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USTAWA 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych 
ustaw. 

Art . 1. W ustawie z dnia 26 paźdz iern ika 1995 r. 
o niektórych formach popierania budown ictwa miesz
kaniowego oraz o zmian ie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507) wprowadza s ię 
następuj ące zmiany: 

1) w art. 19: 
a) w ust. 1 wyrazy " nie więcej n iż 50%" zastępuje 

się wyrazami "n ie więcej ni ż 70%", 
b) po ust. 2 dodaje s i ę ust. 3 w brzm ieniu : 

,,3. Kredyt udzielony ze środków Funduszu pod
lega umorzeniu w wysokości 10% koszlów 
przeds ięwzięc ia, po jego za kończen iu i rozli
czeniu."; 

2) w art. 30: 
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach " nie przekracza" 

dodaje s ię liczbę" 1 ,3", 
b) w ust. 3 po wyrazach "składać towarzystwu" do

daje s ię wyrazy " raz na 2 lata" oraz wyrazy "każ
dego roku " zastępuje się wyrazam i " danego ro
ku"; 

3) wart. 3 1 dotychczasowa treść otrzym uje oznacze
nie ust. 1 i dodaje s ię ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Pierwszeństwo w zasied laniu mieszka ń wybu

dowanych z udziałem kredytu z Funduszu przez 
spółdz ie lnie mieszkaniowe lub towarzystwa, 
w których większość udziałów (akcji ) posiada 

spółdz ieln ia m ieszkan iowa, mają człon kowie 
przyjęci do spółdz ielni mieszkaniowych nie póź
niej n iż do dnia 29 li stopada 1991 r. i oczekujący 
na przydz iał mieszkania oraz kandydaci na 
cz łonków do spółdz ie lni m ieszkaniowych, o któ
rych mowa wart. 7 ustawy z dnia 4 paźdz ie rni
ka 199 1 r. o zmianie niektórych warunków przy
gotowania inwestycji budownictwa m ieszka
niowego w latach 199 1- 1995 oraz o zmianie nie
których ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 446 oraz 
z 1994 r. Nr 84, poz. 384 i Nr 89, poz. 415), którzy 
w te rminie do 31 grudnia 1995 r. nie nabyli 
u prawni e ń do otrzymania rekompensaty pie
ni ężnej i nie nabyli dz iałki budowlanej, uzbrojo
nej przy pomocy dotacji z budżetu państwa na 
przygotowanie gruntów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe, w trybie publicz
nego przetargu ustnego, ograniczonego do tych 
osób, a po tym terminie nie nabyli dzia ł k i bu
dowlanej, uzbrojonej przy pomocy dotacj i z bu
dżetu pa ństwa na przygotowanie gruntów prze
znaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, 
w trybie publ icznego przetargu ustnego, ograni
czonego do tych osób." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życ ie po u pływie 14 dni 
od dnia ogłosze n ia. 
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USTAWA 

z dnia 1 sierpn ia 1997 r. 

o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom 
wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. 

Art. 1. W ustaw ie z dnia 30 l istopada 1995 r. o po
mocy państwa w spłac ie niektórych kredytów m ieszka
niowych, refundacj i bankom wypłaconych prem ii gwa
rancyjnych o raz zm ianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. 
Nr 80, poz. 508) w prowadza się następujące zm iany: 

1) w art. 3 skreś la s i ę ust. 2- 4; 

2) wart. 4 w ust. 1 dodaje s i ę pkt 4 w brzmieniu : 

,,4) wykupieniu ze środków budżetu państwa czę

ści zadłuźenia kredytobiorców z tytu łu skapita
lizowanych odsetek."; 

3) w art. 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,, 1. Z budżetu pa ństwa przekazywane są ban

kom środki w wysokości oprocentowan ia 
ob liczanego według stopy procentowej 
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ustalonej przez Radę Ministrów. pod warun
kiem dokonywania przez kredytobiorcę spłat 
w wysokości wynikającej z przepisów art. 7 
i 8 .... 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

H3. Nie odzyskana przez bank. w drodze windy
kacji należności. kwota zadłużenia. o którym 
mowa w ust. 2. podlega umorzeniu."; 

4) w art. 7 w ust. 2 po wyrazach "oraz liczby" dodaje 
się wyrazy "nie mniejszej niż 400"; 

5) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 
"Art. 8a. 1. Jeżeli przeciętny dochód gospodar

stwa domowego kredytobiorcy w prze
liczeniu na członka gospodarstwa do
mowego w kwartale poprzednim obni
ży się poniżej 110% kwoty najniższej 
emerytury. na wn iosek kredytobiorcy 
bank zawiesza spłatę kredytu na okres 
nie dłuższy niż 4 kwartały. 

2. Na wniosek kredytobiorcy. o którym 
mowa w ust. 1. może być przedłużone. 
o nie więcej niż 4 kwartały. częściowe 
zawieszenie. pod warunkiem. że kredy
tobiorca wnosi na poczet spłaty kredy
tu środki w wysokości 50% należnej 

kwoty spłaty. 

3. Zawieszenie spłaty na podstawie ust. 1 
i 2 nie ogranicza możliwości skorzysta 
nia z uprawnień z art. 10a."; 

6) art. 9 otrzymuje brzmienie: 
" Art. 9.1. Środki przeznaczane przez kredytobior

cę na spłatę kredytów mieszkaniowych 
według zasad określonych wart. 7 i 8 
zaliczane są w pierwszej kolejności na 
zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredy
tu wraz ze skapitalizowanymi odsetka
mi. 

2. Rada Ministrów określi . w drodze rozpo
rządzenia. szczegółowe warunki i tryb 
rozliczeń z bankami z tytułu przejściowe
go wykupienia odsetek od krędytów 

mieszkaniowych. w tym: wysokość opro
centowania kredytów objętych przejścio

wym wykupem odsetek oraz wysokość 
i sposób oprocentowania odsetek przej 
ściowo wykupionych. z zastrzeżeniem 

art. 10 ust. 3."; 

7) wart. 10: 
a) w ust. 1 w pkt 5 wyrazy .. 31 grudnia 1997 r. " za

stępuje się wyrazami ,,31 grudnia 1999 r. ". 
b) skreśla się ust. 4; 

8) po art. 10 dodaje się art. 10a i lab w brzmieniu: 

"Art. 10a. Na wniosek kredytobiorcy. który w cią
gu 20 lat od dnia 1 stycznia 1998 r. doko
nywał systematycznej i terminowej 
spłaty kredytu w wysokości wynikającej 
z art. 7 i 8. bank umarza w ciężar budże-

tu państwa pozosta le zadlużenie z tytu 
łu skapitalizowanych odsetek oraz z ty
tułu przejściowego wykupu odsetek od 
kredytu. 

Art. lab. Rada Ministrów określi . w drodze rozpo
rządzenia . szczególowe warunki i tryb 
stosowania oraz sposób rozliczeń umo
rzeń . o których mowa wart. 6 ust. 3. 
art. 10 ust. 1. art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6."; 

9) wart. 11 : 

a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"W takim przypadku nadwyżka przypad ającego 
na dany lokal zadlużenia z tytułu kredytu i skapi
talizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowe
go wykupu odsetek ponad wartość lokalu. usta
loną według zasad określonych wart. 10 ust. 2. 
podlega w pierwszej kolejności umorzeniu 
w odniesieniu do przejściowo wykupionych od
setek. a następnie wykupieniu ze środków bu
dżetu państwa skapitalizowanych odsetek .... 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4---6 w brzmieniu: 
,,4. Kwota odsetek podlegająca umorzeniu lub 

wykupieniu oraz wartość lokalu ustalane są 
na dzień złożenia wniosku. o którym mowa 
w ust. 3. 

5. Na wniosek kredytobiorcy bank może ustali ć 
zasady stopniowego zwiększania obciążeń 
z tytułu spłaty kredytów. o których mowa 
w ust. 1. przy założe niu . że najpóźniej w cią-: 

gu 2 lat od zlożenia wniosku zostanie speł-· 

niony warunek. o którym mowa w ust. 1. 
6. Na wniosek kredytobiorcy. który do dnia 

31 grudnia 1999 r. dokona spłaty kredytu. 
o którym mowa w ust. 1. wraz z 30% odsetek 
przejściowo wykupionych przez budżet pań

stwa. oraz 30% odsetek skapitalizowanych 
naliczonych po dniu 30 czerwca 1993 r .• po
zostałe 70% odsetek przejściowo wykupio
nych podlega umorzeniu. a 70% skapitalizo
wanych odsetek podlega wykupieniu przez 
budżet państwa ." 

Art. 2. Osoby. które otrzymały premię gwarancyj 
ną na zasadach określonych wart. 3 ust. 2- 4 ustawy 
wymienionej w ust. 1. otrzymują nie dopłacone kwoty 
po złożeniu wniosku w banku. który wyplacał premię 
gwarancyjną. Dopłaty do wypłaconych premii gwaran
cyjnych nie są oprocentowane. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życ ie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. z tym że art. 1 pkt 1 z mocą od dnia 
1 stycznia 1996 r. t a art. 1 pkt 2 oraz pkt 9 lit. al i lit. b) 
w zakresie dotyczącym ust. 4 i 6 art. 11 ustawy wymie
nionej wart. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1998 r. 
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