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Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu osobom fi-
zycznym cz´Êci wydatków poniesionych na zakup mate-

ria∏ów budowlanych przez te osoby w zwiàzku z budo-
wà i remontem budynku mieszkalnego lub jego cz´Êci.

1468
USTAWA

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zwiàzanych z budownictwem mieszkaniowym1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´

z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy oraz ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.



2. Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, fi-
nansowany jest z bud˝etu paƒstwa. 

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) budynku mieszkalnym — rozumie si´ przez to bu-

dynek lub jego cz´Êç, s∏u˝àce zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, oraz zwiàzane z nimi urzà-
dzenia techniczne zapewniajàce mo˝liwoÊç u˝yt-
kowania tego budynku lub jego cz´Êci zgodnie
z ich przeznaczeniem, jak przy∏àcza i urzàdzenia in-
stalacyjne, w tym s∏u˝àce oczyszczaniu lub gro-
madzeniu Êcieków;

2) podatku VAT — rozumie si´ przez to podatek od
towarów i us∏ug o stawce 22 % w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r.
Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143,
poz. 1199);

3) fakturze — rozumie si´ przez to faktur´ VAT w ro-
zumieniu przepisów o podatku od towarów
i us∏ug, dokumentujàcà zakupy, o których mowa
w art. 3 ust. 1;

4) urz´dzie skarbowym — rozumie si´ przez to na-
czelnika urz´du skarbowego w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na miejsce zamieszkania osoby sk∏adajàcej
wniosek, w dniu z∏o˝enia przez nià wniosku, przy
czym w przypadku wspólnego wniosku ma∏˝on-
ków majàcych ró˝ne miejsca zamieszkania — na-
czelnika urz´du skarbowego wskazanego we
wniosku, je˝eli jest on w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z ma∏-
˝onków;

5) remoncie — rozumie si´ przez to wykonanie robót
okreÊlonych w za∏àczniku do ustawy.

Art. 3. 1. Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu cz´-
Êci wydatków poniesionych na zakup materia∏ów bu-
dowlanych w zwiàzku z:
1) budowà budynku mieszkalnego;
2) nadbudowà lub rozbudowà budynku na cele miesz-

kalne lub przebudowà (przystosowaniem) budynku
niemieszkalnego, jego cz´Êci lub pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku któ-
rych powsta∏ lokal mieszkalny spe∏niajàcy wymaga-
nia okreÊlone w odr´bnych przepisach;

3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego.
2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydat-

ków poniesionych i udokumentowanych fakturami
wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grud-
nia 2007 r.

3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków
poniesionych na zakup materia∏ów budowlanych, które
do dnia 30 kwietnia 2004 r. by∏y opodatkowane stawkà
podatku od towarów i us∏ug w wysokoÊci 7 %, a od dnia
1 maja 2004 r. sà opodatkowane podatkiem VAT.

4. Dokumentem stanowiàcym podstaw´ do obli-
czenia kwoty zwrotu cz´Êci wydatków, o których mowa
w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

5. Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, w okre-
sie obowiàzywania ustawy, jest równa, z zastrze˝e-
niem ust. 6, 68,18 % kwoty podatku VAT wynikajàcej
z faktur, nie wi´cej jednak ni˝ 12,295 % kwoty stano-
wiàcej iloczyn:
1) 70 m2 powierzchni u˝ytkowej i ceny 1 m2 po-

wierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego,

przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwa-
rancyjnej od wk∏adów oszcz´dnoÊciowych na
ksià˝eczkach mieszkaniowych, og∏oszonej za
kwarta∏ poprzedzajàcy kwarta∏, w którym inwestor
z∏o˝y∏ wniosek o wydanie decyzji, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w przypadku robót budowlanych
zwiàzanych z wydatkami, o których mowa
w ust. 1, wymagajàcych pozwolenia na budow´;

2) 30 m2 powierzchni u˝ytkowej i ceny 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego, przyj-
mowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyj-
nej od wk∏adów oszcz´dnoÊciowych na ksià˝ecz-
kach mieszkaniowych, og∏oszonej za kwarta∏ po-
przedzajàcy kwarta∏, w którym inwestor z∏o˝y∏ wnio-
sek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 6 ust. 1,
w przypadku robót budowlanych zwiàzanych z wy-
datkami, o których mowa w ust. 1, niewymagajà-
cych pozwolenia na budow´.
6. W odniesieniu do wydatków, na podstawie któ-

rych osoba fizyczna korzysta∏a lub korzysta z odlicze-
nia, na podstawie:
1) art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 li-

stopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z póên. zm.2)),

2) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz 
z 2005 r. Nr 263, poz. 2619) oraz art. 6 ust. 1 usta-
wy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o zrycza∏towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiàganych przez osoby fi-
zyczne oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958 oraz z 2005 r.
Nr 263, poz. 2619)

— kwota podlegajàca zwrotowi, w okresie obowiàzy-
wania ustawy, jest równa 55,23 % kwoty podat-
ku VAT wynikajàcej z faktur, nie wi´cej jednak ni˝
9,959 % kwoty stanowiàcej odpowiedni iloczyn,
o którym mowa w ust. 5.

7. Kwota zwrotu obliczona zgodnie z ust. 5 i 6 do-
tyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowa-
nych w sposób okreÊlony w ust. 2 i podlega zaokràgle-
niu do pe∏nych z∏otych.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
og∏osi, w drodze obwieszczenia, wykaz materia∏ów bu-
dowlanych uwzgl´dniajàcy materia∏y budowlane, które
do dnia 30 kwietnia 2004 r. by∏y opodatkowane stawkà
podatku od towarów i us∏ug w wysokoÊci 7 %, a od
dnia 1 maja 2004 r. sà opodatkowane podatkiem VAT.

Art. 4. 1. Prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3
ust. 1, przys∏uguje, pod warunkiem ˝e osoba fizyczna
lub jej ma∏˝onek nie dokonywali czynnoÊci, o których
mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towa-
rów i us∏ug, w celu wykonywania czynnoÊci podlega-
jàcych opodatkowaniu tym podatkiem.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715 i Nr 141, poz. 1182
oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956.



2. Prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
przys∏uguje, pod warunkiem ̋ e osoba fizyczna posiada:
1) prawo do dysponowania nieruchomoÊcià na cele

budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z póên zm.3)) albo tytu∏ prawny
do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalne-
go w przypadku inwestycji okreÊlonej w art. 3
ust. 1 pkt 3;

2) pozwolenie na budow´ w przypadku inwestycji, dla
której zgodnie z ustawà z dnia 7 lipca 1994 r. — Pra-
wo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

3. W przypadku osoby fizycznej pozostajàcej
w zwiàzku ma∏˝eƒskim kwota zwrotu, obliczona zgodnie
z art. 3 ust. 5—7, dotyczy ∏àcznie obojga ma∏˝onków.

Art. 5. 1. Zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, do-
konywany jest na wniosek osoby fizycznej z∏o˝ony
w urz´dzie skarbowym.

2. Je˝eli osoba fizyczna pozostaje w zwiàzku ma∏-
˝eƒskim, wniosek mo˝e byç z∏o˝ony wspólnie z ma∏-
˝onkiem lub odr´bnie przez ka˝dego z ma∏˝onków. Je-
˝eli ma∏˝onkowie sk∏adajà odr´bne wnioski, do ró˝-
nych urz´dów skarbowych, sà jednoczeÊnie obowià-
zani zawiadomiç o z∏o˝eniu wniosku urzàd skarbowy
w∏aÊciwy dla z∏o˝enia wniosku przez ma∏˝onka.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç z∏o-
˝ony: 
1) po zakoƒczeniu inwestycji, o której mowa w art. 3

ust. 1, nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 6 miesi´cy
od dnia zakoƒczenia inwestycji albo

2) raz w roku, z tym ˝e ostatni wniosek mo˝e byç z∏o-
˝ony nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2008 r.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç co najmniej:
1) imi´ i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej,

adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej,
a w przypadku ma∏˝eƒstwa — obojga ma∏˝onków;

2) wskazanie w∏aÊciwego urz´du skarbowego, do
którego kierowany jest wniosek;

3) rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
4) rok rozpocz´cia inwestycji;
5) wykaz faktur oraz wartoÊç poniesionych wydat-

ków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
6) kwot´ zwrotu, obliczonà zgodnie z art. 3 ust. 5—7;
7) oÊwiadczenie o zakresie przeprowadzonego re-

montu, je˝eli roboty te nie wymagajà pozwolenia
na budow´;

8) wskazanie sposobu wyp∏aty kwoty zwrotu; je˝eli
wyp∏ata ma nastàpiç za poÊrednictwem banku —
wskazanie numeru rachunku bankowego, na który
ma byç dokonana wp∏ata;

9) podpis osoby ubiegajàcej si´ o zwrot wydatków,
a w przypadku, gdy osoba ta pozostaje w zwiàzku
ma∏˝eƒskim, obojga ma∏˝onków.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y za-
∏àczyç kopi´:

1) pozwolenia na budow´ albo — w przypadku re-
montu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 — dokumen-
tu potwierdzajàcego tytu∏ prawny osoby fizycznej
do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

2) faktur dokumentujàcych poniesione wydatki, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1;

3) w przypadku wniosku:
a) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 — pozwolenia na

u˝ytkowanie obiektu budowlanego, a w razie
braku obowiàzku jego uzyskania — zawiado-
mienia o zakoƒczeniu inwestycji,

b) o którym mowa w ust. 3 pkt 2 — dokumentu
okreÊlajàcego stopieƒ zaawansowania inwe-
stycji, o której mowa w art. 3 ust. 1, sporzàdzo-
nego przez osob´ posiadajàcà uprawnienia bu-
dowlane w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, je˝e-
li roboty wymagajà pozwolenia na budow´.

Art. 6. 1. Naczelnik urz´du skarbowego wydaje de-
cyzj´ o zwrocie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, i okre-
Êla kwot´ zwrotu w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝e-
nia wniosku.

2. Kwota zwrotu podlega wyp∏aceniu w terminie
25 dni od dnia dor´czenia decyzji, o której mowa
w ust. 1:
1) w kasie urz´du skarbowego lub
2) za poÊrednictwem poczty, lub
3) za poÊrednictwem banku.

3. Je˝eli decyzja nie zosta∏a wydana w terminie,
o którym mowa w ust. 1, lub kwota zwrotu nie zosta∏a
wyp∏acona w terminie, o którym mowa w ust. 2, kwo-
ta zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokoÊci op∏a-
ty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia
terminu p∏atnoÊci podatków stanowiàcych dochód
bud˝etu paƒstwa, obowiàzujàcej odpowiednio w dniu,
w którym up∏ynà∏ termin wydania decyzji lub termin
wyp∏aty kwoty zwrotu.

4. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 3, przy-
s∏uguje w przypadku, gdy decyzja:
1) nie zosta∏a wydana w terminie, o którym mowa

w ust. 1 — od dnia nast´pujàcego po dniu, w któ-
rym up∏ynà∏ termin wydania decyzji, w∏àcznie do
dnia wydania decyzji;

2) zosta∏a wydana a kwota zwrotu nie zosta∏a wyp∏a-
cona w terminie, o którym mowa w ust. 2 — od
dnia nast´pujàcego po dniu, w którym up∏ynà∏ ter-
min wyp∏acenia kwoty zwrotu, w∏àcznie do dnia
jej wyp∏acenia.

5. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 3, nie
przys∏uguje, je˝eli win´ za niewydanie decyzji w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, lub za niewyp∏acenie
kwoty zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 2, po-
nosi osoba fizyczna, lub opóênienie w wydaniu decy-
zji lub wyp∏aceniu kwoty zwrotu powsta∏o z przyczyn
niezale˝nych od organu podatkowego.

6. Do post´powania w sprawie zwrotu, o którym
mowa w art. 3 ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 274c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199).

Art. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
ustawie stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
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3) 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 oraz z 2005 r. Nr 113
poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.



z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199).

Art. 8. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.4)) w art. 21 w ust. 1
w pkt 122 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
si´ pkt 123 w brzmieniu:
„123) kwoty zwrotu otrzymane na podstawie ustawy

z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fi-
zycznym niektórych wydatków zwiàzanych
z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U.
Nr 177, poz. 1468).”.

Art. 9. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.5)) po art. 76 dodaje art. 76a w brzmieniu:
„Art. 76a. § 1. Kto przez podanie danych niezgod-

nych ze stanem rzeczywistym lub zata-
jenie rzeczywistego stanu rzeczy
wprowadza w b∏àd w∏aÊciwy organ
nara˝ajàc na nienale˝ny zwrot wydat-
ków, o których mowa w przepisach

o zwrocie osobom fizycznym niektó-
rych wydatków zwiàzanych z budow-
nictwem mieszkaniowym, 

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych albo karze pozbawie-
nia wolnoÊci, albo obu tym karom
∏àcznie.

§ 2. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny
zwrot wydatków, o których mowa
w § 1, jest ma∏ej wartoÊci, sprawca
czynu zabronionego okreÊlonego
w § 1 

podlega karze grzywny do 720 sta-
wek dziennych.

§ 3. Je˝eli kwota nara˝ona na nienale˝ny
zwrot wydatków, o których mowa
w § 1, nie przekracza ustawowego pro-
gu, sprawca czynu zabronionego okre-
Êlonego w § 1

podlega karze grzywny za wykrocze-
nie skarbowe.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 82 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ na koƒcu zast´pu-

je si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) kontrola dotyczy zasadnoÊci dokonania zwrotu

podatku od towarów i us∏ug na podstawie
przepisów o zwrocie osobom fizycznym nie-
których wydatków zwiàzanych z budownic-
twem mieszkaniowym.”;

2) w art. 83 w ust. 2 w pkt 7 kropk´ na koƒcu zast´pu-
je si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) kontrola dotyczy zasadnoÊci dokonania zwrotu

podatku od towarów i us∏ug na podstawie
przepisów o zwrocie osobom fizycznym nie-
których wydatków zwiàzanych z budownic-
twem mieszkaniowym.”.

Art. 11. W przypadku inwestycji zakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, termin, o którym
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, liczy si´ od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366 i Nr 169, poz. 1418 i 1420.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623,
Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2005 r. Nr 130, poz. 1090 i Nr 143, poz. 1199.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33 poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199 i Nr 175, poz. 1460.

Za∏àcznik do ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. (poz. 1468)

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU BUDYNKU LUB LOKALU MIESZKALNEGO

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu bu-
dynku mieszkalnego

1. Remont lub modernizacja przy∏àczy, elementów
przy∏àczy budynku lub wykonanie nowych przy∏à-
czy, obejmujàce:
1) przy∏àcza wodociàgowe, hydrofornie;

2) przy∏àcza kanalizacyjne, bezodp∏ywowe zbiorni-
ki Êcieków, urzàdzenia do oczyszczania Êcieków;

3) przy∏àcza sieci cieplnej, w´z∏y cieplne, kot∏ow-
nie;

4) przy∏àcza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przy∏àcza do sieci gazowej.



3. Remont i modernizacja fundamentów, ∏àcznie
z izolacjami, obejmujàce:
1) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpiecze-

nie;
2) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe,

cieplne;
3) osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyj-
nych budynku lub ich cz´Êci, dotyczàce:
1) konstrukcji stropów;
2) konstrukcji Êcian noÊnych i zewn´trznych;
3) konstrukcji i pokrycia dachu;
4) docieplenia stropów i stropodachów;
5) kana∏ów spalinowych i wentylacyjnych;
6) pozosta∏ych elementów konstrukcyjnych budyn-

ku, jak np. s∏upów, podciàgów, schodów, zada-
szeƒ, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych,
dêwi´koch∏onnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obej-
mujàce:
1) tynki i ok∏adziny zewn´trzne;
2) malowanie elewacji;
3) docieplenie Êcian budynku;
4) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia bu-

dynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien
oraz drzwi zewn´trznych.

7. Przebudowa uk∏adu funkcjonalnego budynku,
obejmujàca:
1) sanitariaty i kuchnie;
2) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie

innych elementów zwiàzanych z udost´pnie-
niem i przystosowaniem budynku dla osób nie-
pe∏nosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie
nowych instalacji budynku, obejmujàce rozprowa-
dzanie po budynku instalacji oraz monta˝ trwale
umiejscowionych: wyposa˝enia, armatury i urzà-
dzeƒ dotyczàcych:
1) instalacji sanitarnych;
2) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemie-

nia;

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmo-

wych;
5) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dy-

mowych;
6) instalacji i urzàdzeƒ grzewczych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Wykonanie nowych instalacji wykorzystujàcych al-
ternatywne êród∏a energii.

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu loka-
lu mieszkalnego

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych ele-
mentów w lokalu mieszkalnym:
1) Êcianek dzia∏owych, sufitów, tynków i ok∏adzin

wewn´trznych;
2) pod∏óg i posadzek;
3) okien, Êwietlików i drzwi;
4) pow∏ok malarskich i tapet;
5) elementów kowalsko-Êlusarskich;
6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych,

dêwi´koch∏onnych i cieplnych.

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie
nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujà-
ce rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz monta˝
trwale umiejscowionych: wyposa˝enia, armatury
i urzàdzeƒ dotyczàcych:
1) instalacji sanitarnych;
2) instalacji elektrycznych;
3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmo-

wych;
5) instalacji i urzàdzeƒ grzewczych;
6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dy-

mowych;
7) instalacji wykorzystujàcych alternatywne êród∏a

energii.

3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´ w 2006 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 paêdzier-
nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2006 r. ustala si´ minimal-
ne wynagrodzenie za prac´ w wysokoÊci 899,10 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


