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USTAWA
z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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 póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

„4. Z zastrze˝eniem art. 3d ust. 3, warunkiem
wyp∏aty premii gwarancyjnej jest z∏o˝enie
przez w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej
wniosku o jej likwidacj´ i wyp∏at´ premii
gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynnoÊci wymienionej w ust. 1.”;

1) w art. 3:
a) w ust. 1:

2) w art. 3a:
a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) przekazana wskazanej przez w∏aÊciciela
ksià˝eczki mieszkaniowej instytucji ustawowo upowa˝nionej do udzielania kredytów,
w przypadku udzielenia przez t´ instytucj´
w∏aÊcicielowi ksià˝eczki mieszkaniowej kredytu przeznaczonego na sfinansowanie:
a) czynnoÊci, o której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1—3, 5 i 7—9,
b) budowy w∏asnego domu jednorodzinnego,
c) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy
budynku mieszkalnego lub pomieszczeƒ
niemieszkalnych, je˝eli w ten sposób ma
powstaç odr´bna w∏asnoÊç lokalu mieszkalnego.”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uzyskaniem spó∏dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odr´bnej
w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego w spó∏dzielni mieszkaniowej;”,
— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) ca∏kowità sp∏atà zad∏u˝enia obcià˝ajàcego lokal w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej powsta∏ego w zwiàzku z kredytem, o którym mowa w art. 1 ust. 2;”,
— dodaje si´ pkt 11 i 12 w brzmieniu:
„11) remontem polegajàcym na wymianie
okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
lub domu jednorodzinnym, którego
w∏aÊcicielem jest w∏aÊciciel ksià˝eczki
mieszkaniowej, lub do którego przys∏uguje w∏aÊcicielowi ksià˝eczki mieszkaniowej spó∏dzielcze prawo do lokalu lub
domu jednorodzinnego;
12) dokonaniem przez w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej wp∏aty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub
spó∏dzielni mieszkaniowej kwoty nale˝nej za okres 12 miesi´cy poprzedzajàcych miesiàc z∏o˝enia wniosku o likwidacj´ ksià˝eczki, pod warunkiem ˝e kwota
wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub
spó∏dzielni mieszkaniowej poniesionych
w okresie 24 miesi´cy poprzedzajàcych
miesiàc z∏o˝enia wniosku o likwidacj´
ksià˝eczki na remont cz´Êci wspólnych
budynku, w którym znajduje si´ lokal
mieszkalny, z tytu∏u posiadania którego
powsta∏ obowiàzek Êwiadczeƒ na fundusz remontowy — w cz´Êci odpowiadajàcej udzia∏owi w∏aÊciciela ksià˝eczki
w kosztach remontów nieruchomoÊci
wspólnej, ustalonego uchwa∏à wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spó∏dzielni mieszkaniowej — jest
co najmniej równa tej wp∏acie.”,
———————
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 i Nr 237, poz. 1650.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej
na zasadach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 2
jest z∏o˝enie przez w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, na dzieƒ z∏o˝enia wniosku
o likwidacj´ ksià˝eczki mieszkaniowej i wyp∏at´ premii gwarancyjnej, w tym pisemnego zaÊwiadczenia inwestora, lub innych dokumentów potwierdzajàcych poniesienie
wymaganych nak∏adów. Dokumenty te powinny byç wystawione nie wczeÊniej ni˝
30 dni przed dniem z∏o˝enia wniosku.”,
c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pisemnego zobowiàzania do zwrócenia, za
poÊrednictwem banku, o którym mowa
w art. 3 ust. 3, równowartoÊci przekazanej
premii gwarancyjnej w terminie 30 dni od
dnia zbycia przez w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej ekspektatywy odr´bnej w∏asnoÊci lokalu okreÊlonej w art. 19 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1116, z póên. zm.2)), zwanej dalej „usta———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024,
Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165,
poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873 oraz z 2008 r. Nr 235,
poz. 1617.
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wà o spó∏dzielniach mieszkaniowych”, a po
up∏ywie tego terminu — wraz z odsetkami
ustawowymi;”,
d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach okreÊlonych w ust. 1 pkt 3
jest:
1) przedstawienie przez w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej umowy kredytu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w której,
w szczególnoÊci:
a) przewidziano udzielenie kredytu na
sfinansowanie jednej z czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 3,
z uwzgl´dnieniem udzia∏u w∏asnego
w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej,
pochodzàcego z premii gwarancyjnej
przekazanej instytucji ustawowo upowa˝nionej do udzielania kredytów,
b) wskazano rachunek prowadzony w instytucji ustawowo upowa˝nionej do
udzielania kredytów, na który zostanie
przekazana premia gwarancyjna,
c) przewidziano wyp∏acenie kwoty otrzymanej premii gwarancyjnej przez instytucj´ ustawowo upowa˝nionà do
udzielania kredytów wraz z kredytem
lub transzà kredytu — w∏aÊcicielowi
ksià˝eczki mieszkaniowej, wskazanemu inwestorowi lub sprzedawcy nieruchomoÊci lub prawa do nieruchomoÊci, na której zakup zosta∏ udzielony kredyt;
2) z∏o˝enie przez w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej pisemnego upowa˝nienia udzielonego instytucji ustawowo
upowa˝nionej do udzielania kredytów,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, do zwrócenia, za poÊrednictwem banku, o którym
mowa w art. 3 ust. 3, równowartoÊci
przekazanej premii gwarancyjnej —
w przypadku rezygnacji w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej z wykorzystania
udzielonego kredytu i rozwiàzania umowy kredytu przed dokonaniem przez instytucj´ ustawowo upowa˝nionà do
udzielania kredytów wyp∏aty otrzymanej
premii gwarancyjnej na zasadach okreÊlonych w pkt 1 lit. c;
3) z∏o˝enie przez w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej pisemnego zobowiàzania do zwrócenia, za poÊrednictwem
banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
równowartoÊci przekazanej premii gwarancyjnej w terminie 30 dni od dnia rozwiàzania umowy kredytu, a po up∏ywie
tego terminu wraz z odsetkami ustawowymi — w przypadku rezygnacji w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwiàzania umowy kredytu po dokonaniu
przez instytucj´ ustawowo upowa˝nionà
do udzielania kredytów wyp∏aty otrzymanej premii gwarancyjnej na zasadach
okreÊlonych w pkt 1 lit. c.”,
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e) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Instytucja ustawowo upowa˝niona do
udzielania kredytów, o której mowa w ust. 1
pkt 3, na podstawie upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 3a pkt 2, dokonuje zwrotu równowartoÊci przekazanej premii gwarancyjnej w dniu rozwiàzania umowy kredytu, je˝eli premia gwarancyjna nie zosta∏a
jeszcze wyp∏acona na zasadach okreÊlonych w ust. 3a pkt 1 lit. c.”,
f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku zwrotu równowartoÊci przekazanej premii gwarancyjnej na zasadach
okreÊlonych w ust. 3 i 4, równowartoÊç tej
premii mo˝e zostaç ponownie, za poÊrednictwem banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
wyp∏acona w∏aÊcicielowi ksià˝eczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez
niego inwestorowi albo przekazana wskazanej przez niego instytucji ustawowo upowa˝nionej do udzielania kredytów, je˝eli:
1) w okresie 6 miesi´cy od dnia:
a) zawarcia umowy zbycia ekspektatywy
odr´bnej w∏asnoÊci lokalu,
b) wp∏ywu do banku równowartoÊci premii gwarancyjnej w zwiàzku z wycofaniem Êrodków na wymagany przez
spó∏dzielni´ wk∏ad,
c) wp∏ywu do banku równowartoÊci premii gwarancyjnej w zwiàzku z wycofaniem Êrodków na sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego
lub lokalu mieszkalnego, budowanych
na warunkach, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 5, lub
d) wp∏ywu do banku równowartoÊci premii gwarancyjnej w zwiàzku z wycofaniem wp∏aty, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9
— zostanà spe∏nione warunki okreÊlone
w ust. 1 lub dokonane czynnoÊci, o których mowa w art. 3 ust. 1;
2) w∏aÊciciel ksià˝eczki mieszkaniowej z∏o˝y
wniosek o ponownà wyp∏at´ premii gwarancyjnej, przekazanie tej premii wskazanemu przez niego inwestorowi albo
wskazanej przez niego instytucji ustawowo upowa˝nionej do udzielania kredytów
wraz z dokumentami, o których mowa
w ust. 2, 3, i 3a lub w art. 3 ust. 5.”,
g) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku zwrotu równowartoÊci przekazanej premii gwarancyjnej na zasadach
okreÊlonych w ust. 3a i 4a, równowartoÊç
tej premii mo˝e zostaç ponownie, za poÊrednictwem banku, o którym mowa
w art. 3 ust. 3, wyp∏acona w∏aÊcicielowi
ksià˝eczki
mieszkaniowej,
przekazana
wskazanemu przez niego inwestorowi albo
wskazanej przez niego instytucji ustawowo
upowa˝nionej do udzielania kredytów, je˝eli:
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1) w okresie 6 miesi´cy od dnia wp∏ywu do
banku równowartoÊci premii gwarancyjnej w zwiàzku z rozwiàzaniem umowy
kredytu zostanà spe∏nione warunki okreÊlone w ust. 1 lub dokonane czynnoÊci,
o których mowa w art. 3 ust. 1;
2) w∏aÊciciel ksià˝eczki mieszkaniowej z∏o˝y wniosek o ponownà wyp∏at´ premii
gwarancyjnej lub przekazanie tej premii
wskazanemu przez niego inwestorowi
albo wskazanej przez niego instytucji
ustawowo upowa˝nionej do udzielania
kredytów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, 3 i 3a lub w art. 3
ust. 5.”,
h) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. Ponowna wyp∏ata premii gwarancyjnej,
przekazanie tej premii wskazanemu inwestorowi albo wskazanej instytucji ustawowo
upowa˝nionej do udzielania kredytów,
zgodnie z ust. 5 lub 5a, mogà byç dokonane
tylko raz, w wysokoÊci równowartoÊci premii gwarancyjnej zwróconej na zasadach
okreÊlonych w ust. 3 i 4 lub w ust. 3a i 4a.
7. Do czasu up∏ywu terminu, o którym mowa
w ust. 5 lub 5a, zwrócona równowartoÊç
przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym w banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3.”;
3) art. 3d otrzymuje brzmienie:
„Art. 3d. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12, uprawnienie
do z∏o˝enia wniosku o likwidacj´ ksià˝eczki mieszkaniowej i wyp∏at´ premii
gwarancyjnej w∏aÊciciel ksià˝eczki
mieszkaniowej uzyskuje od dnia okreÊlonego zale˝nie od roku, w jakim wystawiono ksià˝eczk´ mieszkaniowà.
2. Nabywanie uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, odbywa si´ zgodnie z nast´pujàcym harmonogramem:
1) od dnia 1 kwietnia 2009 r. dla ksià˝eczek wystawionych w∏àcznie do
roku 1968;
2) od dnia 1 stycznia 2010 r. dla ksià˝eczek wystawionych w latach
1969—1972;
3) od dnia 1 stycznia 2011 r. dla ksià˝eczek wystawionych w latach
1973—1975;
4) od dnia 1 stycznia 2012 r. dla ksià˝eczek wystawionych w latach
1976—1979;
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7) od dnia 1 stycznia 2015 r. dla ksià˝eczek wystawionych w 1987 r.;
8) od dnia 1 stycznia 2016 r. dla ksià˝eczek wystawionych w 1988 r.;
9) od dnia 1 stycznia 2017 r. dla ksià˝eczek wystawionych w latach
1989—1990.
3. W przypadku, gdy czynnoÊç uprawniajàca do uzyskania premii gwarancyjnej
na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12 zosta∏a dokonana po dniu 1 kwietnia
2009 r., a przed uzyskaniem przez w∏aÊciciela
ksià˝eczki
mieszkaniowej
uprawnienia do z∏o˝enia wniosku o likwidacj´ ksià˝eczki mieszkaniowej
i wyp∏at´ premii gwarancyjnej zgodnie
z ust. 1, warunkiem realizacji uprawnienia do premii gwarancyjnej na tej
podstawie jest z∏o˝enie przez w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej wniosku o likwidacj´ ksià˝eczki mieszkaniowej i wyp∏at´ premii gwarancyjnej
w okresie 6 miesi´cy od dnia uzyskania uprawnienia do z∏o˝enia wniosku o likwidacj´ ksià˝eczki mieszkaniowej i wyp∏at´ premii gwarancyjnej.”;
4) w art. 4 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokoÊç wniesionej przez cz∏onka spó∏dzielni
cz´Êci wk∏adu budowlanego lub wysokoÊç
wk∏adu mieszkaniowego, ustalonà wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie o spó∏dzielniach
mieszkaniowych;”.
Art. 2. 1. W∏aÊcicielom ksià˝eczek mieszkaniowych, którzy przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy dokonali ca∏kowitej sp∏aty zad∏u˝enia obcià˝ajàcego lokal w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej powsta∏ego w zwiàzku z kredytem, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 i na warunkach okreÊlonych w art. 10
ust. 1 pkt 5 albo w art. 11 ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1, przys∏uguje premia gwarancyjna na warunkach ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Realizacja uprawnieƒ do premii gwarancyjnej
na podstawie ust. 1 odbywa si´ zgodnie z nast´pujàcym harmonogramem:
1) od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia
2009 r. dla ksià˝eczek wystawionych w∏àcznie do
roku 1968;
2) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. dla
ksià˝eczek wystawionych w latach 1969—1972;
3) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. dla
ksià˝eczek wystawionych w latach 1973—1975;
4) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. dla
ksià˝eczek wystawionych w latach 1976—1979;

5) od dnia 1 stycznia 2013 r. dla ksià˝eczek wystawionych w latach
1980—1985;

5) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. dla
ksià˝eczek wystawionych w latach 1980—1985;

6) od dnia 1 stycznia 2014 r. dla ksià˝eczek wystawionych w 1986 r.;

6) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. dla
ksià˝eczek wystawionych w 1986 r.;
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7) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. dla
ksià˝eczek wystawionych w 1987 r.;
8) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. dla
ksià˝eczek wystawionych w 1988 r.;
9) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. dla
ksià˝eczek wystawionych w latach 1989—1990.
3. Warunkiem realizacji uprawnienia do premii
gwarancyjnej na podstawie ust. 1 jest z∏o˝enie przez
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w∏aÊciciela ksià˝eczki mieszkaniowej wniosku o likwidacj´ ksià˝eczki mieszkaniowej i wyp∏at´ premii gwarancyjnej w okresie pierwszych 6 miesi´cy roku realizacji uprawnienia do premii gwarancyjnej, zgodnie
z harmonogramem wskazanym w ust. 2.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2009 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

