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Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz re-
fundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z póên. zm.1)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) równowartoÊci 70 % zad∏u˝enia po sp∏acie ca-
∏oÊci kredytu wraz ze skapitalizowanymi odset-
kami oraz zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego
wykupienia odsetek od kredytu w cz´Êci nie-
podlegajàcej umorzeniu, je˝eli sp∏ata ta nastà-
pi do dnia 31 grudnia 2012 r., z tym ˝e w przy-
padku spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu cz∏onkowi spó∏dzielni przys∏uguje rosz-
czenie o przekszta∏cenie spó∏dzielczego prawa
do lokalu z lokatorskiego na w∏asnoÊciowe 
albo o przeniesienie przez spó∏dzielni´ na
rzecz cz∏onka prawa w∏asnoÊci lokalu miesz-
kalnego z ograniczeniem ˝àdania przez spó∏-
dzielni´ mieszkaniowà uzupe∏nienia wk∏adu
budowlanego do przypadajàcej na dany lokal

nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokona-
nego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów
budowy, która podlega zwrotowi do bud˝etu
paƒstwa.”;

2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia
31 grudnia 2012 r. dokona sp∏aty kredytu,
o którym mowa w ust. 1, wraz z 30 % odsetek
przejÊciowo wykupionych przez bud˝et paƒ-
stwa oraz 30 % odsetek skapitalizowanych na-
liczonych po dniu 30 czerwca 1993 r., pozosta-
∏e 70 % odsetek przejÊciowo wykupionych
podlega umorzeniu, a 70 % skapitalizowanych
odsetek podlega wykupieniu przez bud˝et paƒ-
stwa. W przypadku spó∏dzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu cz∏onkowi spó∏dzielni przy-
s∏uguje roszczenie o przekszta∏cenie tego pra-
wa do lokalu na w∏asnoÊciowe prawo do loka-
lu albo o przeniesienie przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà na rzecz cz∏onka prawa w∏asnoÊ-
ci lokalu mieszkalnego, na warunkach okreÊlo-
nych w art. 10 ust. 1 pkt 5.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z mocà od dnia 30 grudnia 2008 r.
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USTAWA

z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r.
Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249,
poz. 1828 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1459.


