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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r. ustawę

o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Z wyrazami szacunku
(-) Małgorzata Kidawa-Błońska

U S T AWA
z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) inwestorze – należy przez to rozumieć gminę, związek międzygminny,
powiat,

organizację

uprawnioną

do

pożytku

uzyskania

publicznego

finansowego

lub

spółkę

wsparcia

na

gminną,
zasadach

określonych w ustawie;”,
b)

po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„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;”,
c)

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„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;”;
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2)

w art. 3 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Finansowego wsparcia udziela się gminie lub spółce gminnej na pokrycie
części kosztów przedsięwzięcia polegającego na:”,
b)

pkt 1–3 otrzymują brzmienie:
„1) budowie,

w

tym

rozbudowie

lub

nadbudowie,

budynku

nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w

na

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,”;

3)

w art. 6a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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.”,

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„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.”,

c)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„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.”;

4)

w art. 13 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„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;
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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;

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.”;

5)

w art. 19 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)

kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby
zapewnić wybór przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i
możliwie niskim koszcie jego realizacji;”;

6)

w art. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby
zapewnić wybór przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i
możliwie niskim koszcie jego realizacji;”;

7)

w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„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
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liczbie lub łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań
chronionych, których sposób użytkowania został zmieniony.”.
Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 i art.
20 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 i art. 20 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 29 lutego 2016 r.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Małgorzata Kidawa-Błońska
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