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Kronika adwokatury

■ Z prac K om isji N ow elizacji P raw a p rzy  
O kręgowej R adzie A dwokackiej w W ar
szaw ie

Trzy nowe projekty ustaw  ważnych dla gospodarki mieszkaniowej 
trafiły do Komisji Nowelizacji Praw a przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w W arszawie. Są to:
1. Projekt ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach  miesz

kaniowych;
2. Projekt ustawy o zasadach wyłączania z m ienia przedsiębiorstw  

państwowych, zakładowych budynków  mieszkalnych;
oraz
3. Projekt ustawy o własności lokali.

Szczególnie projekt ustawy o najmie lokali m ieszkalnych i d o d a t
kach mieszkaniowych oraz projekt ustawy o własności lokali m ają 
doniosłe znaczenie ekonom iczne i społeczne, budzą wielkie zaintere
sowanie a także zastrzeżenia.

Reglam entacja adm inistracyjna w dziedzinie gospodarki miesz
kaniowej stała się anachronizm em  w gospodarce rynkowej i nie 
zapewnia ani rozwoju budow nictw a m ieszkaniowego, ani należytej 
konserwacji zasobów istniejących, ani nawet sprawiedliwego roz
działu mieszkań istniejących. Sprowadza się do ochrony obecnych 
użytkowników przy ogrom nych dopłatach na gospodarkę miesz
kaniową ze środków  publicznych.

Dostosowanie wysokości czynszów do wysokości wydatków na 
koszta eksploatacji i bieżącego remontu przy równoczesnym wprowa
dzeniu dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach jest 
rozwiązaniem trafnym. Niestety, konieczny jest powrót do zastosowania 
eksmisji jako  środka dyscyplinującego najemców lekceważących w rażą
cy sposób swoje obowiązki. Konieczność ograniczenia możliwości 
rozwiązywania umów najmu przez wynajmujących jest poza dyskusją.

Zagadnienie: czy projektow ana reform a zapobiegnie dalszej de
gradacji budynków  mieszkalnych, a także, czy nie zniechęci potenc
jalnych inwestorów? będzie przedm iotem  dyskusji. Z pozycji p rak 
tyków należy wyrazić obaw ę, ażeby nowe regulacje nie uwikłały 
najemców i wynajm ujących w liczne spory dotyczące wysokości 
czynszów, którym  sądy m ogą nie podołać.

Szczególnie trudnym  z punk tu  widzenia legislacji zadaniom  po
święcony jest projekt ustawy o własności lokali. W ypełnia on 
oczywistą istniejącą lukę w przepisach praw a cywilnego w zakresie 
zarządu nieruchom ościam i, z których w yodrębniono poszczególne
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lokale. Nie do utrzym ania jest obecna sytuacja, w ram ach której 
właściciel w yodrębnionego lokalu nie m a wpływu na zarząd nieru
chom ością i nie ponosi odpowiedzialności finansowej związanej 
z własnością lokalu. U stanow ienie właściwego zarządu, uwzględ
niającego interesy właścicieli wyodrębnionych lokali, a zarazem  
gw arantującego zachowanie substancji budynku, nie jest łatwe, 
a projekty z tego zakresu są kontrowersyjne. Również ważne, ale 
zarazem  trudne jest stworzenie systemu praw nego, umożliwiającego 
powstawanie nowych budynków  wielomieszkaniowych z przeznacze
niem na zbywanie w yodrębnionych lokali.

Najmniej wątpliwości budzi projekt ustawy o zasadach wyłączania 
z mienia przedsiębiorstw państwowych zakładowych budynków mie
szkalnych. Celem projektu jest odciążenie przedsiębiorstw państ
wowych od administrowania zasobami mieszkalnymi, przeznaczony
mi w okresie ubiegłym na lokale dla pracowników tych przed
siębiorstw. Również ten projekt, słuszny co do zasady, wymaga 
dokładnego przeanalizowania. Nie ulega wątpliwości, że prowadzi on 
do obciążenia gmin kosztami utrzym ania nierentownych budynków.

W czasie uroczystości 75-lecia odrodzonej polskiej adwokatury M ar
szałek Sejmu -  Józef Oleksy, podkreślał potrzebę współdziałania ad
wokatury w pracach sejmowych. Powołana przez Okręgową Radę 
Adwokacką, Komisja Nowelizacji Prawa dąży do podjęcia tej inicjatywy.

■ Fundusz P om ocy Polakom  na W schodzie

Okręgowa R ada A dw okacka w W arszawie inform uje, iż na 
fundusz wpłynęło 62.770.000 zł. O fiarodawcam i byli:

-  Naczelna R ada A dw okacka -  6.000.000 zł
-  O RA  w W arszawie -  24.586.000 zł
-  koszty przejazdu delegatów izby 

warszawskiej na K rajowy Zjazd 
A dw okatury w K rakow ie prze
kazane na rzecz Funduszu -  17.024.000 zł

-  O R A  w R adom iu -  2.000.000 zł
-  ORA  w Częstochowie -  1.500.000 zł
-  ORA  w Bydgoszczy -  1.000.000 zł
-  K rajow a R ada Radców  Prawnych -  1.000.000 zł

oraz kilkunastu adw okatów .
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