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USTAWA   

z dnia 23 marca 2006 r. 

 

 

o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji 
bankom wypłaconych 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 się następujące 
zmiany: 

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) kredytobiorcy – należy przez to rozumieć również członka spółdzielni 
mieszkaniowej, zajmującego lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez 
spółdzielnię, lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zajmującą lokal obciążony 
kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię;”; 

2) w art. 4: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2, został zaciągnięty przez 
spółdzielnię mieszkaniową, umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 
następuje pod warunkiem prowadzenia przez tę spółdzielnię 
analitycznej ewidencji zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami, z 
podziałem na lokale zajmowane przez poszczególnych członków 
spółdzielni lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym 
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz 
umożliwienia bankowi kontroli tej ewidencji.”, 

b) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wysokość należności z tytułu obciążających członka spółdzielni 
mieszkaniowej lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której 
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
miesięcznych spłat kredytu, wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz 
art. 11 ust. 1, oraz wysokość spłat wnoszonych przez członka 
spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której 
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.”; 

Opracowano na 
podstawie: Dz.U. z 
2006 r. Nr 53, poz. 
385. 
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3) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się, z zastrzeże-
niem ust. 2b, wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po 
odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także po odliczeniu składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określo-
nych w przepisach  o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały 
już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu gospodarstwa 
domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka, określonych w 
przepisach o świadczeniach rodzinnych, wartości udzielonej pomocy w za-
kresie dożywiania, określonej w przepisach o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”, oraz pomocy 
materialnej udzielanej uczniom, na podstawie przepisów o systemie 
oświaty.”.  

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r. 
 

 

 

 

 
 


