
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

na 68. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 stycznia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przygotowane przez resort sprawiedliwoœci zmiany wchodz¹ce w ¿ycie od lutego 2011 r. zak³adaj¹, ¿e

ka¿dy lokal mieszkalny bêdzie obci¹¿ony hipotek¹ automatycznie, a nie jak do tej pory na mocy oddziel-
nych umów. Dotychczas osoby kupuj¹ce mieszkania od deweloperów bez wiêkszego trudu mog³y uzys-
kaæ na nie kredyt. Nawet je¿eli na sfinansowanie inwestycji deweloper zaci¹gn¹³ kredyt hipoteczny, to
w praktyce bank, który po¿ycza³ mu pieni¹dze, nie by³ wpisywany do ksi¹g wieczystych budowanych lo-
kali. Po nowelizacji ustawy o hipotece i ksiêgach wieczystych hipotek¹ dewelopera obci¹¿one zostan¹
mieszkania lokatorów. Nowelizacja oznacza wiêc, ¿e kupowany lokal zostanie obci¹¿ony nie tylko kre-
dytem nabywcy, ale te¿ inwestora.

Nowelizowane przepisy mog¹ wp³yn¹æ na zdolnoœæ kredytow¹ wielu osób pragn¹cych zostaæ w³aœcicie-
lami przys³owiowych czterech k¹tów. Niewykluczone jest, ¿e na zakup mieszkañ obci¹¿onych hipotekami
deweloperskimi banki nie bêd¹ chcia³y dawaæ pieniêdzy. Banki bêd¹ mog³y odmówiæ kredytu z powodu
ju¿ istniej¹cych wpisów wierzycieli na hipotece, bowiem w takim przypadku dopisywane by³yby do hipo-
teki jako drugie, a zgodnie z prawem w przypadku niewyp³acalnoœci klienta pierwszeñstwo do zaspokoje-
nia wierzytelnoœci ma bank wpisany w hipotece jako pierwszy. Konsekwencje nowelizacji mog¹ siê okazaæ
powa¿ne nie tylko dla banków i kredytobiorców, lecz tak¿e dla deweloperów, którzy bêd¹ mieli k³opoty
z uzyskaniem nabywców mieszkañ, co mo¿e prze³o¿yæ siê negatywnie na ca³y sektor budowlany.

W zwi¹zku z wchodz¹c¹ w ¿ycie od lutego 2011 r. nowelizacj¹ ustawy o hipotece i ksiêgach wieczy-
stych w przedstawionym zakresie chcia³bym prosiæ Pana Ministra o wyjaœnienie, w jakim celu, w kon-
tekœcie dotychczasowych zapisów, wprowadzone zosta³y zapisy o obci¹¿eniu lokalu nabywcy kosztami
inwestycji, czyli hipotek¹ dewelopera.

Czy przeniesienie kosztów zad³u¿enia dewelopera na kupuj¹cych mieszkania nie bêdzie skutkowa³o
nadu¿yciami w sektorze us³ug deweloperskich?

Jakie konsekwencje dla ca³ego rynku nieruchomoœci oraz podmiotów powi¹zanych z tym rynkiem
bêdzie mia³a ta nowelizacja?

Proszê o udzielenie odpowiedzi na te pytania.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski




