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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny
oraz wzoru formularza rozliczenia

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r.
o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004—2005
lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
(Dz. U. Nr 145, poz. 1533) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres informacji, jakie powinien zawieraç wnio-
sek o udzielenie finansowego wsparcia;

2) szczegó∏owe kryteria i tryb oceny wniosków
o udzielenie finansowego wsparcia;

3) wzór formularza rozliczenia udzielonego finanso-
wego wsparcia.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) Zespole — nale˝y przez to rozumieç zespó∏, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w la-
tach 2004—2005 lokali socjalnych, noclegowni
i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawà”;

2) Banku — nale˝y przez to rozumieç Bank Gospo-
darstwa Krajowego;

3) bezrobotnym — nale˝y przez to rozumieç bezro-
botnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001);

4) ministrze — nale˝y przez to rozumieç ministra

w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 3. 1. Zakres informacji, jakie powinien zawieraç
wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Do wniosku za∏àcza si´:

1) koncepcj´ architektoniczno-budowlanà przedsi´-
wzi´cia wraz z opisami i szkicami, zawierajàcà
w szczególnoÊci:

a) informacj´ o podstawowych rozwiàzaniach ar-
chitektoniczno-budowlanych przedsi´wzi´cia,
okreÊlajàcych form´ i funkcje obiektu po zakoƒ-
czeniu przedsi´wzi´cia,

b) dane dotyczàce instalacji grzewczych i sanitar-
nych oraz wyposa˝enia technicznego obiektu
po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia,

c) ekspertyz´ aktualnego stanu technicznego bu-
dynku — w przypadku przedsi´wzi´ç, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

2) odpis z ksi´gi wieczystej albo inny dokument po-
twierdzajàcy w∏asnoÊç lub u˝ytkowanie wieczyste
nieruchomoÊci albo oÊwiadczenie o zamiarze na-
bycia w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wieczystego nie-
ruchomoÊci.

3. Je˝eli wnioskodawca dysponuje projektem bu-
dowlanym przedsi´wzi´cia, dopuszcza si´ mo˝liwoÊç
za∏àczenia, zamiast koncepcji architektoniczno-bu-
dowlanej, projektu budowlanego spe∏niajàcego wy-
mogi okreÊlone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).



poz. 2016, z póên. zm.2)), wraz z dokumentami i infor-
macjami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a—c, nie-
zawartymi w tym projekcie.

4. Je˝eli wnioskodawca za∏àczy∏ do wniosku
oÊwiadczenie o zamiarze nabycia w∏asnoÊci lub u˝yt-
kowania wieczystego nieruchomoÊci, przed zawar-
ciem umowy o udzielenie finansowego wsparcia prze-
kazuje Bankowi odpis z ksi´gi wieczystej albo inny do-
kument potwierdzajàcy w∏asnoÊç lub u˝ytkowanie
wieczyste nieruchomoÊci.

§ 4. 1. Je˝eli wniosek o udzielenie finansowego
wsparcia nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w § 3, mi-
nister wzywa wnioskodawc´ do jego uzupe∏nienia,
wskazujàc wymagania, których wniosek nie spe∏nia,
oraz wyznacza termin na uzupe∏nienie wniosku.

2. Minister zwraca bez rozpatrzenia wnioski z∏o˝o-
ne z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 6
ustawy, oraz wnioski nieuzupe∏nione w terminie wy-
znaczonym zgodnie z ust. 1.

§ 5. 1. Po up∏ywie terminu na sk∏adanie i uzupe∏-
nianie wniosków Zespó∏ okreÊla wynikajàce z nich
∏àczne zapotrzebowanie na finansowe wsparcie.

2. Je˝eli wynikajàce z wniosków ∏àczne zapotrze-
bowanie na finansowe wsparcie nie przekracza kwoty
okreÊlonej w planie finansowym Funduszu Dop∏at na
2004 r. na udzielanie finansowego wsparcia, Zespó∏
udziela rekomendacji wszystkim wnioskom spe∏niajà-
cym wymogi ustawy i rozporzàdzenia.

3. Je˝eli wynikajàce z wniosków zapotrzebowanie
na finansowe wsparcie przekracza kwot´, o której mo-
wa w ust. 2, Zespó∏ dokonuje oceny wniosków spe∏-
niajàcych wymogi ustawy i rozporzàdzenia, przyzna-
jàc wnioskom okreÊlonà liczb´ punktów.

4. W granicach kwoty, o której mowa w ust. 2, Ze-
spó∏ udziela rekomendacji wnioskom spe∏niajàcym
wymogi ustawy i rozporzàdzenia, w kolejnoÊci uzyska-
nych przez nie ocen punktowych.

5. ¸àczna kwota zapotrzebowania na finansowe
wsparcie, wynikajàca z wniosków, które uzyska∏y reko-
mendacj´ Zespo∏u, nie mo˝e byç wy˝sza od kwoty
okreÊlonej w ust. 2. W przypadku uzyskania takiej sa-
mej liczby punktów o przyznaniu rekomendacji wnio-
skowi przesàdza wi´ksza liczba tworzonych lokali so-
cjalnych lub miejsc w noclegowni, lub domu dla bez-
domnych w ramach przedsi´wzi´cia obj´tego wnio-
skiem.

6. Wnioski spe∏niajàce wymogi ustawy i rozporzà-
dzenia, które nie uzyska∏y rekomendacji Zespo∏u, Ze-
spó∏ przekazuje Bankowi z warunkowà rekomendacjà,
wskazujàcà, ˝e Bank powinien udzieliç finansowego
wsparcia na przedsi´wzi´cia nimi obj´te w wypadku
niezawarcia umowy z gminà o finansowe wsparcie
przedsi´wzi´cia obj´tego wnioskiem, który uzyska∏ re-
komendacj´ Zespo∏u, lub w przypadku uzyskania
przez Fundusz Dop∏at dodatkowych Êrodków na cele
okreÊlone w ustawie. Zespó∏ przekazuje równie˝ Ban-
kowi opini´ w zakresie zasad pierwszeƒstwa w udzie-
laniu finansowego wsparcia na przedsi´wzi´cia obj´-
te wnioskami, które uzyska∏y warunkowà rekomenda-
cj´ Zespo∏u.

§ 6. 1. Zespó∏ dokonuje oceny wniosków o udzie-
lenie finansowego wsparcia w terminie 40 dni od dnia
up∏ywu terminu na sk∏adanie wniosków.

2. Zespó∏ po dokonaniu oceny wniosków o udzie-
lenie finansowego wsparcia przekazuje je w terminie
3 dni Bankowi wraz z rekomendacjà wybranych przed-
si´wzi´ç do udzielenia finansowego wsparcia lub wa-
runkowà rekomendacjà.

§ 7. Zespó∏ ocenia wnioski i przyznaje im punkty
zgodnie z kryteriami okreÊlonymi w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 8. Wzór formularza rozliczenia udzielonego
wsparcia finansowego okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 13 lipca 2004 r. (poz. 1728)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAå WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

I. DANE WNIOSKODAWCY

A. Nazwa
B. Adres korespondencyjny wnioskodawcy

II. DANE DOTYCZÑCE REALIZOWANEGO PRZEDSI¢WZI¢CIA

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia (w z∏)
B. Data zakoƒczenia przedsi´wzi´cia 



III. RODZAJ PRZEDSI¢WZI¢CIA (NALE˚Y PODAå W¸AÂCIWE)

A. Budowa budynku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy)
B. Remont lub przebudowa budynku (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy)
C. Zmiana sposobu u˝ytkowania budynku (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy)

IV. RODZAJ BUDYNKU POWSTAJÑCEGO W WYNIKU PRZEDSI¢WZI¢CIA (NALE˚Y PODAå W¸AÂCIWE)

A. Budynek z lokalami socjalnymi (liczba lokali)
B. Noclegownia (liczba miejsc)
C. Dom dla bezdomnych (liczba miejsc)

IV.A. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Z LOKALAMI SOCJALNYMI POWSTA¸YMI W WYNIKU REALIZACJI
PRZEDSI¢WZI¢CIA

1. Lokalizacja budynku (adres; charakterystyka lokalizacji — dost´pnoÊç handlu, us∏ug, us∏ug publicznych,
miejsc pracy /bliskoÊç w przestrzeni, dost´pnoÊç transportem publicznym)

2. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa budynku
3. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych w budynku
4. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa lokali niemieszkalnych w budynku
5. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa lokali socjalnych w budynku
6. Powierzchnie u˝ytkowe lokali socjalnych w budynku (np. 1 lokal o powierzchni 40 m2; 3 lokale, ka˝dy

o powierzchni 50 m2)
7. Charakterystyka budynku pod wzgl´dem dostosowania do potrzeb osób niepe∏nosprawnych ruchowo

(podjazdy dla wózków inwalidzkich, ciàgi komunikacyjne w budynku, rozwiàzania architektoniczne
w mieszkaniach)

8. Zwi´z∏y opis efektów spo∏ecznych i ekonomicznych (rozwiàzanych problemów w skali spo∏ecznoÊci lo-
kalnej), jakie gmina chce osiàgnàç poprzez realizacj´ przedsi´wzi´cia, w tym ewentualne wskazanie
szczególnych walorów, jakie w opinii wnioskodawcy cechujà przedsi´wzi´cie na tle typowych przedsi´-
wzi´ç tego rodzaju

9. Charakterystyka budynku pod wzgl´dem energooszcz´dnoÊci (przewidywana wartoÊç wskaênika E)

IV.B. CHARAKTERYSTYKA DOMU DLA BEZDOMNYCH LUB NOCLEGOWNI POWSTA¸YCH W WYNIKU
REALIZACJI PRZEDSI¢WZI¢CIA

1. Lokalizacja budynku (adres; charakterystyka lokalizacji — dost´pnoÊç handlu, us∏ug, us∏ug publicznych,
miejsc pracy /bliskoÊç w przestrzeni, dost´pnoÊç transportem publicznym)

2. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa budynku
3. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa domu dla bezdomnych/noclegowni
4. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa lokali i pomieszczeƒ w budynku niewchodzàcych w sk∏ad domu dla bez-

domnych/noclegowni
5. Charakterystyka domu dla bezdomnych/noclegowni pod wzgl´dem zadaƒ, jakie b´dà realizowane przez

placówk´ (np. udzielanie noclegu, wydawanie posi∏ków, doraêna opieka medyczna, doraêna pomoc
psychologa itp.), i przystosowania obiektu do realizowania tych zadaƒ

6. Charakterystyka budynku pod wzgl´dem dostosowania do potrzeb osób niepe∏nosprawnych ruchowo
(podjazdy dla wózków inwalidzkich, ciàgi komunikacyjne w budynku, rozwiàzania architektoniczne)

7. Zwi´z∏y opis efektów spo∏ecznych i ekonomicznych (rozwiàzanych problemów w skali spo∏ecznoÊci lo-
kalnej), jakie gmina chce osiàgnàç poprzez realizacj´ przedsi´wzi´cia, w tym ewentualne wskazanie
szczególnych walorów, jakie w opinii wnioskodawcy cechujà przedsi´wzi´cie na tle typowych przedsi´-
wzi´ç tego rodzaju

8. Charakterystyka budynku pod wzgl´dem energooszcz´dnoÊci (przewidywana wartoÊç wskaênika E)

V. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FINANSOWA PRZEDSI¢WZI¢CIA

1. Zwi´z∏y opis stanu technicznego obiektu (dotyczy przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy)

2. Zwi´z∏y opis zakresu prac
3. Przewidywany koszt przedsi´wzi´cia
4. Przewidywany koszt przedsi´wzi´cia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu socjalnego,

noclegowni lub domu socjalnego
5. Udzia∏ poszczególnych êróde∏ finansowania przedsi´wzi´cia — Êrodki w∏asne gminy (w %), wsparcie fi-

nansowe na podstawie ustawy (w %), inne (jakie? — okreÊliç procentowy udzia∏ dla ka˝dego z pozosta-
∏ych êróde∏)

6. Czy przy realizacji przedsi´wzi´cia wykorzystana zostanie praca bezrobotnych zatrudnianych w ramach
robót publicznych, a je˝eli tak, to ilu?

VI. OSOBA WYPE¸NIAJÑCA WNIOSEK

1. Imi´ i nazwisko
2. Adres poczty elektronicznej
3. Telefon

VII. OÂWIADCZENIE O PRAWDZIWOÂCI DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU PODPISANE PRZEZ OSOB¢
UPOWA˚NIONÑ DO SK¸ADANIA OÂWIADCZE¡ W IMIENIU GMINY
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Za∏àcznik nr 2

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O FINANSOWE WSPARCIE

Lp. Nazwa kryterium Definicja i norma kryterium Ocena w punktach

1 2 3 4

1.A. Koszt realizacji przedsi´wzi´cia (dla
przedsi´wzi´ç zlokalizowanych
w powiatach, gdzie wskaênik przeli-
czeniowy kosztu odtworzenia 1 m2

powierzchni u˝ytkowej budynków
mieszkalnych przekracza co naj-
mniej o 20 % cen´ 1 m2 powierzch-
ni u˝ytkowej budynku mieszkalne-
go og∏aszanej przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego na
potrzeby obliczania premii gwaran-
cyjnej) — wed∏ug stanu na dzieƒ 
30 czerwca 2004 r.

Stosunek kosztu przedsi´wzi´cia
w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej lokali mieszkalnych lub
domu dla bezdomnych/noclegowni
do wskaênika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynków
mieszkalnych obowiàzujàcego na
terenie powiatu, w którym zlokali-
zowane jest przedsi´wzi´cie
(x w %, 0 pkt, je˝eli x jest równy
bàdê wy˝szy od 70 %)

(x – 70 %)
————— · 20 pkt

–20 %

1.B. Koszt realizacji przedsi´wzi´cia (dla
przedsi´wzi´ç zlokalizowanych
w powiatach, gdzie wskaênik przeli-
czeniowy kosztu odtworzenia 1 m2

powierzchni u˝ytkowej budynków
mieszkalnych jest mniejszy od
wielkoÊci okreÊlonej pod lp. 1.A) —
wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca
2004 r.

Stosunek kosztu przedsi´wzi´cia
w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej lokali mieszkalnych lub
domu dla bezdomnych/noclegowni
do wskaênika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynków
mieszkalnych obowiàzujàcego na
terenie powiatu, w którym zlokali-
zowane jest przedsi´wzi´cie
(x w %, 0 pkt, je˝eli x jest równy
bàdê wy˝szy od 90 %)

(x – 90 %)
————— · 20 pkt

–20 %

2. Lokalna stopa bezrobocia — we-
d∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca
2004 r.

Stopa bezrobocia w powiecie,
w którym zlokalizowane jest przed-
si´wzi´cie (x w %). Je˝eli stopa jest
równa lub mniejsza od 10 %, ocena
wynosi 0 pkt

(x – 10 %) · 50 pkt

3. IntensywnoÊç wsparcia finansowego Stosunek oczekiwanego finanso-
wego wsparcia do kosztów przed-
si´wzi´cia (x w %). Je˝eli x jest
równy 35 %, ocena wynosi 0 pkt

(x – 35 %)
————— · 20 pkt

–20 %

4. Dostosowanie do potrzeb osób nie-
pe∏nosprawnych

Budynek mieszkalny z lokalami so-
cjalnymi, dom dla bezdomnych lub
noclegownia b´dà dostosowane
do potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych ruchowo

JeÊli tak, 10 pkt

5. Integracja w przestrzeni Lokalizacja przedsi´wzi´cia zapew-
nia dost´pnoÊç handlu, us∏ug,
us∏ug publicznych, miejsc pracy
(bliskoÊç w przestrzeni, dost´pnoÊç
transportem publicznym)

JeÊli tak, 10 pkt

6. Praca bezrobotnych Przy realizacji przedsi´wzi´cia znaj-
dzie zatrudnienie przynajmniej
10 osób bezrobotnych

JeÊli tak, 10 pkt
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1 2 3 4

7.A. Standard powierzchniowy lokali
socjalnych

Ârednia powierzchnia u˝ytkowa lo-
kali socjalnych (x). Je˝eli po-
wierzchnia u˝ytkowa jest mniejsza
lub równa 35 m2, ocena wynosi
0 pkt. Maksymalna ocena wynosi
10 pkt

(x – 35)
———— · 10 pkt

10

7.B. Standard powierzchniowy miejsc
w domu dla bezdomnych/nocle-
gowni

Przeci´tna powierzchnia u˝ytkowa
noclegowni/domu dla bezdomnych
przypadajàca na jedno miejsce (x).
Je˝eli powierzchnia u˝ytkowa jest
mniejsza ni˝ 5 m2, ocena wynosi
0 pkt. Maksymalna ocena wynosi
10 pkt

(x – 5)
——— · 10 pkt

5

8. Energooszcz´dnoÊç Przewidywana wartoÊç wskaênika
E, okreÊlajàcego obliczeniowe za-
potrzebowanie na energi´ koƒco-
wà (ciep∏o) do ogrzewania budyn-
ku w sezonie grzewczym, wyzna-
czonego zgodnie z Polskà Normà
dotyczàcà obliczania sezonowego
zapotrzebowania na ciep∏o do
ogrzewania budynków mieszkal-
nych, jest mniejsza co najmniej
o 15 % od wartoÊci granicznej Eo,
okreÊlonej w przepisach technicz-
no-budowlanych

JeÊli tak, 10 pkt

9. Ocena pod kàtem efektywnoÊci
przedsi´wzi´cia w zakresie rozwià-
zywania problemu bezdomnoÊci
w skali lokalnej oraz pod kàtem je-
go szczególnych walorów na tle ty-
powych przedsi´wzi´ç tego typu

Cz∏onkowie Zespo∏u oceniajà indy-
widualnie przedsi´wzi´cie w skali
od 1 do 10

Ârednia ocen cz∏onków 
Zespo∏u
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