
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 

chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych 

 

(druk nr 1096) 

 

U S T A W A   z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833) 

 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150); 

2)   noclegowni - należy przez to rozumieć budynek lub wyodrębnione części budynku, 

przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania noclegowni; 

3)   domu dla bezdomnych - należy przez to rozumieć budynek lub wyodrębnione części 

budynku, przeznaczone do udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym, 

wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania 

domu dla bezdomnych; 

4)   mieszkaniu chronionym - należy przez to rozumieć mieszkanie, o którym mowa w art. 53 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693); 

[5)   inwestorze - należy przez to rozumieć gminę, związek międzygminny, powiat lub 

organizację pożytku publicznego, uprawnioną do uzyskania finansowego wsparcia na 

zasadach określonych w ustawie;] 

<5) inwestorze – należy przez to rozumieć gminę, związek międzygminny, powiat, 

organizację pożytku publicznego lub spółkę gminną, uprawnioną do uzyskania 

finansowego wsparcia na zasadach określonych w ustawie;> 

6)   Banku - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego; 
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7)   towarzystwie budownictwa społecznego - należy przez to rozumieć towarzystwo 

budownictwa społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255); 

<7a)  spółce gminnej – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której gmina lub gminy dysponują 

odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym 

zgromadzeniu, niedziałającą w formie towarzystwa budownictwa społecznego;> 

8)   mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć zasób, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; 

<8a) byłych mieszkaniach zakładowych – należy przez to rozumieć mieszkania 

stanowiące przed dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i 

spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w 

rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych;> 

9)   powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię obliczoną zgodnie 

z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

 

Art. 3. 

1. [Finansowego wsparcia udziela się gminie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia 

polegającego na:] 

 <Finansowego wsparcia udziela się gminie lub spółce gminnej na pokrycie części 

kosztów przedsięwzięcia polegającego na:> 

[1)   budowie, w tym rozbudowie lub nadbudowie, budynku na nieruchomości stanowiącej 

własność gminy lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, 

2)   remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na 

pobyt ludzi albo części takiego budynku, 

3)   zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy albo części takiego 

budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy,] 
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<1) budowie, w tym rozbudowie lub nadbudowie, budynku na nieruchomości 

stanowiącej własność lub będącej w  użytkowaniu wieczystym gminy lub spółki 

gminnej, 

2) remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy lub spółki gminnej 

przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku, 

3) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy lub spółki 

gminnej albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub 

przebudowy,> 

4)   kupnie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego, 

5)   kupnie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego, połączonym z remontem tych 

lokali lub budynku 

- w wyniku którego powstaną lokale socjalne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 oraz art. 6a. 

2. Finansowego wsparcia na kupno lokali mieszkalnych oraz na kupno lokali mieszkalnych 

połączonych z ich remontem udziela się, jeżeli liczba utworzonych w ramach 

przedsięwzięcia lokali socjalnych oraz lokali, o których mowa w art. 6 ust. 1, nie 

przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku. 

 

Art. 6a. 

[1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela się również gminie na 

tworzenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących 

lokali socjalnych.] 

<1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela się również gminie lub 

spółce gminnej na tworzenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy niestanowiących lokali socjalnych.> 

2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, udziela się również gminie, jeżeli 

utworzone z udziałem gminy lokale mieszkalne będą podnajmowane przez gminę osobom 

fizycznym niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, określonych przez 

gminę, na terenie której położony jest wynajmowany lokal. Przepisy art. 5 ust. 2, art. 5 

ust. 3 pkt 1 oraz art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 5 ust. 4 nie 

mają zastosowania. 

[4. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1 i 2, udziela się, jeżeli gmina powiększy 

zasób lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie i o łącznej 
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powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali 

utworzonych zgodnie z ust. 1 i 2.] 

<4. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1 i 2, udziela się, jeżeli gmina 

powiększy zasób lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie co 

najmniej równej liczbie lokali utworzonych zgodnie z ust. 1 i 2 lub o lokale o łącznej 

powierzchni użytkowej co najmniej równej łącznej powierzchni użytkowej lokali 

utworzonych zgodnie z ust. 1 i 2.> 

5. Na powiększenie zasobu, o którym mowa w ust. 4, nie udziela się finansowego wsparcia na 

podstawie ustawy. 

<6.  Do  przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5, nie stosuje się ust. 4 i 5, 

jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe.> 

 

Art. 13. 

 [1. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć: 

1)   30% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 

2)   40% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 

art. 4 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1; 

3)   50% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

1a. Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje koszty, do których mają zastosowanie różne limity 

wysokości finansowego wsparcia, określone w ust. 1, wysokość finansowego wsparcia na 

realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć: 

1)   30% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 

1; 

2)   40% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 4 oraz 

art. 5 ust. 1.] 

<1. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może 

przekroczyć: 

1) 30% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 

i 5, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe; 

2) 35% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 

oraz 4 i 5, innych niż wskazane w pkt 1; 
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3) 45% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 

i 3, art. 4 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1; 

4) 50% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3; 

5) 55% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3. 

1a. Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje koszty, do których mają zastosowanie różne limity 

wysokości finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięcia, określone w ust. 1, 

wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć: 

1) 30% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 4 i 5, jeżeli przedmiotem przedsięwzięcia jest również zakup byłego 

mieszkania zakładowego; 

2) 35% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w 

art. 3 ust. 1, za wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt 1; 

3) 45% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w 

art. 4 oraz art. 5 ust. 1.> 

2. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1, wysokość finansowego 

wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć połowy udziału gminy, 

związku międzygminnego albo powiatu w kosztach przedsięwzięcia. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 1-2, są kosztami uwzględniającymi podatek od towarów i 

usług, o ile inwestorowi na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym 

przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku. 

 

Art. 19. 

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o 

których mowa w art. 3 i 5: 

1)   szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie 

finansowego wsparcia, tak aby zapewnić możliwość rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 

2)   zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, 

tak aby informacje te umożliwiały identyfikację wnioskodawcy oraz opisywały 
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przedsięwzięcie w sposób pozwalający na przyznanie mu określonej liczby punktów w 

oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu; 

3)   minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, jakim powinny 

odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia, tak aby 

zapewnić lokatorom godne warunki zamieszkania; 

[4)   kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić wybór 

przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego 

realizacji oraz niskim koszcie eksploatacji tworzonych lokali;] 

<4)  kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić 

wybór przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim 

koszcie jego realizacji;> 

5)   wzór formularza, rozliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, tak aby wymagany w 

formularzu zakres informacji obejmował w szczególności dane dotyczące zrealizowanego 

obiektu, informację o kosztach przedsięwzięcia i źródłach jego sfinansowania. 

 

Art. 20. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, 

o których mowa w art. 4: 

1)   szczegółowy tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie 

finansowego wsparcia, tak aby zapewnić możliwość rozpoczęcia realizacji 

zakwalifikowanych do wsparcia przedsięwzięć w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku; 

2)   zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, 

tak aby informacje te umożliwiały identyfikację wnioskodawcy oraz opisywały 

przedsięwzięcie w sposób pozwalający na przyznanie mu określonej liczby punktów w 

oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu; 

[3)   kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić wybór 

przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego 

realizacji oraz niskim koszcie eksploatacji tworzonych noclegowni i domów dla 

bezdomnych;] 
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<3)  kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić 

wybór przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim 

koszcie jego realizacji;> 

4)   wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, tak aby wymagany w 

formularzu zakres informacji obejmował w szczególności dane dotyczące zrealizowanego 

obiektu, informację o kosztach przedsięwzięcia i źródłach jego sfinansowania. 

 

Art. 21. 

1. Przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia lub przekazania 

oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, nie można: 

1)   zbyć lub zmienić przeznaczenia lokalu socjalnego, mieszkania chronionego, lokalu, o 

którym mowa w art. 6a ust. 1, noclegowni lub domu dla bezdomnych, utworzonych przy 

wykorzystaniu finansowego wsparcia albo utworzonych zgodnie z art. 6a ust. 4; 

2)   rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, lub dokonać przeniesienia prawa, o 

którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b, na rzecz innego podmiotu niż powiat, gmina lub 

związek międzygminny; 

3)   zmienić, określonych w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, zasad podnajmowania lokali i ustalania 

wysokości opłat z tytułu używania lokali, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b. 

2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne po upływie 10 lat od 

dnia rozliczenia przedsięwzięcia, jeżeli podmiot dokonujący tych czynności utworzy 

odpowiednio: 

1)   lokale socjalne lub mieszkania chronione o podobnym standardzie i wyposażeniu, w 

liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej 

powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, które zostały zbyte 

lub których sposób użytkowania został zmieniony, lub lokali, o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 1 lit. b, których dotyczyły czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

2)   noclegownie lub domy dla bezdomnych o podobnym standardzie i wyposażeniu, o 

powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równej powierzchni użytkowej i 

liczbie miejsc w noclegowniach lub domach dla bezdomnych, które zostały zbyte lub 

których sposób użytkowania został zmieniony. 

3. W przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z warunkami 

określonymi w ust. 1 i 2 oraz ust. 5-7, podmiot, który dokonał tych czynności wpłaca, w 

terminie 30 dni, do Funduszu Dopłat kwotę stanowiącą równowartość finansowego 
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wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

naliczonymi od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego 

wsparcia na rachunek inwestora. 

4. Na utworzenie zasobów, o których mowa w ust. 2 i 6, nie udziela się finansowego wsparcia 

na podstawie ustawy. 

5. Po upływie 5 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia dopuszcza się zmianę przeznaczenia 

lokali socjalnych lub mieszkań chronionych na lokale wchodzące w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych lub mieszkań 

chronionych. 

[6. Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia lokali socjalnych lub mieszkań 

chronionych na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące 

lokali socjalnych lub mieszkań chronionych w przypadku utworzenia lokali socjalnych lub 

mieszkań chronionych o podobnym standardzie i wyposażeniu, w liczbie i o łącznej 

powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali 

socjalnych lub mieszkań chronionych, których sposób użytkowania został zmieniony.] 

<6. Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia lokali socjalnych lub mieszkań 

chronionych na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

niestanowiące lokali socjalnych lub mieszkań chronionych w przypadku utworzenia 

lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o podobnym standardzie i wyposażeniu, 

w liczbie lub łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie lub łącznej 

powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, których sposób 

użytkowania został zmieniony.> 

7. Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkanie 

chronione, zmianę przeznaczenia mieszkania chronionego na lokal socjalny, oraz zmianę 

przeznaczenia lokalu, o którym mowa w art. 6a ust. 1, na lokal socjalny lub mieszkanie 

chronione. 

8. Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia noclegowni na dom dla 

bezdomnych oraz zmianę przeznaczenia domu dla bezdomnych na noclegownię. 

 


