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ueuWAI.A sEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

- Z dnia 13 lipca 1988 r. 

w sprawie 1Df000000JlIlr4du o realJucjI _wały Sejmu I dala 3 lipca 1984 r •. wraz z programem reel1zacJI zada6 
dOla!Dyda I 1I18raDkowyda podejmowaDycJa w celu IIDteał}'ilkowBDła budownictwa mlesWDlowegO. , , 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 'Itwlerdza, że 
dotychczasowa iealizacja uchwały Sejmu a dnia 3 lipca 
1984 r. w sprawie polityki lIlleftkanioweJ do 1990 r. nie 
doprowadziła do olillgnic:cla zamierzonych celów. Problem 
mieszkaniowy nie został złagodzony. a czu oczekiwania , 
Ila własne samodzielne mieszkanie nie ulegl skróceniu. 

Sejm podkreŚla, te realizacja narodowego planu spo· 
lec:mo-gospodarczego na lata 1986-1990 w zakresie liczby 
oddanych do użytku mieszkań, remontów kapitalnych 
i modernizacji j8$t poważnie zagrożona. Szczególnie nie
pokojący jest stan zaawansowania usuwania wad techno· 
logiczny:ch w wybudowanych 'budynkach. 

. Sejm stwierdza. że jedną z, przyczyn braku intensyw
nego rozwoju ,budownictwa mieszkaniowego jest mniejsze 
niż przewidywano tempo ~ozwoju gospodarczego kraju. 
Jednakże oceniając dotychczasowe działania Rządu oraz 
władz terenowych na rzecz realizacji uchwały z dnia 
3 lipca 1984 r. należy stwierdzić. że polityka Rządu w 
zakresie szeroko pojętego budownictwa jest niespójna 
l ni'eskutec~a. Bra'k jest czytelnego i stabilnego systemu 
ekonomic-mo-finansoweg'o przedsiębiorstw. zwłaszcza w 
zakresie tworumia cen. systemu podatkowego oraz syste
mu kształtowania środków na wynagrodzenia. Nie nastę
puje restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych. Inicja
tywy społecztle. wynikające z potrzeby ' współdziałania 
społeczeństwa w, rozwiązywaniu yrobI.emu mieszkaniowe
go. nie znajdują właściwych warunków rozwoju i mimo 
znacznego zaangażowania się zwiążków ' zawodowych 
i organizacji młodzieżowych nie rozwinęły się dotychczas 
powszechnie. 

Sejm pozytywnie ' ocenia działania zmierzające do po
prawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Spełnia swo
ją rolę znowelizowane Prawo lokalowe. następuje zwięk
szenie troski obywateli o mieszkania. nowe przepisy 
ułatwiły zamianę mieszkań. Ni~}ostał natomiasl. zad owa-

łająco rozwiązany problem zwiększonego udziału obywa
teli , w kosztach budowy mieszkań. a także nie zostały 
usunięte nieuzasadnione społecznie i gospodarczo znaczne I 

dysproporcje w obciążeniu obywateli z tytułu opłat i czyn
szów za mieszkania spółdzielcze. zakładowe i komunalne. 

Sejm aprobuje przędstawjony przez Rząd program 
działań doraźnych i kierunkowych. mających na celu 
ziritensyfik~wanie budownictwa mieszkaniowego. wyraża
jąc przekonanie. że jego konsekwentna realizacja powinna 
wpłynąć na zwiększenie pozioinu realizacji zadań i pod~ 
wyższenie ich efektywności. Sejm jednocześnie zaleca jak 
najszybsze podjęcie skutecznych działań w celu zapew
nienia materialnych warunków realizacji programu. Przy
jęte przez Sejm z inicjatywy Rządu decyzje ustilwowe 
powinny przyczynić się do poprawy warunków i pozyski
wania środków dla 'szybszego rozwoju budownictwa miesz
kaniowego. 

Sejm stwierd~a. że przewidziana w programie realiza
cyjnym II etapu reformy gospodarczej weryfikacja prognl
mu inwestycyjnego na lata 1986-1990 powinna ułatwić 

. pozyskiwanie , odpowiednich środków dla zintensyfikowa-
nia budownictwa mieszkaniowego. 

. Sejm podkreśla pełną aktualność ~chwały Sejmu z 
dnia 3 ' lipca 1984 r. w sprawie ' polityki mieszkaniowei. do 
1990 r. Poprawa warunków mieszkaniowych. zwłaszcza 
rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. pozo
staje nadal jednym z podstawowych celów polityki spo
łeczno-gospodarczej państwa. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zobowiązuje 
Rząd do zdecydowanych i konsekwentnych działań ' na 
rzecz pełnej realizacji uchwały Sejmu z dnia ' 3 lipca 
1984 r. przy wykorzystaniu w tym celu . również nadzwy
czajnych uprawnień dla Rady Ministrów. 

Marszałek Sejmu: R. Malinowski 

'. ~ 
186 

UCHW Ał.A SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOL1'l'EJ , LUDOWEJ 
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z dnia 13 lipca 1988r. 
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. w ' 'SpraWie' odWoIaDla picezesa Na,rodo~e9o B~ '" PolikIego. 
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Sejm Polskiei RzeczYpospolit~jLUdo;"ej. na' p~dstawie 
art. 51 ust. 1 ustawy z dnia ' 26 lutego 1982 r. - Prawo 
bankowe. odwołuje 

Obywatela Władysława Bakę " 
~~, ~H~~o~i~k~ pr,ę~~s,a Naro<;I0'r~Q8 , B~nkl:l ~olskięgo. 

' .. ~j ", 
,'.. ',;'''',i, :"',",' " MarszałekSej~ą: R. ' ki1lJnowski 
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