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USTAWA
z dnia 17 lipca 1997 r.
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania .b udownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ·ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775) po arU21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:
"Art. 21a. 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pomoc w remontach, a także
odbudowie lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz obiektów
towarzyszącej infrastruktury komunalnej. uszkodzonych lub zniszczonych
w wyniku powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
2. Ze środków, o których mowci w ust. 1,
mogą być udzielane dotacje, pożyczki
i preferencyjne kredyty właścicielom
lokali mieszkalnych i budynków
mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej.
3. Wniosek o udzielenie pomocy, o której
mowa w ust. 1, powinien być złożony
do dnia 31 grudnia 1997 r.

4. Rada Ministrów

określi,

w drodze roz-

porządzenia,

szczegółowe
zasady
udzielania dotacji, pożyczek i kre-

i tryb
dytów, o których mowa w ust. 2, oraz
zasady spłaty pożyczek i kredytów.
5.

Pożyczki i kredyty, o których mowa
w ust. 2, mogą być częściowo umarzane na warunkach określonych przez
Radę Ministrów, w drodze rozporzą
dzenia.

6.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi może wskazać
Bankowi Gospodarstwa Krajowego
inny bank, któremu ten powierzy czynności związane z udzielaniem dotacji,
pożyczek i kredytów, o których mowa
w ust.2."

Art. 2. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

ogłoszenia.

Kwaśniewski
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USTAWA
z dnia 17 lipca 1997 r.
o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496) po art. 12 dodaje się art .. 12aw brzmieniu:
"Art. 12a. Na wniosek kredytobiorcy, ktorego
mieszkanie (dom jednorodzinny) zostało
uszkodzone lub zniszczone w wyniku powodzi, która miała miejsce w lipcu

.

.

1997 r., bank zawiesza spłatę kredytu
wraz z odsetkami do dnia 31 lipca 1998 r.,
bez względu na wysokość dochodu jego
gospodarstwa domowego."
•• Art. 2·. U~tawa.wchodii w

.

"

.

życie

z dniem

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

ogłosz.enia.

Kwaśniewski

