
mowa w art. 6 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, w przypadku gdy kiedykolwiek w okre-
sie od dnia 7 lutego 2001 r. do dnia poprzedzajàcego
wejÊcie w ˝ycie niniejszej ustawy Skarb Paƒstwa by∏
w odniesieniu do tej spó∏ki podmiotem dominujàcym.

2. Prawo ˝àdania sprzedania mieszkania przez
spó∏k´ handlowà, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
osobom uprawnionym, którym nie zaproponowano
pisemnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkaƒ b´dàcych
w∏asnoÊcià przedsi´biorstw paƒstwowych, niektórych
spó∏ek handlowych z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, paƒ-
stwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkaƒ
b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118 oraz z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492), prawa pierwszeƒstwa w nabyciu ich miesz-
kania na zasadach i w trybie okreÊlonym w tej ustawie
w okresie, kiedy im to prawo przys∏ugiwa∏o, tj. zanim
mieszkania te sta∏y si´ w∏asnoÊcià spó∏ki handlowej,
w odniesieniu do której Skarb Paƒstwa nie by∏ ju˝
podmiotem dominujàcym.

3. W razie kwestionowania przez spó∏k´ handlowà
prawa, o którym mowa w ust. 2, spraw´ rozstrzyga
sàd. Post´powanie w tej sprawie jest wolne od op∏at
sàdowych.

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, je-
˝eli wniosek o nabycie mieszkania nie zostanie z∏o˝ony
w terminie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

5. W przypadku ró˝nicy pomi´dzy cenà sprzeda˝y
mieszkania na rzecz osoby uprawnionej a wartoÊcià

rynkowà tego mieszkania, na wniosek zbywcy realizu-
jàcego wniosek o nabycie, podmiot, który naruszy∏
prawo pierwszeƒstwa w nabyciu mieszkania, lub jego
nast´pca prawny wyp∏aci zbywcy odszkodowanie
w wysokoÊci odpowiadajàcej tej ró˝nicy. W razie spo-
ru co do wysokoÊci odszkodowania spraw´ rozstrzyga
sàd, a zap∏acie podlega cz´Êç niesporna.

6. Z chwilà ustanowienia odr´bnej w∏asnoÊci loka-
li mieszkalnych w nieruchomoÊciach stanowiàcych
w∏asnoÊç osoby prawnej lub osoby fizycznej, która na-
by∏a nieruchomoÊç wskazanà w ust. 1 lub 5, hipoteki
obcià˝ajàce te nieruchomoÊci w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy wygasajà.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, w∏a-
Êciciel zbywanej nieruchomoÊci obcià˝y hipotekà innà
nieruchomoÊç, stanowiàcà jego w∏asnoÊç, w celu za-
bezpieczenia wierzytelnoÊci poprzednio zabezpieczo-
nej hipotekà, która wygas∏a.

8. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, na-
bywa nieruchomoÊci, o których mowa w ust. 1 lub 5,
wolne od obcià˝eƒ hipotecznych.

Art. 6. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych za-
warciem umowy sprzeda˝y mieszkania przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
niniejszej ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 7 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.2))
w art. 359 po § 2 dodaje si´ § 21—23 w brzmieniu:

„§ 21. Maksymalna wysokoÊç odsetek wynikajàcych
z czynnoÊci prawnej nie mo˝e w stosunku
rocznym przekraczaç czterokrotnoÊci wysoko-

Êci stopy kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

§ 22. Je˝eli wysokoÊç odsetek wynikajàcych z czyn-
noÊci prawnej przekracza wysokoÊç odsetek
maksymalnych, nale˝à si´ odsetki maksymal-
ne.

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustaw´ z dnia 20 lipca 2001 r. o kre-

dycie konsumenckim i ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groêbà kary.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983
i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870,
Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462. 



§ 23. Postanowienia umowne nie mogà wy∏àczaç
ani ograniczaç przepisów o odsetkach maksy-
malnych, tak˝e w razie dokonania wyboru pra-
wa obcego. W takim przypadku stosuje si´
przepisy ustawy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obli-
gacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r.
Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124)
uchyla si´ art. 18.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredy-
cie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1030 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 162, poz. 1693) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) o wysokoÊci wi´kszej ni˝ 80 000 z∏ albo
równowartoÊci tej kwoty w innej walucie
ni˝ waluta polska; wartoÊç waluty obcej
oblicza si´ wed∏ug Êredniego kursu og∏a-
szanego przez Narodowy Bank Polski dla
danej waluty, obowiàzujàcego w dniu
poprzedzajàcym dzieƒ zawarcia umo-
wy,”,

— uchyla si´ pkt 2,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 3 i 3a;

2) w art. 4:

a) w ust. 2 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu:

„13) informacj´ o rocznej stopie oprocentowa-
nia zad∏u˝enia przeterminowanego oraz
warunki jej zmiany, a tak˝e informacj´ o in-
nych kosztach ponoszonych przez konsu-
menta w zwiàzku z niewykonaniem przez
niego zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy,
w tym o kosztach upomnieƒ lub wezwaƒ
do zap∏aty, kosztach sàdowych i post´po-
wania egzekucyjnego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadkach gdy kredytodawca nie dor´-
cza konsumentowi egzemplarza umowy
w chwili jej zawarcia jest obowiàzany wr´-
czyç konsumentowi niepodpisany informa-
cyjny egzemplarz umowy odpowiadajàcy jej
treÊci. Kredytodawca jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy, dor´czyç konsu-
mentowi podpisany przez strony egzem-
plarz umowy.”;

3) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. ¸àczna kwota wszystkich op∏at, prowizji
oraz innych kosztów zwiàzanych z zawar-
ciem umowy o kredyt konsumencki,
z wy∏àczeniem udokumentowanych lub
wynikajàcych z innych przepisów prawa
kosztów, zwiàzanych z ustanowieniem,
zmianà lub wygaÊni´ciem zabezpieczeƒ
i ubezpieczeƒ (w tym kosztów ubezpie-
czenia sp∏aty kredytu, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 4),  nie mo˝e przekro-
czyç 5 % kwoty udzielonego kredytu
konsumenckiego.”;

4) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Kto, zawierajàc z konsumentem umow´
o kredyt konsumencki, pobiera korzyÊci
majàtkowe przewy˝szajàce wysokoÊç
odsetek maksymalnych okreÊlonych
przez ustaw´ lub zastrzega sobie pobie-
ranie tych korzyÊci, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 2.”;

5) w za∏àczniku do ustawy w cz´Êci I ust. 4 otrzymuje
brzmienie:

„4. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania uwzgl´dnia si´ nale˝noÊci
w wysokoÊci z dnia zawarcia umowy, w tym
op∏aty, prowizje i koszty zwiàzane z udziele-
niem kredytu, o których mowa w art. 4 ust. 2
pkt 5 i 7, koszty ponoszone przez kredytobiorc´
na podstawie odr´bnych przepisów, zwiàzane
z zabezpieczeniem ryzyka kredytowego, w tym
koszty ustanowienia hipoteki, zastawu rejestro-
wego, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia
sk∏adników majàtkowych zwiàzane z udziele-
niem kredytu, op∏aty za udzielenie pe∏nomoc-
nictwa do rachunku bankowego, oraz koszty,
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661
oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956
i Nr 243, poz. 2442) w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 dodaje
si´ lit. i w brzmieniu:

„i) art. 18a ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie
konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z póên.
zm. 3));”.

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si´ do czynnoÊci
prawnych dokonywanych po jej wejÊciu w ˝ycie.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 162, poz. 1693 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316.


