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385
USTAWA
z dnia 23 marca 2006 r.
o zmianie ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z 2004 r. Nr 213,
poz. 2157 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 786) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kredytobiorcy — nale˝y przez to rozumieç równie˝ cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej, zajmujàcego lokal obcià˝ony kredytem zaciàgni´tym
przez spó∏dzielni´, lub osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem spó∏dzielni, której przys∏uguje spó∏dziel-
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cze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu, zajmujàcà
lokal obcià˝ony kredytem zaciàgni´tym przez
spó∏dzielni´;”;
2) w art. 4:

której przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu.”;
3) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uwa˝a si´, z zastrze˝eniem ust. 2b,
wszelkie przychody cz∏onków gospodarstwa
domowego po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a tak˝e po odliczeniu sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, okreÊlonych w przepisach
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, chyba ˝e
zosta∏y ju˝ zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów. Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza si´ jednorazowych zapomóg z tytu∏u urodzenia si´ dziecka i dodatku z tytu∏u urodzenia dziecka, okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach rodzinnych, wartoÊci udzielonej pomocy w zakresie
do˝ywiania, okreÊlonej w przepisach o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywania”, oraz pomocy materialnej udzielanej uczniom, na podstawie
przepisów o systemie oÊwiaty.”.

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Je˝eli kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2,
zosta∏ zaciàgni´ty przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà, umorzenie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, nast´puje pod warunkiem
prowadzenia przez t´ spó∏dzielni´ analitycznej ewidencji zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu
wraz z odsetkami, z podzia∏em na lokale zajmowane przez poszczególnych cz∏onków
spó∏dzielni lub osoby nieb´dàce cz∏onkami
spó∏dzielni, którym przys∏uguje spó∏dzielcze
w∏asnoÊciowe prawo do lokalu, oraz umo˝liwienia bankowi kontroli tej ewidencji.”,
b) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wysokoÊç nale˝noÊci z tytu∏u obcià˝ajàcych
cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej lub osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem spó∏dzielni, której
przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu mieszkalnego, 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
lub osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem spó∏dzielni,
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Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2006 r.
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z dnia 21 lutego 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych,
objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych
stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki
publicznej na rok 2006

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do
sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach
statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U.
Nr 206, poz. 1707 oraz z 2006 r. Nr 33, poz. 226) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

