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1 2 3 

ex 84199090 O Części do wyżej wymienionych urządzeń z pozycji 8419 
8907 8907 Pozostałe konstrukcje pływające (np. tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje 

i znaki nawigacyjne) : 
89079000 O - Pozostałe 

ex 89079000 O Boje przeładunkowe i cumownicze 

9026 9026 Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnien ia lub innych 
parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, 
ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) , z wyjątkiem aparatów i przyrządów 

objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032 
ex 9026 Przyrządy do zespołowej kontroli rurociągu 

9032 9032 
ex 9032 

dz. 84 ex dz. 84 

Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli 
Przyrządy do zespołowej kontroli rurociągu 
Urządzenia do oczyszczania (tzn. do zatrzymywania spadku zawartości węgla) (od 
406,4 mm wzwyż) 
Urządzenia dozujące wysokiej wydajności (0,28 m3 j s lub więcej) 

dz. 84 ex 8481 
ex 8482 
ex 8483 

Części zamienne do wszystkich wyżej wymienionych pozycji towarowych 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 maja 1994 r. 

w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów miesz
kaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu. 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 
1994 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 209) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W 1994 r. ze środków budżetu państwa zostaną 
przejściowo wykupione należności banków z tytułu odsetek 
od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 maja 
1992 r. na: 

1) budowę mieszkań spółdzielczych, 

2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu 
wielomieszkaniowym na zaspokojenie potrzeb właści
ciela domu lub lokalu, 

3) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 

4) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomiesz
czenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, 

5) remont, modernizację i rewaloryzację lokali i budynków 
mieszkalnych, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i od
nawiania mieszkań. 

2. Przejściowe wykupienie, ze środków budżetu państ
wa, należności banków z tytułu nie spłaconych przez kredy
tobiorcę odsetek od kredytów zaciągniętych przez spółdziel
nie mieszkaniowe następuje , jeżeli: 

1) spółdzielnia zobowiąże się spłacać kredyt wraz z odset 
kami w kwocie nie mniejszej niż suma wpłat wnoszo-

nych przez członków spółdzielni w wysokości okreś 
lonej w pkt 2, 

2) członek spółdzielni zobowiąże się przeznaczać na spłatę 
kredytu wraz z odsetkami, w części przypadającej na 
dany lokal, nie mniej niż 15% udokumentowanych 
miesięcznych dochodów swojego gospodarstwa domo
wego, z zastrzeżeniem ust. 4, i umożliwi spółdzielni 
kontrolę spełnienia tego warunku. 

3. Przejściowe wykupienie, ze środków budżetu państ
wa, należności banków z tytułu nie splaconych przez kredy
tobiorcę odsetek od kredytów zaciąg niętych przez osoby 
fizyczne następuje, jeżeli kredytobiorca zobowiąże się spła 
cać kredyt wraz z odsetkami w wysokości nie mniejszej niż 
15% udokumentowanych miesięcznych dochodów swojego 
gospodarstwa domowego, z zastrzeżeniem ust. 4, i umożliwi 
bankowi kontrolę spełnienia tego warunku . 

4. Jeżeli kredytobiorca (członek spółdzielni mieszka
niowej) lub członek jego gospodarstwa domowego prowa 
dzi dz iałalność gospodarczą lub wykonuje wolny zawód, 
kwota przeznaczana przez niego na spłatę kredytu wraz 
z odsetkami nie może być niższa niż 15% kwoty stanowiącej 
150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gos
podarce narodowej z poprzedniego kwartału. 

5. Przejściowe wykupienie, ze środków budżetu państ 
wa, należności banków z tytułu nie spłaconych przez kredy-
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tobiorców odsetek od kredytów, o których mowa w ust. 2 i 3, 
następuje, jeżeli : 

1) bank ograniczy roszczenia wobec kredytobiorcy z tytułu 
spłaty kredytu i odsetek do kwoty określonej w ust. 2, 
3 i 4, a kredytobiorca będzie zwracać, z zachowaniem 
zasad określonych w ust. 2, 3 i 4, odsetki przejściowo 
wykupione ze środków budżetu państwa, w kwocie 
zwaloryzowanej stosownie do postanowień umów, 
o których mowa w ust. 7, 

2) oprocentowanie kredytu w 1994 r. nie przekroczy: 
a) 110% stopy procentowej kredytu refinansowego 

w odniesieniu do kredytów na inwestycje zakoń
czone i rozliczone, 

b) 135% stopy procentowej kredytu refinansowego 
w odniesieniu do kredytów na inwestycje w trakcie 
realizacji. 

6. W 1994 r. przejściowemu wykupieniu ze środków 
budżetu państwa podlegają odsetki nie spłacone przez kre
dytobiorców w ramach kwot określonych w ust. 2, 3 i 4: 

1) w wysokości 100% należności banku z tytułu odsetek 
od kredytów na inwestycje zakończone i rozliczone, 

2) w wysokości 10% należności banku z tytułu odsetek od 
kredytów na inwestycje w trakcie realizacji. Odsetki nie 
spłacone przez kredytobiorców i nie wykupione ze 
środków budżetu państwa są dopisywane do stanu 
zadłużenia kredytobiorcy wobec banku . 

7. Sposób rozliczeń z bankami i kredytobiorcami z tytułu 
przejściowego wykupienia odsetek, w tym sposób waloryza
cji odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu 
państwa, określają umowy zawarte przez Ministra Gospoda
rki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Finansów 
z bankami kredytującymi budownictwo mieszkaniowe. 

§ 2. 1. W 1994 r. ze środków budżetu państwa zostaną 
przejściowo wykupione należności banków z tytułu odsetek 
od kredytów długoterminowych udzielonych po dniu 20 
października 1991 r. osobom fizycznym na zaspokojenie 
własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy przez: 

1) budowę lub zakup domu jednorodzinnego oraz lokalu 
w domu wielomieszkaniowym, zasiedlanych po raz 
pierwszy, 

2) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 

3) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomiesz
czenia niemieszkalego na cele mieszkalne, 

4) remont modernizację lub rewaloryzację lokali i budyn 
ków mieszkalnych, z wyjątkiem bieżącej konserwacji 
i odnawiania mieszkań. 

2. Do kosztów budowy domów i lokali, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, zalicza się również koszty budowy studni 
i szamb. 

3. Przejściowe wykupienie, ze środków budżetu państ
wa, należności banku z tytułu odsetek nie spłaconych przez 
kredytobiorcę następuje, jeżeli: 

1) kwota kredytu nie przekracza: 

a) czterdziestosiedmiokrotności miesięcznego udoku
mentowanego dochodu gospodarstwa domowego 
kredytobiorcy z kwartału poprzedzającego datę za
warcia umowy kredytowej, jeżeli kredyt jest udzielo
ny na inwestycje mieszkaniowe realizowane na pod
stawie umów kredytowych zawartych do dnia 31 
grudnia 1989 r., 

b) trzydziestosześciokrotności miesięcznego udoku
mentowanego dochodu gospodarstwa domowego 
krEjdytobiorcy z kwartału poprzedzającego datę za
warcia umowy kredytowej, jeżeli kredyt jest udziel 0-
ny ln~ inwe~tycje mieszkaniowe realizowane na pod
st~wle umow kredytowych zawartych po dniu 31 
grf dnia 198~ r., 

2) ~wot~ kredytu ~Ie przekracza 80% kosztów inwestycji 
I robót wymienionych w ust. 1 i 2, 

3) kred~ jest zabezpieczony hipotecznie lub - do czasu 
założ~nia księgi wieczystej - w inny sposób określony 
przez Jbank, 

4) kredy obiorca zobowiąże się spłacać kredyt wraz z od
setkarhi w wysokości nie mniejszej niż 25% udokumen
towa~ych miesięcznych dochodów swojego gospodar
stwa ~o~oweg~ W. całym okresie spłaty, z zas~rzeżeniem 
ust. i, I umozllwl bankOWI kontrolę spełnienia tego 
warw·llku, 

5) bank pgraniczy roszczenia wobec kredytobiorcy z tytułu 
spłaty kredytu i odsetek do kwoty określonej w pkt 
4 i u~t. 4, a kredytobiorca będzie zwracać, z zachowa
niem I zasad określonych w pkt 4 i ust. 4, odsetki 
przej~ciowo wykupione ze środków budżetu państwa 
w kwocie zwaloryzowanej stosownie do postanowień 
umóvy, o których mowa w ust. 6, 

6) oprodrEentowanie kredytu w 1994 r. nie przekroczy 110% 
stopy procentowej kredytu refinansowego. 

4. JeEeli kredyt<:>bi~rca lu~ ,członek jego gospodarstwa 
domowego prowadZI dZlałalnosc gospodarczą lub wykonuje 
wolny zawód, kwota przeznaczona przez niego na spłatę 
kredytu w taz z odsetkami nie może być niższa niż 25% kwoty 
stanowią~ej 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodze
nia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału . 

5. OJsetki nie spłacone przez kredytobiorców w ramach 
kwot okre~lonych w ust. 3 pkt 4 i ust. 4 podlegają wykupieniu 
ze środkó),y budżetu państwa . 

6. S~osób rozliczeń z bankami i kredytobiorcami ztytułu 
przejści01ego wykupienia odsetek, w tym sposób waloryza
cji odsetl k przejściowo wykupionych ze środków budżetu 
państwa, określają umowy zawarte przez Ministra Gospoda
rki Przest~zennej i Budownictwa oraz Ministra Finansów 
z bankami kredytującymi budownictwo mieszkaniowe. 

§ 3. 1. W 1994 r. ze środków budżetu państwa zostaną 
wykupio~e jednorazowo odsetki od kredytów udzielonych 
przed dniem 31 grudnia 1989 r., naliczone w okresie od daty 
odbioru ~udynku mieszkalnego od wykonawcy robót budo
wlano-montażowych do daty rozliczenia kredytu przez spół
dzielnie, ~okonanego jednak nie później niż w ciągu 90 dni 
od dnia dgłoszenia rozporządzenia. 

2. p)zePis ust. 1 ma zastosowanie jedynie do tej części 
kredytów~ w jakiej nie zostały one rozliczone do dnia ogło
szenia rozporządzenia. 

I 
§ 4. 1. W przypadku gdy członek spółdzielni: 

1) uzys~ujący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
lub \'Jomu jednorodzinnego wnosi zaliczkę na wkład 
budowlany wyższą niż 20% kosztów budowy miesz
kani~, 

2) w okresie spłaty kredytu wykorzystanego na budowę 
miesfkania lub domu jednorodzinnego wnosi wpłaty 
przekraczające poziom określony w § 1 ust. 2, 3 i 4 oraz 
§ 2 ~st. 3 pkt 4 i ust. 4 

- banł< zalicza te dodatkowe wpłaty na spłatę kredytu. 
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