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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 705 S) 

 

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA 

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO (Dz. U. z 2013 r. poz. 255 

 

Art. 15e. 

1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 15a ust. 1, został udzielony spółdzielni mieszkaniowej, 

lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy jego wykorzystaniu mogą być wynajęte 

lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

wyłącznie na rzecz osób, o których mowa w art. 30 i art. 30a. 

[2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w art. 15a 

ust. 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, a także nie 

może być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.] 

<2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa 

w art. 15a ust. 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na 

własność.> 

3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a. 

 

Art. 33e. 

[1. Lokale mieszkalne w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, wybudowane przy 

wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione na własność.] 

<1. Lokale mieszkalne w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, wybudowane 

przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 

podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione 

na własność wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.> 

2. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa społecznego 

może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie najemcą lokalu 

mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu. 

3. Wyodrębnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. 

4. Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie 

wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie. 
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USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. O ZMIANIE USTAWY O PORĘCZENIACH 

I GWARANCJACH UDZIELANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ NIEKTÓRE 

OSOBY PRAWNE, USTAWY O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 65, poz. 545)  

 

Art. 17. 

1. Pierwszeństwo w zasiedlaniu mieszkań wybudowanych z udziałem kredytu, który został 

udzielony na podstawie wniosków złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 

30 września 2009 r., w wykonaniu zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o 

którym mowa w ust. 4, przez spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa, w których 

większość udziałów (akcji) posiada spółdzielnia mieszkaniowa, mają członkowie przyjęci 

do spółdzielni mieszkaniowych nie później niż do dnia 29 listopada 1991 r. i oczekujący 

na przydział mieszkania oraz kandydaci na członków do spółdzielni mieszkaniowych, o 

których mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych 

warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 446 oraz z 1994 r. Nr 84, poz. 384 i 

Nr 89, poz. 415), którzy w terminie do 31 grudnia 1995 r. nie nabyli uprawnień do 

otrzymania rekompensaty pieniężnej i nie nabyli działki budowlanej, uzbrojonej przy 

pomocy dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe, w trybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do 

tych osób, a po tym terminie nie nabyli działki budowlanej, uzbrojonej przy pomocy 

dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe, w trybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do tych osób. 

2. Jeżeli kredyt został udzielony spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie wniosków 

złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r., w wykonaniu 

zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 4, lokale 

mieszkalne w budynku wzniesionym przy wykorzystaniu tego kredytu mogą być wynajęte 

lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

wyłącznie na rzecz osób, o których mowa w art. 30 i art. 30a ustawy zmienianej w art. 5. 

[3. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego towarzystwu 

budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowej na przedsięwzięcia 

inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub w 

celu ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, na podstawie wniosków 

złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r., w wykonaniu 

zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 4, nie mogą być, 

pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, a także nie może być do nich 

ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.] 

<3. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego 

towarzystwu budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane 

mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, na podstawie wniosków 

złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r., 
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w wykonaniu zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 

4, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.> 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobowiązany udzielać kredytów i dokonywać ich 

wypłat na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., przez towarzystwa 

budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz gminy na cele i na warunkach 

określonych w ustawie zmienianej w art. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

5. Kredytów, o których mowa w ust. 4, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we własnym 

imieniu i na własny rachunek. 

6. Do kredytów udzielonych na podstawie ust. 4 przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 19 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio. 


