
lVfonitor Polski Nr 43 415 - Paz 255 

2.) 

ZARZĄDZEN1E MINISTRA FINANSOW 

z dnia 21 grudnia 1983 r. 

w sprawie sznc1ółow'yrh zasad i trybu przyznawania dotacji budżetowej na burlowę domów jednorodzinnych, 
lok a li w ma/ vc h dom(l{'h mic>sl.kalnych lub w domach wielomieszkaniowych oraz jej hipotecznego zabezpieczenia. 

Nd pc.;dsldwie § 8 ust. 4 rozporząd zen ia Rauy Mini
strów z dnia 3(J grudnia 19H'2 r. w sprawie zdsad udzi elania 
kredytu banko wego na cele mieszkaniowe (Uz. U. z 1983 r. 
Nr 1. poz. 4 i Nr 54, poz. 241) zalządzi:! się, co n astępuje: 

§ 1. Il ekroc w zarządzeniu jest mowa o: 

1) rozporządzeniu - rozumie się przez to rczporządzen .ie 

Rady Minis.trów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie 
zasad udzie l.:; nia kredytu bankowego na cele mieszka
niowe (Dz. U. z 1983 r. Nr 1. poz. 4 i Nr 54, poz. 241) , 

2) tereTrOwym organie administracji państwowej - rozu
mie się przez to terenowy organ administracji pali
stwowej stopnia. podstawowego, właściwy dla miejsca 
budowy domu lub lokalu w mał ym domu mieszkal
nym albo 'w domu wielomieszkaniowym. 

§ 2. L Osoby podejmujące budowę domu jednoro- . 
dzinnego, lokalu w małym domu mieszkalnym lub w domu 
wielomieszkamowym, które spełniają warunki określone 

w § 3 u~t. 3 i 4 rozporządzenia, mogą ubiegać się o przy
znanie na realizację tej budowy pomocy finansowej 
Państwa w formie dotacji budżetowej. 

2. - W zakresie budownictwa jednorodzinnego, o któ
rym mowa w§ 3 ust. 3 rozporządzenia, Jealizowanego 

.przez spółdzielnie mieszkaniowe dotacja budżetowa może 

być przyznana osobom podejmującym budowę domu· lub 
lokalu, który po jej zakończeniu stanowić będzie odrębną 
własność w rozumieniu art. 232 lub 237 ustawy z dnia 
16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1982 r. 
Nr 30, poz. 210' i z 1981 r. Nr 39, poz. 176) albcJ gdy 
lokal w domu jednor.odzinnym będzie objęty własnościo

wym prawem do lokalu w rozumieniu art. 223 Prawa 
spółdzielczego. 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z pisemną 
. deklaracją budującego, że dom (lokal) zo»tcmie wybudo

wany i zasiedlony w ciągu 3 lat od daty uzyskania po
zwolenia na budowę, skladazainteresowany do teren o
wego organu admińistracji państwowej. Osoby realizu
jące budownictwo przez spółdzielnie mieszkaniowe mogą 
składać wnioski do spółdzielni. która w ich imieniu wy
stępuje o prżyznanie dotacji. 

2. Wnioskodawca powinien dołączyć do wni osku: 

l) dowód własności (współwłasności) lub użytkowania 

(współużytkowania) działki budowlane j, 

2) projekt techniczny budowy, 
3) pozwolenie na budowę, 
4) kosztorys budowy. 

3.W razie budowy domu (lokalu) przez osoby okre
ślone: 

l) w § 3 ust. ·3 pkt 2 rozporządzenia - do wniosku . do
łącza się zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej 
o zrezygnowaniu członka spółdzielni lub pełnoletniego 
kandydata z ubiegania się o przydział mieszkariia 
z wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. 

2) w § 3 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia - do wniosku do
ł ącza się oświadczenie, że budujący po zamieszkaniu 
w wybudowanym domu (l okalu) przeka ze dotychczas 
zajmowane wolne mifszkanie do dyspozycji państwo
wego lub spój dzielcz ~ rro dysponen ta lokalami oraz 
że dotychczas zajmowane mi eszka nie jest wyposażone 
we wsz ystkie urządzen ia techni czne, a w bud ynkach 
przedS i ębiorstw gospodarki rolnej i leśnej - co 
na jm niej w urządzenia wodociągowo-k anal izacyjne. 

Oświ adczenie to powinno być potwierdzone przez 
dysponenta (zarządcę) dotychczas zajmowanego lokalu. 

4. Terenowe organy administracji państwowej prze-
prowadzają zarówno przed podjęciem decyzji o przyzna
niu dotacji, jak i w tra kc ie realizacji budowy kontrole 
w celu stwierdzenia stanu jej zaawansowania oraz zgod
ności z dokumentacją techniczną, zwlaszcza pod względem 
zachowania określon ego normatywu powierzchni. 

§ 4. DotClcja budżetowa przysługuje w wysokości do 
kwoty 300.000 zł. z tym że nie może przekraczać 200/0 
planowanych kosztów budow y. 

§ 5. 1. Wyplata dotacji następuje ze środków tere
nowe90- funduszu mieszkaniowego, na podstawie decyzji 
dysponentd tego funduszu. ' 

2. Jeżeli dom bud owa ny jest w mleSCle lub w gminie, 
w których nie utworzono terenowego funduszu mieszka
niowego, wniosek o przyznanie dotacji jest przedstawiany 
przez terenowy organ administracji państwowej dyspo
nentowi wojewódzkiego terenowego fU:1d uszu mi eszkanio
wego. 

3. $rodki terenowego fun-duszu mieszkaniowego wy
płac one na dotacje podlegają re fundacji z budżetu wł aści
wej rady narodowej według zasad ustalon yc h 'dla gospo
darki finansowej te re nowych funduszów mi eszka niowych . 

§ 6. 1. Wyplata przyznanej dotacji nastę puje sukce
sywnie w trzech rat ćlch w zależności od stopnia zaawan- ' 
sowania budowy oraz uplywu terminu licząc od uz yskania 
pozwolenia na budowę . 

2. Po stwierdzeniu zaClwanso wania hud owy w: 

1) 500/0 w okresie nie dłuzszym niż rok - wypłaca się 
pierwszą ratę w wysokości do 100.000 zl. 

2) 70% w okres ie n ie dłuższym niż 2 lat.l - wypłaca 

się drugą ratę w wysokości do IOO.ODO zł. 

3) 80r/o w trzecim roku budowy - wypłaca siG pozo
stałą kwotę przyznćlr.e i d otacji. 

3. · Terenowy organ adminis tracji państw owe j ok reś!a 
stopień. zaavvansowania burlowy.'N : razie korzystania 
przy budowie ' domu (l okal u) z kredytu baflkow ego, kry· 
teria zaawansowania lIs taloneprzez t e~enowy ' organ ad
minist racji państwowej powinny odpowiadać kryteriom 
s tosowanym przez bank przy wypłElcie kolejnych rat kre
dytu. 
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4. Jeżeli stopień zaawansowania buclowy po pierw
szym roku jest nizszy od 50%, a do końca drugiego roku 
budowa zostanie zaawansowana w 70%, to dotację 

wypłaca się do łącznej wysokości kwot określonych w 
ust. 2 pkt 1 i 2. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w: 
wypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. -' 

5. Jeżeli budujący zobowiąże się do zakończenia bu
dowy domu ' (lokalu) i zamieszkania w nim w okresie 

- 2 lat od uzyskania pozwolenia na budowę, to dotację 

wypłaca się po stwierdzeniu zaawansowania budowy: 

1) w 60010 w okresie nie dłuższym niż rok - w wyso
kości do 150.000 zł, 

2) w 80010 w .okresie ' nie dłuższym niż 2 laŁa.' - pozo~ 

stdłą kwotę przyznanej dotacji. 

6. Je7eli terenowy orqanadministracji państwowej 

stwierdzI, że stopień zaawansowania budowy domu (lo. 
kalu) nie gwarantuje możliwości zamieszkania w · nim 
w deklarowanym okresie, wstrzymuje dalszą wypłatę rat 
dotacji. Wypłatę wznawia się, jeżeli budujący zamieszka 
w domu (lokalu) przed upływem 3 lat od daty uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

7. Dotacja może być wypłacona jednorazowo, jeżeli 

dom" (lokal) zostanie wybudowany i zasiedlony w ciągu 
roku od otrzymAnia pozwolenia na budowę. Wypłata do
tacji następuje po stwierdzeniu zaawansowania budowy ' 
w 80%. 

§ 7. 1. Wypłacona dotacja przez okres 15 lat sta
nowi wierzytelność Skarbu Paristwa. Dotacja podlega za
bezpieczeniu w formie hipoteki kaucyjnej nanierucho- , 
mo~ki, na której budowany jest dom (lokal). 

2. ,Wpis hipoteki do księgi wieczystej następuje jed
norazowo w pełnej kwocie prżyznanej dotacji na wniosek 

terenoweg o organu administracji panstwowej na podsta
wię ostatecznej decyzji przyznającej dotację. W razie 
braku księgi wIeczystej za bezjJleczen i_a dokonuje sią ' 
przez złożenie ostatecznej decyzji przyznającej dotację do , 
zbioru dokumentcw. ' 

§ . 8. 1. Dotacja podlega jednorazowej spłacie wra:7.: 
z odsetkami w razie ' zbycia prawa wlasnoścl domu (10-
kalu) lub własnościowego prawa do lokalu (§ 2 ust. ' 2) 
przed upływem 15 lal od daty otrzymania dotacji. ,-

2. Określony w 'ust. 1 termin 15 lat dot y'C zy zarówno ' 
budującego, jak i jego następców, którzy nabyli pra W!;ł 
własności domu .(lokalu) lub własnościowe prawo do lo
kalu w okolicznościach określonych w '§" 10 ust. 1, 
pkt 3--5 rozporządzenia. 

3. W razie nieprzekazania dotychczas . zajmowanego, 
mieszkania w okresie 30 dni. <id "dnia zamieszkania w _bu'
dowanym domu (lokalu) przez osoby, o którychmow/l " 
w § 3 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia, dotacja podlegą jed~: 
norazowej spłacie wraz z odsetkami. 

4. Odsetki, o których mowa w ust. 1 i , 3, 'wynosz<\'" -', 
18010 w stosunku rocznym i liczą się od daŁy wymagat~ 
ności zwrotu dotflcji. ' 

5. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się również w razie Z bY'-i ,:' , 
cia domu (lokalu) w okresie budowy. 

" .' 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglosie~ ' 
nia i ma zastosowanie również w wypadkach, w których ;,' , 
umowy kredytowe zostały zawarte po dniu l ,styCznia - ' i,. 

1983 r .• a gdy budujący nie korzysta z kredytu' ba'rikó' 
wego - -jeżeli pozwolenie na' budowę wydilTIezostał9 ' 
po tym terminie. , ,, ' 
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