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 USTAWA 

z dnia 5 grudnia 2008 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 
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„5) równowartości 70% zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze 
skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego 
wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, jeżeli 
spłata ta nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r., z tym że w przypadku 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni 
przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z 
lokatorskiego na własnościowe albo o przeniesienie przez spółdzielnię na 
rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego z ograniczeniem 
żądania przez spółdzielnię mieszkaniową uzupełnienia wkładu 
budowlanego do przypadającej na dany lokal nominalnej kwoty umorzenia 
kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która 
podlega zwrotowi do budżetu państwa.”; 

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

„6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31 grudnia 2012 r. dokona spłaty 
kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z 30% odsetek przejściowo 
wykupionych przez budżet państwa oraz 30% odsetek skapitalizowanych 
naliczonych po dniu 30 czerwca 1993 r., pozostałe 70% odsetek 
przejściowo wykupionych podlega umorzeniu, a 70% skapitalizowanych 
odsetek podlega wykupieniu przez budżet państwa. W przypadku 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni 
przysługuje roszczenie o przekształcenie tego prawa do lokalu na 
własnościowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez spółdzielnię 
mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego, na 
warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.”. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

Opracowano na 
podstawie: Dz.U. z 
2008 r. Nr 237, poz. 
1650. 
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Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

 
 


