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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(druk nr 296 )

USTAWA 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.)

Art. 3.
1. Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z

dokonaniem jednej z następujących czynności:
1) uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej

własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem
uzyskania prawa odrębnej własności w trybie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r.
Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591), zwanej dalej "ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych";

2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z
wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;

3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego,
stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w
częściach ułamkowych;

4) przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na
warunkach określonych odrębnymi przepisami;

5) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy
zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu
jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku
wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki
mieszkaniowej;

6) uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń
niemieszkalnych;

7) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię
mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości
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odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu
zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego;

9) dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w
art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), w
wysokości nie niższej niż 20 % ostatecznych kosztów budowy, przypadających na
dany lokal mieszkalny[.] <;>

<10) remontem lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest właściciel książeczki
mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki
mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu, polegającym na wymianie:

a) okien lub
b) instalacji gazowej, lub
c) instalacji elektrycznej

- pod warunkiem, że łączny koszt robót jest nie niższy niż wartość wkładu na
książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną ustalonych na dzień
złożenia wniosku o wypłatę premii gwarancyjnej, z uwzględnieniem ograniczeń
określonych w art. 3d.>

2. Premia gwarancyjna przysługuje, jeżeli czynność wymieniona w ust. 1 dotyczy rzeczy
znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa obciążającego taką
rzecz.

3. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów
oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23
października 1990 r.

4. Warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela książeczki
mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni
od dnia dokonania czynności wymienionej w ust. 1.

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do uzyskania
premii gwarancyjnej. W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, bank, o
którym mowa w ust. 3, wyznacza termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż 30
dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu bank zwraca wniosek bez
rozpatrzenia.

< Art. 3d.

1. W celu zrealizowania uprawnienia do premii gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1
pkt 10, właściciel książeczki mieszkaniowej składa wniosek o wypłatę premii
gwarancyjnej w roku określonym zależnie od roku, w jakim założono książeczkę
mieszkaniową.

2. Okres pomiędzy latami, w jakich właściciel książeczki mieszkaniowej może składać
wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10, nie może
być dłuższy niż 3 lata.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, harmonogram realizacji uprawnień do premii
gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego, biorąc pod uwagę
przepisy ust. 1 i 2 oraz kierując się potrzebą równomiernego rozłożenia obciążeń
budżetu państwa z tytułu refundacji premii gwarancyjnych w poszczególnych
latach.>


