
Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Umowa o odp∏atne u˝ywanie lokalu mo-
˝e byç zawarta na czas oznaczony lub
nieoznaczony.

2. Umowa o odp∏atne u˝ywanie lokalu
wchodzàcego w sk∏ad mieszkaniowego
zasobu gminy lub innych jednostek sa-
morzàdu terytorialnego, z wyjàtkiem lo-
kalu socjalnego lub lokalu zwiàzanego ze
stosunkiem pracy, mo˝e byç zawarta wy-
∏àcznie na czas nieoznaczony, chyba ˝e
zawarcia umowy na czas oznaczony ̋ àda
lokator.

3. W∏aÊciciel nie mo˝e uzale˝niç zawarcia
umowy od z∏o˝enia przez lokatora ˝àda-
nia, o którym mowa w ust. 2.”;

2) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobie, o której mowa w art. 14 ust. 4, przys∏u-
guje uprawnienie do lokalu socjalnego, je˝eli
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zosta∏a ob-
j´ta orzeczeniem sàdowym, chocia˝by niepra-
womocnym, nakazujàcym opró˝nienie lokalu,
lub ostatecznà decyzjà administracyjnà, o któ-
rej mowa w art. 34, a orzeczenie to lub decyzja
nie zosta∏y wykonane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy.”.

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

z dnia 9 maja 2003 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
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USTAWA

z dnia 22 maja 2003 r.

o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo te-
lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r.
Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. OkreÊlenia u˝yte w ustawie oznaczajà:

1) abonent — podmiot, który jest stronà
umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomu-
nikacyjnych zawartej na piÊmie z opera-
torem lub z podmiotem udost´pniajà-
cym us∏ugi telekomunikacyjne,

2) aparatura — urzàdzenia elektryczne
i elektroniczne oraz instalacje i systemy,
które zawierajà podzespo∏y elektryczne
lub elektroniczne, 

3) dost´p do lokalnej p´tli abonenckiej —
mo˝liwoÊç korzystania z lokalnej p´tli
abonenckiej lub lokalnej podp´tli abo-
nenckiej pozwalajàca na korzystanie
z pe∏nego pasma cz´stotliwoÊci p´tli
abonenckiej (pe∏ny dost´p do lokalnej
p´tli abonenckiej) lub nieg∏osowego pa-
sma cz´stotliwoÊci p´tli abonenckiej
przy zachowaniu mo˝liwoÊci korzysta-
nia z lokalnej p´tli abonenckiej przez jej
operatora do Êwiadczenia us∏ug telefo-
nicznych (wspó∏dzielony dost´p do lo-
kalnej p´tli abonenckiej),

4) dzier˝awa ∏àczy telekomunikacyjnych —
us∏ug´ telekomunikacyjnà polegajàcà
na zapewnianiu mo˝liwoÊci transmisji
sygna∏ów pomi´dzy okreÊlonymi punk-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porzàdkowych oraz ustaw´ z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu.


