
Przedmowa

Prezentowana publikacja poświęcona jest instytucji najmu lokalu.
Przyjęta forma komentarza, zawierająca wybrane ustawy, uwzględnia
potrzebę stosowania prawa w praktyce. Komentarz zawiera wyczerpującą
i konkretną analizę konstrukcji umowy najmu lokalu, zasad i form
ochrony praw lokatorów oraz zasad wynajmowania lokali znajdujących
się w zasobach towarzystw budownictwa społecznego.

Taki wybór tematyki prezentowanego opracowania wynika z założenia,
że najem lokalu, a szczególnie najem lokalu mieszkalnego, to instytucja,
która realizuje ważne funkcje społeczne i gospodarcze. Z punktu widzenia
najemcy, stanowi dogodną (bo tanią) formę zaspokajania tzw. potrzeb
mieszkaniowych, zaś z punktu widzenia wynajmującego jest sposobem
zagospodarowania mienia i źródłem określonych dochodów. Ponadto,
wynajmowanie lokali mieszkalnych przez gminy stanowi sposób realizacji
zadania publicznego, jakie nakłada na samorząd terytorialny obowiązujące
prawo; z art. 4 OchrLokU wynika, że tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań
własnych gminy. W szczególności gmina, na zasadach i w wypadkach prze-
widzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także
zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich
dochodach. Pośrednio wspomniane zadanie publiczne samorządy realizują
poprzez działalność tworzonych przez siebie towarzystw budownictwa
społecznego.

Konstrukcja umowy najmu przedstawiona została w drodze analizy –
na podstawie dostępnej literatury przedmiotu i bogatego dorobku orzecz-
nictwa sądowego – przepisów KC o najmie, tj. art. 659–692. Elementem
konstrukcji stosunku prawnego najmu lokalu są także prawa i obowiązki
stron umowy wynikające z przepisów OchrLokU. Przewidziana w tej
ustawie ochrona lokatorów, pozostaje w związku z art. 75 Konstytucji
RP, który stanowi, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyja-
jącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego
oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego
mieszkania. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.
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Przedmowa

Tak więc w publikacji zawarte są tezy komentarza do przepisów
KC o najmie (art. 659–692), do przepisów ustawy z 21.6.2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego oraz do przepisów Rozdziału 4 (art. 23–33) ustawy
z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkanio-
wego, regulujących zakładanie oraz działalność towarzystw budownictwa
społecznego, w tym zwłaszcza polegającą na wynajmowaniu lokali.

Książka, z racji swej formuły, adresowana jest przede wszystkim do
praktyków, zajmujących się problematyką prawną najmu.

Białystok, luty 2010 r. dr Adam Doliwa
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