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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 czerwca 2003 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszka-
niowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada
1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredy-
tów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-

rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

2) ustawà z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy
o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 508),

3) ustawà z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 652),

4) ustawà z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 27),

5) ustawà z dnia 29 listopada 2000 r. o obj´ciu por´-
czeniami Skarbu Paƒstwa sp∏aty niektórych kredy-
tów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310),

6) ustawà z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27),

7) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 13 li-
stopada 2001 r. sygn. akt K. 16/2001 (Dz. U. Nr 133,
poz. 1508),

8) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organi-
zacji i funkcjonowaniu centralnych organów admi-
nistracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowa-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923),

9) ustawà z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1090 i Nr 230, poz. 1923),

10) ustawà z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679),

11) ustawà z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2058) 

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 13 czerwca  2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 13 i 15 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o po-

mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32), które stanowià:
„Art. 13. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Pra-

wo spó∏dzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54,
poz. 288 i Nr 133, poz. 654) w art. 218 w § 4
na koƒcu drugiego zdania kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „zgodnie
z zasadami, o których mowa w § 3 pkt 1.””

„Art. 15. Do czasu wydania rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 5, zachowujà moc
przepisy dotychczasowe.”;

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem 
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie usta-
wy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredy-
tów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aco-
nych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 508), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;
4) art. 2 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie

ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wy-
p∏aconych premii gwarancyjnych oraz zmianie nie-
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których ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 652), które stano-
wià:
„Art. 2. Osoby, które otrzyma∏y premi´ gwarancyj-

nà na zasadach okreÊlonych w art. 3
ust. 2—4 ustawy wymienionej w ust. 1,
otrzymujà niedop∏acone kwoty po z∏o˝eniu
wniosku w banku, który wyp∏aca∏ premi´
gwarancyjnà. Dop∏aty do wyp∏aconych pre-
mii gwarancyjnych nie sà oprocentowane.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 1 pkt 1
z mocà od dnia 1 stycznia 1996 r., a art. 1
pkt 2 oraz pkt 9 lit. a) i lit. b) w zakresie do-
tyczàcym ust. 4 i 6 art. 11 ustawy wymie-
nionej w art. 1 wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 stycznia 1998 r.”;

5) art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie
ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wy-
p∏aconych premii gwarancyjnych oraz zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 27), który
stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycz-
nia 2000 r., z wyjàtkiem przepisu art. 1
pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 mar-
ca 2000 r.”;

6) art. 9 i 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obj´-
ciu por´czeniami Skarbu Paƒstwa sp∏aty niektó-
rych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122,
poz. 1310), które stanowià:
„Art. 9. Do czasu wydania rozporzàdzenia na pod-

stawie art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy paƒ-
stwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych, refundacji bankom wyp∏aca-
nych premii gwarancyjnych oraz zmianie
niektórych ustaw w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà pozostajà w mocy przepisy
dotychczasowe, o ile nie sà z nià sprzeczne,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´-
cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.”;

7) art. 55 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dziel-
niach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27), który stanowi:
„Art. 55. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g), ust. 3
pkt 3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymie-
nionej w art. 30, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, majà zastosowanie do
wp∏at na wyodr´bniony fundusz remon-
towy spó∏dzielni mieszkaniowej dokona-
nych od dnia 1 stycznia 2001 r.”;

8) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923), który stanowi:
„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-

nia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1,
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczà-
cym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, art. 46
pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz art. 63
pkt 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia    2004 r.”;

9) art. 2—8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wy-
p∏aconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1090 i Nr 230,
poz. 1923), które stanowià:
„Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-

st´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r.
Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127,
z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98,
poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125,
poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113,
poz. 984) w art. 121 w § 5 wyrazy „ustalo-
nej i og∏oszonej przez Prezesa Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zast´puje
si´ wyrazami „og∏oszonej przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego”.

Art. 3. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118, z 2001 r.
Nr 42, poz. 475 i Nr 128, poz. 1403 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 21 w ust. 1
wyrazy „ustalonej przez Prezesa Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na podsta-
wie przepisów o pomocy paƒstwa w sp∏a-
cie niektórych kredytów mieszkaniowych,
refundacji bankom wyp∏aconych premii
gwarancyjnych” zast´puje si´ wyrazami
„og∏oszonej przez Prezesa G∏ównego Urz´-
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du Statystycznego na podstawie przepi-
sów o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz refundacji ban-
kom wyp∏aconych premii gwarancyjnych”.

Art. 4. Do wniosków o wyp∏at´ premii gwarancyj-
nej z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 5. Do dnia 31 grudnia 2003 r. kompetencje mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
wynikajàce z ustawy wymienionej w art. 1
wykonuje Prezes Urz´du Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast.

Art. 6. Do czasu wydania rozporzàdzeƒ na podsta-
wie art. 9 ust. 2 i art. 10b ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, pozostajà w mocy
przepisy dotychczasowe, o ile nie sà z nià
sprzeczne, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 7. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o przepisach o pomocy paƒstwa w sp∏acie
niektórych kredytów mieszkaniowych, refun-
dacji bankom wyp∏aconych premii gwaran-
cyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw lub

ustawie o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych, refundacji
bankom wyp∏aconych premii gwarancyj-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw, nale-
˝y przez to rozumieç odpowiednio przepisy
o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wy-
p∏aconych premii gwarancyjnych lub ustaw´
o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wy-
p∏aconych premii gwarancyjnych.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 12 sierp-
nia 2002 r.”;

10) art. 26 ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679), który stanowi:
„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2003 r.”;
11) art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie

ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2058),
który stanowi:
„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
13 czerwca 2003 r. (poz. 1115)

USTAWA

z dnia 30 listopada 1995 r.

o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych 
oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych1)

Art. 1. 1.2) Ustawa okreÊla zasady przyznawania
bankom Êrodków z bud˝etu paƒstwa, okreÊlonych
w ustawie bud˝etowej, które udzieli∏y kredytów miesz-
kaniowych, o których mowa w ust. 2, oraz bankom pro-
wadzàcym obs∏ug´ rachunków wk∏adów oszcz´dno-
Êciowych na ksià˝eczkach mieszkaniowych, jak rów-
nie˝ zasady udzielania premii gwarancyjnych.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ do kredytów miesz-
kaniowych udzielonych i sp∏acanych na warunkach
okreÊlonych przez Rad´ Ministrów.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) zad∏u˝eniu kredytobiorcy z tytu∏u przejÊciowego
wykupienia odsetek od kredytu — nale˝y przez to
rozumieç sum´ kwoty Êrodków przekazanych z bu-
d˝etu paƒstwa na przejÊciowe wykupienie nale˝no-
Êci banku z tytu∏u niesp∏aconych przez kredytobior-
c´ odsetek od kredytu oraz kwot naliczanego przez
bank oprocentowania tych odsetek;

2) sp∏atach lub nale˝noÊciach z tytu∏u sp∏at kredytu
— nale˝y przez to rozumieç sp∏aty lub nale˝noÊci
z tytu∏u sp∏at tego kredytu wraz z odsetkami,
w tym odsetkami przejÊciowo wykupionymi ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa wraz z ich oprocento-
waniem;

3) lokalu — nale˝y przez to rozumieç lokal mieszkalny
w spó∏dzielni mieszkaniowej, lokal mieszkalny
w budynku stanowiàcy odr´bnà w∏asnoÊç lub dom
mieszkalny;

———————
1) Tytu∏ ustawy ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1

ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy
paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych,
refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1090),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 sierpnia 2002 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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4) kredytobiorcy — nale˝y przez to rozumieç równie˝
cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej zajmujàcego lokal
obcià˝ony kredytem zaciàgni´tym przez spó∏dzielni´;

5)3) w∏aÊcicielu ksià˝eczki mieszkaniowej — nale˝y
przez to rozumieç osob´ fizycznà, która jest posiada-
czem wk∏adu oszcz´dnoÊciowego gromadzonego
na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, któ-
rego imienny dowód stanowi ksià˝eczka mieszka-
niowa wystawiona do dnia 23 paêdziernika 1990 r.

Art. 3.4) 1. W∏aÊcicielom ksià˝eczek mieszkanio-
wych przys∏uguje premia gwarancyjna w zwiàzku z do-
konaniem jednej z nast´pujàcych czynnoÊci: 

1) uzyskaniem spó∏dzielczego prawa do lokalu miesz-
kalnego lub prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego w spó∏dzielni mieszkaniowej, z wy∏à-
czeniem uzyskania prawa odr´bnej w∏asnoÊci
w trybie art. 39 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802
oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2058), zwanej dalej „usta-
wà o spó∏dzielniach mieszkaniowych”;

2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spó∏dziel-
czego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej, z wyjàtkiem nabycia tego prawa
w cz´Êci u∏amkowej;

3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, w∏asno-
Êci lokalu mieszkalnego, stanowiàcego odr´bnà
nieruchomoÊç, lub domu jednorodzinnego, z wy-
jàtkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jed-
norodzinnego na zasadach wspó∏w∏asnoÊci w cz´-
Êciach u∏amkowych;

4) przystàpieniem do u˝ytkowania wybudowanego
w∏asnego domu jednorodzinnego na warunkach
okreÊlonych odr´bnymi przepisami;

5) uzyskaniem w∏asnoÊci domu jednorodzinnego lub
odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego w budyn-
ku wielorodzinnym, w zwiàzku z wykonaniem umo-
wy zobowiàzujàcej w∏aÊciciela gruntu do wybudo-
wania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub
budynku wielorodzinnego, bàdê w zwiàzku z budo-
wà budynku wielorodzinnego na gruncie stanowià-
cym w∏asnoÊç w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej;

6) uzyskaniem odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalne-
go powsta∏ego w drodze przebudowy, nadbudowy
lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bàdê po-
mieszczeƒ niemieszkalnych;

7) uzyskaniem w∏asnoÊci domu jednorodzinnego lub
odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego w budyn-
ku wielorodzinnym, wybudowanym przez spó∏-
dzielni´ mieszkaniowà w celu przeniesienia na jej
cz∏onków w∏asnoÊci domów jednorodzinnych lub
lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

8) wp∏aceniem kaucji zabezpieczajàcej pokrycie nale˝-
noÊci z tytu∏u najmu lokalu mieszkalnego w budyn-
ku wielorodzinnym, w wysokoÊci przekraczajàcej 

3 % wartoÊci odtworzeniowej lokalu, którego bu-
dowa by∏a finansowana przy udziale kredytu zacià-
gni´tego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze
Êrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;

9) zawarciem przez osob´ trzecià umowy najmu loka-
lu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, któ-
rego budowa by∏a finansowana przy udziale kredy-
tu zaciàgni´tego w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go ze Êrodków Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego, po∏àczonym z dokonaniem przez w∏aÊcicie-
la ksià˝eczki mieszkaniowej wp∏aty na podstawie
umowy, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia
26 paêdziernika 1995 r. o niektórych formach po-
pierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824
i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594),
w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 20 % ostatecznych
kosztów budowy przypadajàcych na dany lokal
mieszkalny.

2. Premia gwarancyjna przys∏uguje, je˝eli czynnoÊç
wymieniona w ust. 1 dotyczy rzeczy znajdujàcej si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa obcià-
˝ajàcego takà rzecz.

3. Premi´ gwarancyjnà oblicza i wyp∏aca bank pro-
wadzàcy obs∏ug´ rachunków wk∏adów oszcz´dnoÊcio-
wych na ksià˝eczkach mieszkaniowych wystawionych
do dnia 23 paêdziernika 1990 r. 

4. Warunkiem wyp∏aty premii gwarancyjnej jest
z∏o˝enie przez w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej
wniosku o jej likwidacj´ i wyp∏at´ premii gwarancyjnej
w terminie 90 dni od dnia dokonania czynnoÊci wymie-
nionej w ust. 1. 

5. Do wniosku nale˝y do∏àczyç dokumenty potwier-
dzajàce powstanie prawa do uzyskania premii gwaran-
cyjnej. W przypadku nienale˝ytego udokumentowania
wniosku, bank, o którym mowa w ust. 3, wyznacza ter-
min na uzupe∏nienie dokumentów, nie d∏u˝szy ni˝
30 dni, liczàc od dnia z∏o˝enia wniosku. Po up∏ywie te-
go terminu bank zwraca wniosek bez rozpatrzenia.

Art. 3a.5) 1. Na wniosek w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej, przed dokonaniem czynnoÊci wymie-
nionych w art. 3 ust. 1, premia gwarancyjna mo˝e byç:

1) wyp∏acona w∏aÊcicielowi ksià˝eczki mieszkaniowej
w przypadku zaawansowania:
a) budowy w∏asnego domu jednorodzinnego,

w wysokoÊci co najmniej 20 % jego wartoÊci
kosztorysowej,

b) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy bu-
dynku mieszkalnego lub pomieszczeƒ niemiesz-
kalnych, je˝eli w ten sposób ma powstaç odr´b-
na w∏asnoÊç lokalu mieszkalnego, w wysokoÊci
co najmniej 50 % jej wartoÊci kosztorysowej;

2) przekazana wskazanemu inwestorowi w przypadku:———————
3) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.

———————
5) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1.
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a) wniesienia co najmniej 50 % wymaganego przez
spó∏dzielni´ mieszkaniowà wk∏adu budowlane-
go lub mieszkaniowego,

b) wp∏acenia co najmniej 50 % wartoÊci kosztory-
sowej lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego, budowanych na warunkach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5.

2. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na za-
sadach okreÊlonych w ust. 1 jest z∏o˝enie przez w∏aÊcicie-
la ksià˝eczki mieszkaniowej dokumentów potwierdzajà-
cych spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1, na
dzieƒ z∏o˝enia wniosku o likwidacj´ ksià˝eczki mieszka-
niowej i wyp∏at´ premii gwarancyjnej, w tym pisemne-
go zaÊwiadczenia inwestora, lub innych dokumentów
potwierdzajàcych poniesienie wymaganych nak∏adów.
Dokumenty te powinny byç wystawione nie wczeÊniej
ni˝ 30 dni przed dniem z∏o˝enia wniosku.

3. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na
zasadach okreÊlonych w ust. 1 pkt 2 jest z∏o˝enie przez
w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej:

1) pisemnego zobowiàzania do zwrócenia, za poÊred-
nictwem banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
równowartoÊci przekazanej premii gwarancyjnej
w terminie 30 dni od dnia zbycia przez w∏aÊciciela
ksià˝eczki mieszkaniowej ekspektatywy odr´bnej
w∏asnoÊci lokalu okreÊlonej w art. 19 ustawy
o spó∏dzielniach mieszkaniowych, a po up∏ywie te-
go terminu — wraz z odsetkami ustawowymi;

2) pisemnego upowa˝nienia udzielonego inwestoro-
wi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do zwrócenia, za
poÊrednictwem banku okreÊlonego w art. 3 ust. 3,
równowartoÊci przekazanej premii gwarancyjnej
w przypadku wycofania przez w∏aÊciciela ksià˝ecz-
ki mieszkaniowej Êrodków na wymagany przez
spó∏dzielni´ wk∏ad lub sfinansowanie kosztów bu-
dowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkal-
nego budowanych na warunkach, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 5. 

4. Inwestor na podstawie upowa˝nienia, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje zwrotu równowartoÊci
przekazanej premii gwarancyjnej w dniu wycofania
przez w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej Êrodków na
wymagany przez spó∏dzielni´ wk∏ad lub sfinansowanie
kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego budowanych na warunkach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5. 

5. W przypadku zwrotu równowartoÊci przekazanej
premii gwarancyjnej na zasadach okreÊlonych w ust. 3
i 4, premia ta mo˝e zostaç ponownie wyp∏acona w∏aÊci-
cielowi ksià˝eczki mieszkaniowej pod warunkiem, ˝e:

1) w okresie 6 miesi´cy od dnia zbycia ekspektatywy
odr´bnej w∏asnoÊci lokalu okreÊlonej w art. 19
ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych lub wy-
cofania Êrodków na wymagany przez spó∏dzielni´
wk∏ad, lub sfinansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budo-
wanych na warunkach, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 5, zostanà spe∏nione warunki okreÊlone
w ust. 1 lub art. 3 ust. 1 oraz 

2) w∏aÊciciel ksià˝eczki mieszkaniowej z∏o˝y wniosek
o ponownà wyp∏at´ premii gwarancyjnej wraz
z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3 lub
art. 3 ust. 5. 

6. Ponowna wyp∏ata premii gwarancyjnej zgodnie
z ust. 5 mo˝e byç dokonana tylko raz.

7. Do czasu up∏ywu terminu, o którym mowa
w ust. 5, zwrócona równowartoÊç przekazanej premii
gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocento-
wanym rachunku bankowym w banku, o którym mowa
w art. 3 ust. 3.

Art. 3b.5) 1. Premia gwarancyjna przys∏uguje od
wp∏at na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 2
pkt 5, wnoszonych w latach (kwarta∏ach), dla których
wzrost ceny 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku
mieszkalnego, ostatnio og∏oszonej przed kwarta∏em
z∏o˝enia wniosku, zwanej dalej „cenà ostatnio og∏oszo-
nà”, w stosunku do ceny 1 m2 powierzchni u˝ytkowej
budynku mieszkalnego w∏aÊciwej dla roku (kwarta∏u)
wniesienia wp∏at, zwanej dalej „cenà dla okresu wnie-
sienia wp∏at”, jest wy˝szy od oprocentowania tych
wp∏at. Oprocentowanie to jest obliczane narastajàco
od roku (kwarta∏u) dokonania wp∏at do kwarta∏u, do
którego odnosi si´ cena ostatnio og∏oszona.

2. Premia gwarancyjna jest naliczana w odniesie-
niu do sumy wniesionych wp∏at nieprzekraczajàcych
kosztów budowy:

1) 55 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub 

2) 70 m2 powierzchni u˝ytkowej w domu jednorodzin-
nym.

3. Premi´ gwarancyjnà od wp∏at wniesionych w da-
nym roku (kwartale) bank, o którym mowa w art. 3
ust. 3, oblicza zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àcz-
niku do ustawy.

4. Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej Pre-
zes G∏ównego Urz´du Statystycznego og∏asza cen´
1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego za
okresy kwartalne. Przez cen´ 1 m2 powierzchni u˝ytko-
wej budynku rozumie si´ przeci´tne dla ca∏ego kraju
nak∏ady poniesione przez inwestorów na budow´ wie-
lomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeli-
czeniu na 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku, wy-
znaczone jako Êrednia wa˝ona powierzchnià u˝ytkowà
budynków mieszkalnych oddanych do u˝ytkowania
w poszczególnych województwach. 

Art. 3c.5) 1. Bankom, o których mowa w art. 3
ust. 3, przys∏uguje refundacja, ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa, wyp∏aconych premii gwarancyjnych. Mini-
ster w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej przekazuje bankom, na
ich wniosek, Êrodki przeznaczone na refundacj´ wyp∏a-
conych premii gwarancyjnych. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej, minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych oraz bank, o któ-
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rym mowa w art. 3 ust. 3, mogà, w drodze umowy,
okreÊliç okresy rozliczeniowe, terminy przekazywania
Êrodków oraz terminy rozliczeƒ z tytu∏u refundacji wy-
p∏aconych premii gwarancyjnych.

Art. 4. 1. Pomoc paƒstwa w sp∏acie kredytów
mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 2, pole-
ga na:

1) (skreÊlony);6)

2) przejÊciowym wykupieniu ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa odsetek od kredytów mieszkaniowych;

3) umorzeniu cz´Êci zad∏u˝enia kredytobiorców z tytu-
∏u przejÊciowego wykupienia odsetek od kredytów
mieszkaniowych;

4)7) wykupieniu ze Êrodków bud˝etu paƒstwa cz´Êci
zad∏u˝enia kredytobiorców z tytu∏u skapitalizowa-
nych odsetek.

2. Odsetki przejÊciowo wykupione ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa podlegajà oprocentowaniu, z zastrze˝e-
niem art. 10 ust. 3.

3.8) Rozliczenia z bankiem z tytu∏ów, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2—4, oraz z tytu∏u wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 6 ust. 2b, dokonuje minister w∏a-
Êciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzen-
nej i mieszkaniowej, na zasadach okreÊlonych w umo-
wie zawartej mi´dzy bankiem, ministrem w∏aÊciwym
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych. 

4.8) Je˝eli kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zo-
sta∏ zaciàgni´ty przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà,
umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nast´puje
pod warunkiem prowadzenia przez t´ spó∏dzielni´ ana-
litycznej ewidencji zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu wraz
z odsetkami, z podzia∏em na lokale zajmowane przez
poszczególnych cz∏onków spó∏dzielni, oraz umo˝liwie-
nia bankowi kontroli tej ewidencji.

5.8) Analityczna ewidencja zad∏u˝enia, o której mo-
wa w ust. 4, zawiera co najmniej: 

1) przypadajàcy na ka˝dy lokal stan zad∏u˝enia z tytu-
∏u: 
a) kredytu, 
b) skapitalizowanych odsetek, 
c) przejÊciowego wykupienia odsetek od kredytu,

z podzia∏em na zad∏u˝enie z tytu∏u przejÊciowe-
go wykupienia odsetek oraz zad∏u˝enie z tytu∏u
oprocentowania tych odsetek, 

d) wykonania przez Skarb Paƒstwa umowy por´-
czenia, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o obj´ciu por´czenia-
mi Skarbu Paƒstwa sp∏aty niektórych kredytów
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310);

2) wysokoÊç wniesionej przez cz∏onka spó∏dzielni cz´-
Êci wk∏adu budowlanego lub wysokoÊç wk∏adu
mieszkaniowego, ustalonà wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo
spó∏dzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288
i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24,
poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183,
Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r.
Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874
i Nr 99, poz. 1151, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54,
poz. 572 i Nr 69, poz. 724 oraz z 2002 r. Nr 240,
poz. 2058);

3) nominalnà kwot´ umorzenia kredytu dokonanego
przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy;

4) wysokoÊç dokonanych umorzeƒ, z podzia∏em na
umorzenie zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego wy-
kupienia odsetek oraz zad∏u˝enia z tytu∏u oprocen-
towania tych odsetek;

5) kwot´ odsetek skapitalizowanych wykupionych
przez bud˝et paƒstwa;

6) wysokoÊç nale˝noÊci z tytu∏u obcià˝ajàcych cz∏on-
ka spó∏dzielni mieszkaniowej miesi´cznych sp∏at
kredytu, wyliczonà zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz
art. 11 ust. 1, oraz wysokoÊç sp∏at wnoszonych
przez cz∏onka spó∏dzielni.

Art. 5. Pomoc paƒstwa w sp∏acie kredytów mieszka-
niowych, o których mowa w art. 1 ust. 2, mo˝e polegaç
równie˝ na jednorazowym wykupieniu ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa cz´Êci zad∏u˝enia z tytu∏u udzielonych kre-
dytów mieszkaniowych na warunkach i w trybie okreÊlo-
nych przez Rad´ Ministrów w drodze rozporzàdzenia.

Art. 5a.9) Stopa oprocentowania kredytów mieszka-
niowych obj´tych przejÊciowym wykupieniem odsetek
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa jest równa, w poszczegól-
nych okresach kwartalnych, stopie referencyjnej, okre-
Êlajàcej minimalne oprocentowanie podstawowych
operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodo-
wy Bank Polski, og∏aszanej przez Rad´ Polityki Pieni´˝-
nej w Dzienniku Urz´dowym Narodowego Banku Pol-
skiego wed∏ug stawki obowiàzujàcej w ostatnim dniu
drugiego miesiàca kwarta∏u poprzedzajàcego dany
kwarta∏, powi´kszonej o 1 punkt procentowy.

Art. 6. 1.10) Z bud˝etu paƒstwa sà przekazywane
bankom Êrodki w wysokoÊci oprocentowania naliczo-

———————
6) Przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
7) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.

o zmianie ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aco-
nych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 103, poz. 652),  który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.

8) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

———————
9) Dodany przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.

o obj´ciu por´czeniami Skarbu Paƒstwa sp∏aty  niektórych
kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310),  któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.; ze zmianà
wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o obj´ciu por´czeniami Skarbu
Paƒstwa sp∏aty niektórych kredytów mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 122, poz. 1310), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 
1 stycznia 2001 r.



Dziennik Ustaw Nr 119 — 7774 — Poz. 1115

nego wed∏ug stopy procentowej okreÊlonej w art. 5a,
pod warunkiem dokonywania przez kredytobiorc´
sp∏at w wysokoÊci wynikajàcej z przepisów art. 7 i 8,
z zastrze˝eniem art. 8a ust. 3.

1a.11) Warunek dokonywania przez kredytobiorc´
sp∏at w wysokoÊci wynikajàcej z art. 7, z zastrze˝eniem
art. 8a ust. 3, uwa˝a si´ za spe∏niony tak˝e wtedy, gdy
sp∏aty za kredytobiorc´ dokona Skarb Paƒstwa na za-
sadach okreÊlonych w ustawie z dnia 29 listopada
2000 r. o obj´ciu por´czeniami Skarbu Paƒstwa sp∏aty
niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122,
poz. 1310).

2. Banki sà obowiàzane wobec Skarbu Paƒstwa do
administrowania i egzekwowania zad∏u˝enia kredyto-
biorców z tytu∏u przejÊciowego wykupienia odsetek od
kredytów mieszkaniowych.

2a.12) Przy podejmowaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych do
wyegzekwowania od kredytobiorców nale˝noÊci Skar-
bu Paƒstwa z tytu∏u przejÊciowego wykupienia odse-
tek, o których mowa w ust. 2, banki majà prawo, bez
uzyskania pisemnego oÊwiadczenia kredytobiorcy
o poddaniu si´ egzekucji, wystawiaç bankowe tytu∏y
egzekucyjne stosownie do art. 96—98 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385
i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594).

2b.12) Bankom przys∏uguje wynagrodzenie z tytu∏u
administrowania i egzekwowania zad∏u˝enia kredyto-
biorców, o którym mowa w ust. 2, w wysokoÊci 4 %
kwoty sp∏at tego zad∏u˝enia.

3.13) Nieodzyskana przez bank, w drodze windyka-
cji nale˝noÊci, kwota zad∏u˝enia, o którym mowa
w ust. 2, podlega umorzeniu.

3a.14) Odsetki przejÊciowo wykupione ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa sà oprocentowane w wysokoÊci sto-
py oprocentowania kredytu, o której mowa w art. 5a,
z zastrze˝eniem art. 10 ust. 3.

Art. 7. 1. Je˝eli kredyt zosta∏ zaciàgni´ty, z zastrze-
˝eniem ust. 3, do dnia 31 maja 1992 r., wysokoÊç obcià-
˝ajàcych kredytobiorc´ miesi´cznych sp∏at przypadajà-
cych na dany lokal nie mo˝e byç ni˝sza od iloczynu po-
wierzchni u˝ytkowej lokalu oraz normatywu sp∏aty kre-

dytu ustalanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej lokalu.

2.15) Normatyw sp∏aty kredytu, o którym mowa
w ust. 1, stanowi iloraz kwoty 760 z∏ oraz liczby 300,
z zastrze˝eniem ust. 2c i art. 11a.

2a.16) Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do
dnia 30 listopada ka˝dego roku wysokoÊç normatywu,
o którym mowa w ust. 1.

2b.17) Normatyw stosuje si´ od poczàtku roku na-
st´pujàcego po roku, w którym zosta∏ on og∏oszony.

2c.18) Kwota, o której mowa w ust. 2, ulega corocz-
nie podwy˝szeniu na nast´pny rok w stopniu odpowia-
dajàcym wskaênikowi wzrostu cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta∏ów
roku, w którym kwota ta ulega podwy˝szeniu, w stosun-
ku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

2d.18) Do podwy˝szenia, o którym mowa w ust. 2c,
stosuje si´ wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyj-
nych w okresie pierwszych trzech kwarta∏ów og∏asza-
ny w komunikacie Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego na podstawie przepisów o podatkach i op∏a-
tach lokalnych w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Zasady sp∏aty kredytów, o których mowa
w ust. 1, majà tak˝e zastosowanie do kredytów zacià-
gni´tych przez spó∏dzielnie mieszkaniowe po terminie
okreÊlonym w ust. 1, je˝eli kredyty te spe∏nia∏y warun-
ki przejÊciowego wykupienia odsetek ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa na podstawie odr´bnych przepisów.

Art. 8. 1. Je˝eli kredyt zosta∏ zaciàgni´ty przez oso-
b´ fizycznà w okresie od dnia 21 paêdziernika 1991 r. do
dnia 31 marca 1995 r., wysokoÊç obcià˝ajàcych kredy-
tobiorc´ miesi´cznych sp∏at nie mo˝e byç ni˝sza w ca-
∏ym okresie sp∏aty ni˝ 25 % udokumentowanych mie-
si´cznych dochodów jego gospodarstwa domowego.

———————
11) Dodany przez art. 8 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 10; ze zmianà wprowadzonà przez  art. 1 pkt 8
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

12) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

13) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 1 sierpnia
1997 r. o zmianie ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie nie-
których kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom
wyp∏aconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 652), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 18 wrzeÊnia 1997 r.

14) Dodany przez art. 8 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 10.

———————
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy

z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy paƒ-
stwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, re-
fundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 3,
poz. 27),  który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 marca 2000 r.; ze
zmianami wprowadzonymi przez art. 16 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodze-
niu za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.

16) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 15, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 
1 marca 2000 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 1
lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 15.

17) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 15, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 
1 marca 2000 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 16 
pkt 1 lit. c ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 15.

18) Dodany przez art. 16 pkt 1 lit. d ustawy wymienionej jako
druga w odnoÊniku 15.
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Kredytobiorca jest obowiàzany zapewniç bankowi
mo˝liwoÊç kontroli spe∏nienia tego warunku.

2.19) Za dochód gospodarstwa domowego kredy-
tobiorcy uwa˝a si´, z zastrze˝eniem ust. 2b, wszelkie
przychody cz∏onków gospodarstwa domowego po od-
liczeniu kosztów ich uzyskania, a tak˝e po odliczeniu
sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
na ubezpieczenia chorobowe, okreÊlonych w przepi-
sach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, chyba ˝e
zosta∏y ju˝ zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
dów.

2a. (skreÊlony).20)

2b.21) W odniesieniu do rolników dochód, o którym
mowa w ust. 2, ustala si´ jako iloczyn powierzchni grun-
tów w hektarach przeliczeniowych i przeci´tnego docho-
du z 1 hektara przeliczeniowego, og∏aszanego przez Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na
podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, 
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, 
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039).

3.22) Przez udokumentowanie dochodu gospodar-
stwa domowego kredytobiorcy, o którym mowa
w ust. 1 i art. 8a ust. 5, nale˝y rozumieç w szczególno-
Êci z∏o˝enie przez kredytobiorc´ oÊwiadczenia o wyso-
koÊci dochodów jego gospodarstwa domowego usta-
lonych zgodnie z ust. 2 i 2b; w oÊwiadczeniu kredyto-
biorcy powinno znaleêç si´ pouczenie o odpowiedzial-
noÊci karnej za fa∏szywe zeznania, zgodnie z przepisa-
mi Kodeksu karnego.

Art. 8a.23) 1.24) Je˝eli przeci´tny dochód gospodar-
stwa domowego kredytobiorcy w przeliczeniu na
cz∏onka gospodarstwa domowego w kwartale po-
przednim obni˝y si´ i wyniesie mniej ni˝ 110 % kwoty
najni˝szej emerytury, na wniosek kredytobiorcy bank
zawiesza sp∏at´ kredytu na czas nie d∏u˝szy ni˝ 8 kwar-
ta∏ów w ca∏ym okresie sp∏aty kredytu.

2.25) Na wniosek kredytobiorcy, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e byç przed∏u˝one, o nie wi´cej ni˝ 8 kwar-
ta∏ów, cz´Êciowe zawieszenie, pod warunkiem, ˝e kre-
dytobiorca wnosi na poczet sp∏aty kredytu Êrodki
w wysokoÊci 50 % nale˝nej kwoty sp∏aty.

3.26) Zawieszenie sp∏aty na podstawie ust. 1 i 2 nie
ogranicza mo˝liwoÊci skorzystania z uprawnieƒ z art. 6
ust. 1, art. 10 ust. 3 i art. 10a.

4.27) Do okresu zawieszenia sp∏aty, o którym mowa
w ust. 1 i 2, zalicza si´ okresy zawieszenia sp∏aty kredy-
tów wykorzystane od dnia 18 wrzeÊnia 1997 r. Bez
wzgl´du na iloÊç i czas trwania przerw w korzystaniu
z zawieszenia sp∏at na podstawie ust. 1 i 2, okres ten
nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 16 kwarta∏ów w ca∏ym okre-
sie sp∏aty kredytów.

5.28) Kredytobiorca, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest
obowiàzany, na ̋ àdanie banku lub spó∏dzielni mieszka-
niowej, udokumentowaç wysokoÊç dochodów uzyska-
nych przez cz∏onków gospodarstwa domowego kredy-
tobiorcy, b´dàcych podstawà zawieszenia sp∏aty kre-
dytu na dany kwarta∏.

Art. 9.29) 1. Ârodki przeznaczane przez kredytobior-
c´ na sp∏at´ kredytów mieszkaniowych wed∏ug zasad
okreÊlonych w art. 7 i 8 zaliczane sà w pierwszej kolej-
noÊci na zmniejszenie zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu wraz
ze skapitalizowanymi odsetkami.

2.30) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki i tryb rozliczeƒ z bankami
z tytu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bud˝e-
tu paƒstwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz
z tytu∏u wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa ska-
pitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych,
w tym sposób oprocentowania odsetek przejÊciowo
wykupionych oraz tryb sk∏adania i rozpatrywania
wniosków o zawieszenie sp∏aty kredytu, uwzgl´dniajàc
zapewnienie sprawnoÊci udzielania pomocy paƒstwa
w tym zakresie.

3.31) Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, po-
winno okreÊlaç w szczególnoÊci:

———————
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy

z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy paƒ-
stwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, re-
fundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 3,
poz. 27), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia
2000 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

20) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 19; skreÊlony przez art. 1 pkt 9 
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

21) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 19.

22) Dodany przez art. 8 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 10; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9
lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

23) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 13.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy wy-
mienionej jako pierwsza w odnoÊniku 19.

———————
25) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy wy-

mienionej jako pierwsza w odnoÊniku 19.
27) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy wymienionej jako

pierwsza w odnoÊniku 19; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa  w odnoÊniku 1.

28) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 19; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa  w odnoÊniku 1.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 13.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy wy-
mienionej jako pierwsza w odnoÊniku 19; ze zmianami
wprowadzonymi przez art. 8 pkt 4 lit. a ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 10, i art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

31) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 19; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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1) wzory formularzy rozliczeƒ;

2) szczegó∏owe zasady rozliczania przez banki Êrod-
ków wp∏acanych przez kredytobiorców, o których
mowa w art. 7, art. 8, art. 8a i art. 11 ust. 1, na sp∏a-
t´ kredytów mieszkaniowych;

3) szczegó∏owe zasady zawierania umów, o których
mowa w art. 4 ust. 3, i ich zakres.

Art. 9a.32) 1. Je˝eli kredytobiorca w okresie sp∏aty
kredytu dokona wp∏at przekraczajàcych miesi´cznà
wysokoÊç obcià˝ajàcych go sp∏at, okreÊlonà w art. 7
lub 11, bank zalicza dodatkowe wp∏aty w pierwszej ko-
lejnoÊci na sp∏at´ zad∏u˝enia kredytobiorcy wobec
Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania przez Skarb Paƒ-
stwa umów por´czenia, o których mowa w art. 2 ust. 2
ustawy o obj´ciu por´czeniami Skarbu Paƒstwa sp∏aty
niektórych kredytów mieszkaniowych, a w drugiej ko-
lejnoÊci na sp∏at´ skapitalizowanych odsetek od kredy-
tu, nast´pnie zaÊ na sp∏at´ kredytu.

2. Ârodki zaliczone na sp∏at´ zad∏u˝enia kredyto-
biorcy wobec Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wykonania
przez Skarb Paƒstwa umów por´czenia, o których mo-
wa w ust. 1, nie stanowià nadwy˝ki, o której mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 4.

3. Je˝eli kredytobiorca w okresie sp∏aty kredytu do-
kona wp∏at przekraczajàcych miesi´czny poziom okre-
Êlony w art. 8, bank zalicza dodatkowe wp∏aty w pierw-
szej kolejnoÊci na sp∏at´ zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu
wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

Art. 10. 1. Na wniosek kredytobiorcy zad∏u˝enie
z tytu∏u przejÊciowego wykupienia odsetek od kredy-
tów mieszkaniowych podlega umorzeniu przez bank
w cz´Êci odpowiadajàcej:

1) nadwy˝ce przypadajàcego na dany lokal zad∏u˝enia
z tytu∏u kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz
z tytu∏u przejÊciowego wykupienia odsetek od kre-
dytu ponad wartoÊç lokalu okreÊlonà zgodnie
z ust. 2, ustalonej na dzieƒ 31 marca 1996 r.;

2) nadwy˝ce, o której mowa w pkt 1, ustalonej po dniu
31 marca 1996 r. w wypadku rezygnacji przez cz∏on-
ka spó∏dzielni mieszkaniowej z cz∏onkostwa
w spó∏dzielni i postawienia lokalu mieszkalnego do
jej dyspozycji;

3)33) nadwy˝ce, o której mowa w pkt 1, ustalonej po
dniu 31 marca 1996 r., powi´kszonej o nominalnà
kwot´ umorzenia kredytu dokonanego przy osta-
tecznym rozliczeniu kosztów budowy — w wypadku
przekszta∏cenia spó∏dzielczego prawa do lokalu z lo-
katorskiego na w∏asnoÊciowe albo przeniesienia
przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà na rzecz cz∏onka
prawa w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego, pod warun-

kiem ograniczenia przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà
˝àdania uzupe∏nienia przez cz∏onka wk∏adu budow-
lanego do przypadajàcych na dany lokal: kwoty kre-
dytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, kwoty
zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego wykupienia odse-
tek od kredytu w cz´Êci niepodlegajàcej umorzeniu
oraz nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokona-
nego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budo-
wy, która podlega zwrotowi do bud˝etu paƒstwa;

4)34) nadwy˝ce miesi´cznej sp∏aty ponad minimalnà
jej wysokoÊç okreÊlonà w art. 7, 8 i 11, z zastrze˝e-
niem art. 9a ust. 2;

5)35) równowartoÊci 70 % zad∏u˝enia po sp∏acie ca∏o-
Êci kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami
oraz zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego wykupienia
odsetek od kredytu w cz´Êci niepodlegajàcej umo-
rzeniu, je˝eli sp∏ata ta nastàpi przed dniem 31 grud-
nia 2005 r., z tym ̋ e w przypadku spó∏dzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu cz∏onkowi spó∏dzielni
przys∏uguje roszczenie o przekszta∏cenie spó∏dziel-
czego prawa do lokalu z lokatorskiego na w∏asno-
Êciowe albo o przeniesienie przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà na rzecz cz∏onka prawa w∏asnoÊci
lokalu mieszkalnego z ograniczeniem przez spó∏-
dzielni´ mieszkaniowà ˝àdania uzupe∏nienia wk∏a-
du budowlanego do przypadajàcej na dany lokal
nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego
przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, któ-
ra podlega zwrotowi do bud˝etu paƒstwa.

1a.36) Spó∏dzielnia mieszkaniowa przekazuje do
banku Êrodki wp∏acone przez cz∏onków spó∏dzielni z ty-
tu∏u zwrotu nominalnych kwot umorzeƒ kredytu, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia
ich otrzymania.

1b.36) W przypadku niedotrzymania terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1a, zwrot nast´puje wraz z odsetka-
mi w wysokoÊci jak dla zaleg∏oÊci podatkowych.

2.37) WartoÊç lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, sta-
nowi iloczyn powierzchni u˝ytkowej i wskaênika przeli-
czeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u˝yt-
kowej budynków mieszkalnych ostatnio og∏oszonego
przez wojewod´ na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168,
poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069).

3. Je˝eli kredytobiorca dokonywa∏ w danym roku
systematycznych, terminowych sp∏at kredytu wraz
z odsetkami w wysokoÊci wynikajàcej z art. 7, 8 i 11, od-
setki przejÊciowo wykupione ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa nie podlegajà oprocentowaniu. 

———————
32) Dodany przez art. 8 pkt 5 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 10.
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó∏dziel-
niach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 240, poz. 2058), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
15 stycznia 2003 r.

———————
34) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 8 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 10.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 33.
36) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



Dziennik Ustaw Nr 119 — 7777 — Poz. 1115

4. (skreÊlony).38)

Art. 10a.39) Na wniosek kredytobiorcy, który w cià-
gu 20 lat od dnia 1 stycznia 1998 r. dokonywa∏ systema-
tycznej i terminowej sp∏aty kredytu w wysokoÊci wyni-
kajàcej z art. 7 i 8, bank umarza w ci´˝ar bud˝etu paƒ-
stwa pozosta∏e zad∏u˝enie z tytu∏u skapitalizowanych
odsetek oraz z tytu∏u przejÊciowego wykupu odsetek
od kredytu.

Art. 10b.40) 1.41) Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb stosowa-
nia oraz sposób rozliczeƒ umorzeƒ zad∏u˝enia z tytu∏u
przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których
mowa w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a i art. 11
ust. 3 i 6, a tak˝e sposób rozliczeƒ z tytu∏u umorzenia
w ci´˝ar bud˝etu paƒstwa i z tytu∏u wykupienia ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa odsetek skapitalizowanych,
o których mowa w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, uwzgl´d-
niajàc zapewnienie sprawnoÊci udzielania pomocy
paƒstwa w tym zakresie.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci:42)

1) terminy sk∏adania wniosków o umorzenie;

2) terminy dokonywania umorzeƒ i zmniejszenia sta-
nu zad∏u˝enia z tytu∏u skapitalizowanych odsetek;

3) wzory rozliczeƒ z tytu∏u umorzeƒ.

Art. 11. 1. Roczne sp∏aty kredytów mieszkanio-
wych, zaciàgni´tych na podstawie umów okreÊlajà-
cych równoczeÊnie 40-letni okres sp∏aty kredytu i rocz-
ne obcià˝enie w wysokoÊci 1 % aktualnej wartoÊci
mieszkaƒ zajmowanych na warunkach lokatorskich lub
2 % aktualnej wartoÊci mieszkaƒ zajmowanych na wa-
runkach w∏asnoÊciowych, nie mogà byç ni˝sze od ilo-
razu kwoty zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu i odsetek, w tym
odsetek przejÊciowo wykupionych ze Êrodków bud˝e-
tu paƒstwa, na koniec roku poprzedniego oraz liczby
lat, jaka pozosta∏a do zakoƒczenia okresu sp∏aty kredy-
tu, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. WysokoÊç obcià˝eƒ, o których mowa w ust. 1,
podlega korekcie w zwiàzku z przepisami art. 10 ust. 1
pkt 1, 2 i 3.

3.43) Na wniosek kredytobiorcy kredyty, o których
mowa w ust. 1, mogà byç tak˝e sp∏acane na zasadach
okreÊlonych w art. 7. W takim przypadku nadwy˝ka przy-
padajàcego na dany lokal zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu

i skapitalizowanych odsetek oraz z tytu∏u przejÊciowego
wykupu odsetek ponad wartoÊç lokalu, ustalonà wed∏ug
zasad okreÊlonych w art. 10 ust. 2, podlega w pierwszej
kolejnoÊci umorzeniu w odniesieniu do przejÊciowo wy-
kupionych odsetek, a nast´pnie wykupieniu ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa skapitalizowanych odsetek.

4.44) Kwota odsetek podlegajàca umorzeniu lub wy-
kupieniu oraz wartoÊç lokalu ustalane sà na dzieƒ z∏o-
˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

5.45) Na wniosek kredytobiorcy bank mo˝e ustaliç
zasady stopniowego zwi´kszania obcià˝eƒ z tytu∏u
sp∏aty kredytów, o których mowa w ust. 1, przy za∏o˝e-
niu, ˝e najpóêniej w ciàgu 2 lat od z∏o˝enia wniosku zo-
stanie spe∏niony warunek, o którym mowa w ust. 1.

6.46) Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia
31 grudnia 2005 r. dokona sp∏aty kredytu, o którym mo-
wa w ust. 1, wraz z 30 % odsetek przejÊciowo wykupio-
nych przez bud˝et paƒstwa oraz 30 % odsetek skapita-
lizowanych naliczonych po dniu 30 czerwca 1993 r., po-
zosta∏e 70 % odsetek przejÊciowo wykupionych podle-
ga umorzeniu, a 70 % skapitalizowanych odsetek pod-
lega wykupieniu przez bud˝et paƒstwa. W przypadku
spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu cz∏onko-
wi spó∏dzielni przys∏uguje roszczenie o przekszta∏cenie
tego prawa do lokalu na w∏asnoÊciowe prawo do loka-
lu albo o przeniesienie przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà
na rzecz cz∏onka prawa w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego,
na warunkach okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.

Art. 11a.47) W 2003 r. wysokoÊç normatywu, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1, wynosi 2,53 z∏.

Art. 12. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, warunki obj´cia pomocà paƒstwa, na
zasadach okreÊlonych w art. 7, sp∏aty kredytów miesz-
kaniowych zaciàgni´tych do dnia 31 marca 1996 r. na
dokoƒczenie inwestycji mieszkaniowych rozpocz´tych
przed dniem 31 grudnia 1994 r. i zasiedlenie wybudo-
wanych mieszkaƒ, których zasiedlenie nie by∏o mo˝li-
we przez okres nie krótszy ni˝ 3 miesiàce przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 12a.48) Na wniosek kredytobiorcy, którego
mieszkanie (dom jednorodzinny) zosta∏o uszkodzone
lub zniszczone w wyniku powodzi, która mia∏a miejsce
w lipcu 1997 r., bank zawiesza sp∏at´ kredytu wraz z od-

———————
38) Przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 13.
39) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 13.
40) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 13; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy
wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 19. 

41) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

42) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

43) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 13, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1998 r.

———————
44) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 13, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1998 r.

45) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 13.

46) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 13, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1998 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1, i ze zmianà wprowadzonà
przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 33.

47) Dodany przez art. 16 pkt 2 ustawy wymienionej jako dru-
ga w odnoÊniku 15.

48) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmia-
nie ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 80, poz. 508), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
18 lipca 1997 r.
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setkami do dnia 31 lipca 1998 r., bez wzgl´du na wyso-
koÊç dochodu jego gospodarstwa domowego.

Art. 13. (pomini´ty).49)

Art. 14. W zakresie uregulowanym ustawà tracà
moc przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o upo-

rzàdkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. Nr 74,
poz. 440, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 40,
poz. 181).

Art. 15. (pomini´ty).49)

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1996 r.

———————
49) Zamieszczony w obwieszczeniu.

Za∏àcznik do ustawy50)

WZÓR DO OBLICZENIA WYSOKOÂCI PREMII GWARANCYJNEJ

Do obliczania premii gwarancyjnej od sumy wp∏at wniesionych w roku (kwartale) i-tym stosuje si´ nast´pu-
jàcy wzór:

gdzie:
i — oznacza rok (kwarta∏) wniesienia wp∏at,
n — oznacza kwarta∏, dla którego jest znana cena ostatnio og∏oszona, 
PGi — oznacza premie gwarancyjne od sumy wp∏at wniesionych w roku (kwartale) i,
Ci — oznacza cen´ 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego ustalonà dla roku (kwarta∏u) i,
Cn — oznacza cen´ 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego ostatnio og∏oszonà przed kwarta∏em

z∏o˝enia wniosku, 
SPi — oznacza sk∏adanà stop´ procentowà, wed∏ug której by∏y oprocentowane wp∏aty wniesione w roku (kwar-

tale) i-tym do koƒca kwarta∏u, dla którego jest znana cena ostatnio og∏oszona,

SPi = (1 + ri /2) x (1 + ri+1) x (1 + ri+2) x...x (1 + rn) – 1

gdzie:

ri — oznacza stop´ procentowà w roku (kwartale) i, podzielonà przez 100,

rn — oznacza stop´ procentowà w kwartale n, podzielonà przez 100,

WKi — oznacza sum´ wp∏at wniesionych w roku (kwartale) i.

Sk∏adanà stop´ procentowà SPi oblicza si´ wed∏ug wy˝ej przedstawionego wzoru przy uwzgl´dnieniu okre-
sów, w których bank dokonywa∏ kapitalizacji odsetek.

Premi´ ∏àcznà oblicza si´ wed∏ug wzoru PG = Σi PGi jako sum´ premii od wszystkich wp∏at wniesionych na
ksià˝eczk´ mieszkaniowà w poszczególnych latach (kwarta∏ach).

———————
50) W brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku do ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.


