka polskiego,”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.
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