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Opinia o ustawie o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych  

(druk nr 438) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. utworzono Fundusz Rozwoju Inwestycji 

Komunalnych (Fundusz), którego celem było udzielanie preferencyjnych kredytów na 

finansowanie przygotowania przez gminy, powiaty i ich związki dokumentacji niezbędnej do 

przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania 

z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy. 

Funduszem administrował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach 

funduszu, BGK udzielał preferencyjnych kredytów w wysokości nieprzekraczającej 80 % 

zaplanowanych kosztów netto przygotowania dokumentacji, jednak nie więcej niż 1 mln 

złotych. 

W związku z małym zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego kredytami 

udzielanymi w ramach Funduszu, uzasadnionym jest jego likwidacja.1 

Ustawa zakłada spieniężenie majątku likwidowanego Funduszu i przekazanie go na 

rachunek dochodów budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych, 

z których są finansowane działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Po likwidacji funduszu kredyty udzielone w jego ramach będą obsługiwane przez 

                                                 
1 Patrz: Uzasadnienie projektu ustawy. 



– 2 – 

BGK. Wnioski o udzielenie kredytu z Funduszu, można będzie składać w terminie 30 dni 

przed likwidacją Funduszu, a BGK będzie musiał je rozpatrzyć w terminie 30 dni. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 31 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów określających zasady rozpatrywania ostatnich wniosków kredytowych.   

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. Projekt stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1437) i stanowił przedmiot prac sejmowych Komisji 

Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje 

wniosły do projektu szereg poprawek redakcyjnych.  

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek i Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 Starszy legislator 

Michał Gil 


