
 Druk nr 1088 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                   VI  kadencja 
 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu 
własnego mieszkania (druk nr 480). 

 

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 21 lipca 2008 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 4  września i 7 października 2008 r.    

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 7 października 2008 r. 

 

 

                           Sprawozdawca                                           Przewodniczący Komisji 

 

        Wiesław Szczepański                                       Zbigniew Rynasiewicz 
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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia ……… 2008 r. 

 

o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu  
własnego mieszkania 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. – o finansowym wsparciu rodzin w nabywa-
niu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183 poz. 1354 oraz z 2007 r. Nr 137, poz. 
955) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 po-
wierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – iloczyn współczyn-
nika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych 
wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 
31, poz. 266, z późn. zm.1)), obowiązujących dla gminy, na terenie 
której położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na któ-
ry ma być udzielony kredyt preferencyjny;”; 

2) w art. 3: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli w ocenie instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania 
kredytów kredytobiorca docelowy nie posiada zdolności kredytowej 
w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)) umowa o 
kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby niż 
docelowy kredytobiorca. Mogą nimi być zstępni, wstępni, rodzeń-
stwo, ojczym, macocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 69, poz. 

626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 
902. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 126, 
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i poz. 
1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, 
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 
96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 
719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.  
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„2. Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w 
ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w 
charakterze docelowego kredytobiorcy.”; 

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy kredytobiorca w 
dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest: 

1) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalne-
go lub lokalu mieszkalnego; 

2) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub 
dom jednorodzinny; 

3) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego; 

4) najemcą lokalu mieszkalnego. 

2. Docelowy kredytobiorca ubiegający się o kredyt preferencyjny 
równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego 
składa pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o któ-
rych mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dopłaty mogą być stosowane również w przypadku, gdy ubie-
gający się o kredyt preferencyjny docelowy kredytobiorca, któ-
ry w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego jest na-
jemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z za-
warciem umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże 
się do: 

1) wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, 
w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa, 

2) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkal-
nego  

 - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lo-
kalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzy-
skania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony 
kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego 
udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie 
sześciu miesięcy od dnia, w którym docelowy kredytobiorca 
może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudo-
wanego domu jednorodzinnego. 

4. W okresie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 3 
docelowy kredytobiorca informuje pisemnie instytucję 
ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o 
niewykonaniu zobowiązania, o którym mowa  w tym przepisie. 
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5. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w 
ust. 3, instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredy-
tów wypowiada umowę kredytu preferencyjnego i wynikającą 
z tej umowy wierzytelność stawia w stan natychmiastowej 
wymagalności. 

6. W przypadku prawomocnego skazania docelowego kredyto-
biorcy za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub  § 2 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.3)) popełnione w związku z udzieleniem kredy-
tu preferencyjnego, instytucja ustawowo upoważniona do u-
dzielania kredytów, po uzyskaniu informacji o prawomocnym 
skazaniu, wypowiada umowę kredytu preferencyjnego i wyni-
kającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan natychmiasto-
wej wymagalności.”; 

4) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną 
nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu 
mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 
ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysłu-
giwał inny tytuł prawny,”; 

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

„2. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr osób, które są lub były 
stroną umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredy-
tobiorcy.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 

64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 
2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 
199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i 
Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 
1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 
226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 
1378 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782 i Nr 171, poz. 1056.  
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lę
Warszawa.\Ą pażdziernika 2008 r.

Pan
Zbigniew Rynasiewicz
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Sejm
Rzecrypospolitej Polskiej

Opinia do Sprawozdania Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o finansowyru wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 480),
wyrażona na podstawie ar t .9pkt  2wzwiązkuar t .2  ust .  1pkt  Loraz  ust .2  pkt  2a
ustawy z dnia 8 sierpnia L996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz.IJ. nr 106' poz.
494) oraz art. 4f ust. 4 Regulaminu Sejmu, przez Sekretarza Komitetu Integracji
Europej skiej, Mikołaj a Dowgielewicza.

Szanowny P anie P rzew o dniczący,

W zwtązku z przedłoŻonym Sprawozdaniem Komisji Infrastruktury (druk nr 1088)'

pozwalam sobie wyr azic następuj ącą opinię :

Zawarty w Sprawozdaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin

v, nabw,ąnitr v,lasnego nlieszkanta jest zgodny prawem Unii Europejskiej.

Z powazaniem

Do wiadomości:
Pan Cezary Grab arczyk
Minister Infrastruktury
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