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USTAWA

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

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

mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa.

Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasa-
dach zbywania mieszkaƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przed-

si´biorstw paƒstwowych, niektórych spó∏ek handlo-
wych z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych osób
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prawnych oraz niektórych mieszkaƒ b´dàcych w∏asno-
Êcià Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Ustawa dotyczy tak˝e zbywców, o których mo-

wa w art. 2 pkt 1, b´dàcych w likwidacji lub
upad∏oÊci.”;

2) w art. 2:
a) w pkt 1:

— w lit. a) skreÊla si´ wyrazy „z wy∏àczeniem
przedsi´biorstwa paƒstwowego Polskie Kole-
je Paƒstwowe,”

— w lit. b) na koƒcu dodaje si´ wyrazy „z wy∏à-
czeniem Polskich Kolei Paƒstwowych Spó∏ki
Akcyjnej,”

b) dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) poprzedniku prawnym zbywcy — nale˝y

przez to rozumieç podmioty, o których mo-
wa w art. 1 ust. 1:
a) je˝eli budynki mieszkalne, które stano-

wi∏y ich w∏asnoÊç, zosta∏y wniesione ja-
ko wk∏ad niepieni´˝ny do spó∏ki handlo-
wej albo wyposa˝ono w nie przedsi´-
biorstwa paƒstwowe lub innà paƒstwo-
wà osob´ prawnà b´dàcà zbywcà,

b) które uczestniczy∏y na podstawie umo-
wy w ponoszeniu kosztów budowy bu-
dynków mieszkalnych stanowiàcych
w∏asnoÊç zbywcy,”

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osobie uprawnionej — nale˝y przez to rozu-

mieç:
a) pracownika, by∏ego pracownika zbywcy

albo jego poprzednika prawnego, który
jest najemcà, zajmujàcym mieszkanie na
podstawie umowy najmu zawartej na
czas nieoznaczony lub administracyjnej
decyzji o przydziale; za osob´ uprawnio-
nà uznaje si´ tak˝e pracownika zbywcy al-
bo jego poprzednika prawnego, z którym
przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto

umow´ najmu na czas oznaczony zwiàza-
nà ze stosunkiem pracy,

b) stale zamieszka∏ych z pracownikiem lub
by∏ym pracownikiem w chwili jego Êmier-
ci, ma∏˝onka, zst´pnego, wst´pnego, pe∏-
noletnie rodzeƒstwo, osob´ go przyspo-
sabiajàcà albo przez niego przysposobio-
nà oraz osob´ pozostajàcà we wspólnym
gospodarstwie domowym,”;

3) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzeda˝y mieszkania dokonuje si´ po cenie
ustalonej na zasadach okreÊlonych w usta-
wie o gospodarce nieruchomoÊciami ∏àcznie
pomniejszonej o:
1) 6% za ka˝dy rok pracy u zbywcy lub jego

poprzednika prawnego,
2) 3% za ka˝dy rok najmu tego mieszkania
— przy czym ∏àczna obni˝ka nie mo˝e prze-
kraczaç 95% ceny sprzeda˝y mieszkania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2

pkt 2 lit. b), uwzgl´dnia si´, zamiast zaliczo-
nego jej okresu najmu, okres pracy lub naj-
mu pracownika lub by∏ego pracownika
u zbywcy lub u jego poprzednika prawnego,
je˝eli jest korzystniejszy.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. JeÊli osobà uprawnionà jest emeryt, rencista

lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej), cena
nabycia mieszkania ustalana jest na 5% jego
wartoÊci.”;

4) w art. 10 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 majà zastosowanie tak˝e do

Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy
Paƒstwowe.”

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


