BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
(druk nr 251)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1575 i 1578)
Art. 833.
§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w
przepisach Kodeksu pracy.
§ 11. Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków dla
bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych,
wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).
§ 2. Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i
senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników
z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy.
§ 21. Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich
świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo
stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.
§ 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 i 21 nie stosuje się do wierzytelności członków
rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni
przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów.
§ 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają
egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.
§ 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do
pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia
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-2rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze
świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne,
pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z
pomocy społecznej,

świadczenia

integracyjne,

świadczenie

wychowawcze

oraz

jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).
§ 7. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust.
1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki
finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na
umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
<§ 8. Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz
z 2020 r. poz. …) oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i
1565).>

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1427 i 1492)
Art. 10.
§ 1. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają
egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.
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-3§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po
przeliczeniu ich przez dłużnika zajętej wierzytelności na złote według kursu banku z dnia
wpłacenia do organu egzekucyjnego zajętych kwot.
§ 3. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do
pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia
rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stosuje się przepisy o egzekucji ze
świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin(2).
§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne,
pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z
pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym
mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za
życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).
§ 5. Nie podlegają egzekucji świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust.
1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020
r. poz. 821), oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt
1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w
części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
<§ 6. Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz
z 2020 r. poz. …) oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i
1565).>
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-4USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i
1610)
Art. 98.
1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji
administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu
mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej <,społecznej inicjatywie mieszkaniowej>lub
towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku:
1) jej wypłaty jako nienależnego świadczenia;
2) zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat służby, jeżeli nie nabył
uprawnień do emerytury policyjnej albo policyjnej renty inwalidzkiej lub prawa do
świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych;
3) skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w
związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego
lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw
publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3. (62) Do służby, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zalicza się również okresy służby oraz okresy
równorzędne ze służbą w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
postępowania oraz warunki przyznawania i cofania pomocy finansowej, o której mowa w
ust. 1, sposób ustalania jej wysokości oraz kwoty podlegającej zwrotowi, podmioty
właściwe w tych sprawach, uwzględniając rodzaje wymaganych dokumentów oraz
przypadki uzasadniające obniżenie kwoty podlegającej zwrotowi.
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-5USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1406, 1492 i 1565)
Art. 17.
1. Wolne od podatku są:
1) dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w
nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy
dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub
części zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
2) (uchylony);
3) dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników
określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita
Polska jest stroną, tak stanowi;
4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na
kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci
telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele;
4a) dochody kościelnych osób prawnych:
a) z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne
nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy
Ordynacji podatkowej,
b) z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego,
oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na
konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje
sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic,
adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji
przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze;
4b) dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne
osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b;
4c) (uchylony);
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-64d) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części
przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku
prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej;
4e) (uchylony);
4f) (uchylony);
4g) dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla
tych jednostek;
4h) (uchylony);
4i) (uchylony);
4j) (uchylony);
4k) dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość
dochodu uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w
części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów
kasy mieszkaniowej;
4l) (uchylony);
4ł) (uchylony);
4m) (uchylony);
4n) (uchylony);
4o) (uchylony);
4p) (uchylony);
4pa) dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części
przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;
4r) (uchylony);
4s) (uchylony);
4t) (uchylony);
4u) dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym
mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej
na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;
4w) (uchylony);
4x) (uchylony);
4y) (uchylony);
4z) (uchylony);
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-75) dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje
działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem
statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele
oraz przekazanej na rzecz tych organizacji;
5a) dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), przeznaczone i wydatkowane w roku
podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo
sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów
młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia;
6) (uchylony);
6a) (uchylony);
6b) (uchylony);
6c) dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na
działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) (uchylony);
14) (uchylony);
14a) dotacje

z

budżetu

państwa

otrzymane

na

dofinansowanie

przedsięwzięć

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD);
14b) (uchylony);
15) dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej
przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich
domowników - jeżeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością;
16) dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie
zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów;
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-817) dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej
Polskiej, uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji
finansowych oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów
zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą
Rady Ministrów z tymi instytucjami i państwami;
18) na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej
prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw
obcych;
19) dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub środków
pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej
przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw;
20) (uchylony);
21) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a,
otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z
otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów
amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m;
22) dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika
Finansowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiego Biura
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
23) dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze
środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych
badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO,
przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi
państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym
również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc;
24) odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na
bankowych rachunkach terminowych;
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-925) (uchylony);
26) dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części
przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na
realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086);
27) (uchylony);
28) (uchylony);
29) (uchylony);
30) dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art.
15 ust. 1e pkt 4;
30a) dochody Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym;
31) (uchylony);
32) (uchylony);
33) (uchylony);
34) dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej
prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o
którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i
1086), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia
nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej
dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
34a) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności
gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10
maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162, z 2019 r. poz. 1495
oraz z 2020 r. poz. 1086), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie
tego

zwolnienia nie

może przekroczyć

wielkości

pomocy publicznej

dla

przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy
w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;
35) (uchylony);
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- 10 36) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów;
36a) umorzone należności i wierzytelności przypadające agencji płatniczej w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie
pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach
wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od
ustalenia których odstąpiono;
37) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy
utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych
ustaw, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów
określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części
przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach;
38) (uchylony);
39) dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb
rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,
spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych,
europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na
podstawie odrębnych przepisów - w części przeznaczonej na cele statutowe, z
wyłączeniem działalności gospodarczej;
39a)

dochody kół gospodyń wiejskich, działających na podstawie ustawy z dnia 9

listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), w
części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;
40) składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych
- w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą;
41) (uchylony);
42) wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14
ust. 1 albo 1a tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie
publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7;
42a) dochody uzyskane przez podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu:
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- 11 a) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub
naukowej (know-how),
b) nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie
przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy
użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
c) nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych,
d) otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to
jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe
- będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów
zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie
wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 26
czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją
zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019
r. poz. 1379 i 2020);
43) dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których
mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 875), na zasadach
określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów;
44) dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, <społecznych
inicjatyw

mieszkaniowych,>

towarzystw

budownictwa

społecznego

oraz

samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie
gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w
części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem
dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami
mieszkaniowymi;
45) dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów prawa oświatowego w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8,
46) dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe;
47) dotacje

otrzymane

z

budżetu

państwa lub

budżetu

jednostki

samorządu

terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w
zakresie określonym w odrębnych ustawach;
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- 12 48) kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje
otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania
kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;
49) dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup
produktów,

dla

których

grupa

została

utworzona,

wyprodukowanych

w

gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w
roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10;
49a) dochody spółdzielni rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o
spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073) prowadzącej działalność jako
mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), pochodzące ze zbycia produktów rolnych lub grup
tych produktów, lub ryb, ze względu na które spółdzielnia rolników została założona,
wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej
członków;
50) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych
na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane
przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2;
50a) odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 2;
50b) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego

i

oferowanych

na

rynkach

zagranicznych,

przeznaczonych

na

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego,
dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych
programów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju
regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2;
50c) dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, z odsetek lub
dyskonta od obligacji:
a) o terminie wykupu nie krótszym niż rok,
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- 13 b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą
Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają
zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności
licencyjnych
– chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z emitentem tych
obligacji oraz posiada, bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami
powiązanymi w rozumieniu tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej
tych obligacji;
50d) przychody osiągnięte przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, z odsetek
lub dyskonta, wypłacanych przez Narodowy Bank Polski w związku z operacjami
dokonywanymi na instrumentach finansowych w ramach prowadzonej gospodarki
rezerwami dewizowymi;
51) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze
zbycia udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych przekazanych
Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów,
b) ze zbycia udziałów (akcji) przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa
Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem
likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych;
52) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem
płatności otrzymanych przez wykonawców;
53) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w
ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
53a) przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w
rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
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- 14 zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.
U. z 2020 r. poz. 818), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne
przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot - w części
zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego;
53b)

przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w

rozdziale 6a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne,
dywidendy i inne przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot
- w części zwiększającej wkład finansowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
54) przychody uzyskane z tytułu:
a) odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U.
z 2020 r. poz. 764), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to
przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym,
nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania
wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego
odszkodowania,
b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z dnia
11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu,
c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu;
54a)

odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu

osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po
nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie
we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją do tego
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- 15 samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była taka szkoda, przy czym
przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 stosuje się odpowiednio;
55) wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art.
22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 i 695) - w części
przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej ustawy;
55a) otrzymane środki, w przypadku przejęcia lub przeniesienia praw udziałowych, o
których mowa odpowiednio w art. 174 ust. 1 pkt 3 i w art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywane przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny emitentowi praw udziałowych w wykonaniu
gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, w zakresie,
w jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu lub przeniesieniu praw
udziałowych strat podmiotu będącego emitentem praw udziałowych, dotyczących
praw majątkowych objętych tą gwarancją, nieuznawanych za koszty uzyskania
przychodów;
56) otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi
przejmującemu w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3
pkt 1 lub art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji, w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu
strat

podmiotu

przejmującego,

dotyczących

przejętych

praw

majątkowych,

nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów;
56a)

otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

podmiotowi przejmującemu bank w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której
mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji, w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu
strat

banku

przejmującego,

dotyczących

przejętych

praw

majątkowych,

nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów;
57) dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne
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- 16 określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie
ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem:
a) dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej
lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie,
jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te
spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są
traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
b)

dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych
podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych
podmiotów wobec funduszu, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności z tytułu
pożyczek (kredytów) nabytych przez fundusz od podmiotów, których działalność
podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym,
uprawnionych do udzielania pożyczek (kredytów) na podstawie odrębnych ustaw
regulujących zasady ich funkcjonowania, jeżeli pożyczki (kredyty) te zostały
udzielone przez te podmioty,

c) dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o
których mowa w lit. a,
d) darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń
dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
e) dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych
emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,
f) dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych
przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach,
g) dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych
przez podmioty, o których mowa w lit. a;
58) dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których
mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
10a lit. a i d-f, z wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a-g;
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dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku

podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka
inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia
bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały
(akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat;
59) dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
wspieraniu nowych inwestycji, wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim
następującym na cele wymienione w art. 7 ust. 1 tej ustawy;
60) (18) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek,
otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na cele, o których mowa w art. 401c ust. 9c pkt 1-12 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i
1565).
pominięto ust. 1a – 12

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568)
Art. 21.
1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w
stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.
2. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają
przynajmniej dwaj jego członkowie.
3. Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa
oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt
5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.
[4. (1) Uchwała zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem
głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.]

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku;
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),

ochronne,

hydrotechniczne,

zbiorniki,

wolno

stojące

instalacje

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń

technicznych (kotłów,

pieców przemysłowych,

elektrowni

jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
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się na całość użytkową;
[3a)

obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami,
linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi,
podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;]
<3a)

obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze
zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i
trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio
w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym
kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale
technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii
kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani
urządzenia budowlanego.>
4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki;
5)

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące
maszty antenowe;

5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym - należy przez to rozumieć wszelkie
konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą,
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gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją
radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i
demontażu bez utraty wartości technicznej;
6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym
zmiany granic pasa drogowego;
8) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym;
9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki;
10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
12) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego;
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załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu;
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
14a) mapie do celów projektowych - należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych
w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086);
14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - należy przez to rozumieć geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
16) (uchylony);
17) (uchylony);
18) (uchylony);
19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
20)

(2)

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
21) (uchylony);
22) (uchylony);
23) (uchylony).
Art. 9.
1. (3) W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować
zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia
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dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych,
a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
2. (4) Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy
techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ
administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
3. (5) Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia
zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę. Wniosek zawiera:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub
terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości
sąsiednie

-

również

projekty

zagospodarowania

tych

nieruchomości,

z

uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności
wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej
ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach
objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora
zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;
5) w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w
stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. poz. 471) - w przypadku obiektów
budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 23 6) w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywną

opinię

w

zakresie

proponowanych

rozwiązań

państwowego

wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
<3a. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 3c.
3b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), mając na względzie konieczność zapewnienia
przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
3c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3a, w formie dokumentu elektronicznego
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

na

stronie

podmiotowej

obsługującego go urzędu.>
4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na
odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
5. (6) Odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się w postępowaniach, o których
mowa w rozdziale 5a.
6. (7) W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania
istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do
wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia
życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej
stosuje się na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust.
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu
uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2.
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1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym
mowa w art. 30, budowa:
1) wolno

stojących

budynków

mieszkalnych

jednorodzinnych,

których

obszar

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane;
2) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych
stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
4) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2,
usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony
Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem
budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
5) oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
7) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie
określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
8) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do
dna akwenu, do 2,50 m;
9) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do
7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych;
10) kanalizacji kablowej;
11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
12) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności
regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
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- 25 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i
rozpoznawania złóż węglowodorów;
13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia
poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków
narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
14) wolno stojących:
a) parterowych budynków gospodarczych,
b) garaży,
c) wiat
- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
15) przydomowych:
a) ganków,
b) oranżerii (ogrodów zimowych)
- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako
budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde
500 m2 powierzchni działki;
17) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze
do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących
własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
18) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o
powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od
naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i
położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura
2000;
19) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
sytuowanych na obszarze Natura 2000;
20) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
21) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
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23) przyłączy:
a) elektroenergetycznych,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) gazowych,
e) cieplnych,
f) telekomunikacyjnych
- z zastrzeżeniem art. 29a;
24) kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w
ramach przebudowy drogi;
25) stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i
1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego
transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
26) niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
27) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
28) obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
29) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) płyt do składowania obornika,
b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie
większej niż 7 m,
d) silosów na kiszonkę;
30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.
2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30,
budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
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2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje
się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy
czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000
m2 powierzchni działki;
3) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba
tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni
działki;
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13
grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z
2020 r. poz. 471);
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze
do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących
własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura
2000;
7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z
wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
8) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o
powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od
naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i
położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na
obszarze Natura 2000;
9) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
10) parkometrów z własnym zasilaniem;
11) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
12) przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
13) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
14) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
15) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich
wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
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17) telekomunikacyjnych linii kablowych;
18) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej
służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód
podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód
podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
19) obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach
publicznych;
20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
21) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót
budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i
pomiarach geodezyjnych;
22) tymczasowych

obiektów

budowlanych

stanowiących

wyłącznie

eksponaty

wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na
terenach przeznaczonych na ten cel;
23) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków
narodowych i rezerwatów przyrody;
24) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych,
przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz
obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych
przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z
wykorzystaniem

obozowisk

polowych

oraz

umocnień

terenu

do

pozoracji

bezpośredniego prowadzenia walki;
25) obudowy ujęć wód podziemnych;
26) punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania
drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
27) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami,
konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
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transportowych,
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego,
c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych;
28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów
przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju
usług o wysokości do 3 m włącznie;
29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi
sieciami:
a) elektroenergetycznymi,
b) wodociągowymi,
c) kanalizacji sanitarnej,
d) cieplnymi
- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony
Narodowej;
30) naziemnych

zbiorników

będących

obiektami

budowlanymi,

służących

do

przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o
pojemności do 5 m3;
31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i
głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.
3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym
mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:
a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania
obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30,
c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1
pkt 2 lit. a i e,
d) dróg, torów i urządzeń kolejowych,
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- 30 e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych
niż 25 m,
f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii
elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284);
2) remoncie:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
3) instalowaniu:
a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości technicznoużytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji
radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i
urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i
zamieszkania zbiorowego,
c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych
usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu
drogowym,
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30,
wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:
[a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy
przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,]
<a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem
przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,>
b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2,
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- 31 c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,
d) urządzeń budowlanych;
2) remoncie:
a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie
przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
b) urządzeń budowlanych;
3) instalowaniu:
a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości technicznoużytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji
radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i
urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,
b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach
mieszkalnych

wielorodzinnych,

użyteczności

publicznej

i

zamieszkania

zbiorowego,
c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych
o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do
urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5
kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych

pod

przeciwpożarowej,

zwany

względem
dalej

zgodności

"uzgodnieniem

z

wymaganiami
pod

względem

ochrony
ochrony

przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów
Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji
gazowych;
4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub
robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające
przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z
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- 32 dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19.
7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane:
1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o
pozwoleniu na budowę,
2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia
- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy
dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
[8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć polegających na budowie i
przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy
inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460
oraz z 2020 r. poz. 374 i 695).]
<8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 7,
polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów
antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny
lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).>

Art. 30.
1.

(20)

(uchylony).

1a. (21) (uchylony).
1b. (22) Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
2. (23) W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
2a.

(24)

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2) odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;
[3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów
odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;]
<3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z
przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych
pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;>
4) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji,
wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w
przypadku:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz
b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;
5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.
3. (25) Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o
której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3
pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku
instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek
zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.
<3a. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo jego kopię, dołącza się do projektu
zagospodarowania działki lub terenu.>
4. (26) (uchylony).
4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto
przedstawić:
1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych <,albo jego kopię>;
2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych<,albo jego kopię> .
4b. (27) Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, należy dołączyć
dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Organ administracji
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
4c. (28) Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz
instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o
których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Organ administracji architektonicznobudowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym
mowa w art. 35 ust. 1.
<4d. Zgłoszenia dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 4f.
4e. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), mając na względzie konieczność
zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
4f. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1b, w formie dokumentu
elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem
elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu.>
5. (29) Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót
budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania
robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektonicznobudowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
5a. (uchylony).
5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym
mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis
ust. 5e stosuje się odpowiednio.
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określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić
po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektonicznobudowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,
w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa
w ust. 5.
5e. (30) W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł
sprzeciwu, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektonicznobudowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, oraz przebudowy, o
której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3
pkt 3 lit. d, podlegają ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
[5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie
przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest
podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych
następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.]
<5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie
przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem
jest podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 8, można przystąpić w terminie 3 dni
roboczych

następujących

po

dniu

doręczenia

organowi

administracji

architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1b.>
5g. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w
przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
5h. (uchylony).
[5i. Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 5 stosuje się podczas stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.]
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- 36 <5i. Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 8 stosuje się podczas stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.>
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
1)

(31)

zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych

obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;
3)

(32)

zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa

w art. 29 ust. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;
4)

(33)

roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5.

6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo w przypadku, o którym mowa w art.
391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu
teleinformatycznego.
7.

(34)

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o

której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego
obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja
może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o
warunkach zabudowy lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4)

(35)

wprowadzenie, utrwalenie , zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów

sąsiednich.
Art. 30a.
W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o
której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3
pkt 3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach
zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji
architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż
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urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i
nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia
sprzeciwu.
<Art. 30b.
1. Rozbiórkę można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
2. Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę wydaje na wniosek organ administracji
architektoniczno-budowlanej.
3. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się:
1) zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia
wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii
i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) projekt rozbiórki lub jego kopię – w zależności od potrzeb.
4. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 6.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza pozwolenia na rozbiórkę, w formie dokumentu elektronicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia
przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
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- 38 6. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

na

stronie

podmiotowej

obsługującego go urzędu.>
Art. 31.
[1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną
konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest
nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie
na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki;
3)

(37)

budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją

Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków
oraz objętych ochroną konserwatorską.]
<1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka
budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki
jest nie mniejsza niż połowa wysokości.>
<1a. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:
1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane
pozwolenie na budowę;
2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych
decyzją Ministra Obrony Narodowej.
1b. Przepisów ust. 1 i ust. 1a pkt 2 nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i
urządzeń budowlanych:
1) wpisanych do rejestru zabytków lub
2) objętych ochroną konserwatorską.
1c. Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, dokonuje się organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.
1d. Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 1f.
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przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza zgłoszenia rozbiórki w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia
przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
1f. Formularz zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, w formie dokumentu
elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem
elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu.>
[2.

(38)

Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego

zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić
rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a
oraz art. 33 ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio.]
<2. W zgłoszeniu rozbiórki, o której mowa w ust. 1, należy określić zakres, miejsce i
sposób wykonywania rozbiórki. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a oraz art. 30b
ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.>
[2a. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 346, 568 i 695).]
3. [Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych
obiektów:]
<Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania
decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1, jeżeli
rozbiórka tych obiektów:>
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu
środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione
prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
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- 40 4. Organ

administracji

architektoniczno-budowlanej

może

żądać,

ze

względu

na

bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub
dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
[5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na
rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od
obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o
zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.]

<Art. 31a.
1. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na rozbiórkę lub przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 31
ust. 1, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi lub mienia.
2. Rozpoczęcie robót, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego
uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia.>
Art. 33.
1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku
zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę
może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów,
mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na
budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany
przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3
pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
[1)

(43)

trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu

architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych
ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;]
<1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektonicznobudowlany w postaci:
a) papierowej – w 3 egzemplarzach albo
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– wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których
obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych
opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;>
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której
mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na
terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie
o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa
w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku
publicznego;
5) (uchylony);
6) (uchylony);
7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;
8) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym
planem rewitalizacji;
9)

w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta,
posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której
mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia
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- 42 warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;
10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086);
składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej
treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
<2b. Do wniosku o pozwolenie na budowę, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 7–10.
2c. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 2e.
2d. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o pozwolenie na budowę, w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność
zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
2e. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2b, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

obsługującego go urzędu.>
3. (44) (uchylony).
[4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
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- 43 1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych
w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.]
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje
niejawne mogą być za zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej
przechowywane przez inwestora.
6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35
ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że
wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie
14 dni od dnia wpływu wniosku.
Art. 34.
1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o których mowa w
art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
jeżeli są one wymagane.
2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru
obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia
projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2a.

(45)

Zakres

i

treść

projektu

budowlanego

uwzględniają

warunki

ochrony

przeciwpożarowej.
2b. (46) Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których
mowa w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej
specjalności.
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- 44 3. (47) Projekt budowlany zawiera:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do
celów projektowych lub jej kopii [poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
projektanta], obejmujący:
a) określenie granic działki lub terenu,
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza
obiektem budowlanym,
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w
nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;
2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych
obiektów budowlanych,
b) zamierzony sposób

użytkowania obiektów budowlanych,

w tym liczbę

projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w
tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub
źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 4a - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
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- 45 j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli
zostało wydane;
3) projekt techniczny obejmujący:
a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych,
b) charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków,
c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
d) w

zależności

od

potrzeb

-

dokumentację

geologiczno-inżynierską

lub

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
e) inne opracowania projektowe;
4) w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,
zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
5) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2
pkt 1.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu
obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
3b. (48) Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub
przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli
całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub
terenu.
3c.

(49)

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu

oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
3d. (50) Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:
1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest
wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:
a) opracowania projektu - w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego;
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- 46 [3) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.]
<3) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.>
<3e. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również imiona,
nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień
budowlanych:
1) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu
projektu, do którego dołączone jest oświadczenie;
2) projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do
którego dołączone jest oświadczenie.
3f. Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci:
1) papierowej albo
2) elektronicznej.>
4. (51) Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
[4a. (52) Zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz
przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt
oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.]
<4a. W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej zatwierdzeniu
podlegają po trzy egzemplarze tych projektów, z których jeden egzemplarz
przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego
projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.>
<4b. W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie
polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu
zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.>
5. (53) Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może
żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub
terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o
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- 47 pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie
dłużej niż rok.
<5a. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania
działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 5c.
5b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na
względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich
wypełnianiu.
5c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5a, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

na

stronie

podmiotowej

obsługującego go urzędu.>
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu
budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu
i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Art. 36a.
1.

(61)

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu

oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu
na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
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- 48 1a. (62) Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz
instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia
budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.
<1b. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 1d.
1c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie
konieczność

zapewnienia

przejrzystości

danych

zamieszczanych

przy

ich

wypełnianiu.
1d. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1b, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

na

stronie

podmiotowej

obsługującego go urzędu.>
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę,
w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35
stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
3a. (63) W przypadku ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, przepisy art. 30
stosuje się odpowiednio do zakresu zmiany wynikającej z odstąpienia.
4. (uchylony).
5. (64) Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub
projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
stanowi odstąpienie w zakresie:
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oddziaływania

obiektu

poza

działkę,

na

której

obiekt

budowlany

został

zaprojektowany;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
c) liczby kondygnacji;
3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są
wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania
zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym
mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze
źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z
sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.
5a. (65) (uchylony).
5b. (66) Przepisów ust. 5:
1) pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
2) pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od:
a) projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało
uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,
b) wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli
odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem
zabytków,
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uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.
6. (67) Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub
innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono
nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu
lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub
innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o
zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.
Art. 37a.
1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w
zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego
obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7. Przepisy art. 32-36 stosuje
się .
<1a. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 1c.
1b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu
budowlanego, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych
zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
1c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1a, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

obsługującego go urzędu.>
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od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o
którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie
pozwolenia na budowę.
Art. 39.
1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót,
wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
[2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być
wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w
imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o
skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.]
<2. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru
zabytków może być wydana po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora
Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.>
3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków,
a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu
budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z
wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3,
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje
się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.
Art. 40.
1. (73) Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze
decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku
inwestor dołączy:
1) oświadczenie:
a) o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
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<2) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub
kopię tej zgody;>
1a. (74) Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność
nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego
nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia
przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o
przeniesienie pozwolenia na budowę.
[2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.]
<2. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.>
3. (75) Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie
dotychczasowy i nowy inwestor.
4. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. [Przepisy ust. 1 i 3 stosuje
się odpowiednio.] <Przepisy ust. 1, 1a i 3 stosuje się odpowiednio.>
<5. Wniosek o przeniesienie:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51
ust. 4,
3) praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł
sprzeciwu
– składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za
pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 7.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory
formularzy wniosków, o których mowa w ust. 5 pkt 1–3, w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne mając na względzie
konieczność

zapewnienia

przejrzystości

danych

zamieszczanych

wypełnianiu.
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elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem
elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu.>
Art. 41.
1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie
budowy.
2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na
budowę lub zgłoszeniem.
4. (77) Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 [pkt
2-4] <pkt 1–4> , lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3
pkt 3 lit. d.
4a. [ Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor
dołącza:]
<Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych inwestor dołącza:>
1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art.
12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w
odpowiedniej specjalności;
[2) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu
technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi
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terenu

oraz

projektem

architektoniczno-budowlanym

oraz

rozstrzygnięciami

dotyczącymi zamierzenia budowlanego.]
<2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o
sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania działki

lub

terenu

oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.>
<4b. Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 4d.
4c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na
względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich
wypełnianiu.
4d. Formularz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.>
5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić
jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Art. 42.
1.

(79)

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:

1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, w
przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,
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d) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
2) ustanowić kierownika budowy w przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o
którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
<ca) rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę,>
d) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49
ust. 4,
e) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;
3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:
a) gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy,
c) robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4,
d) obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19
ust. 2;
4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile
jest wymagany.
2. (80) (uchylony).
3. (81) Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji,
obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym
stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
3a. (82) (uchylony).
4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada
kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w
danej specjalności.
Art. 45a. (87)
1. Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:
1) zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;
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projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego;
3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablicę informacyjną oraz
b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych
trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20
pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500
osobodni.
2. W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.
[3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3) obiektów liniowych.]
<3. Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa.>
<3a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3) obiektów liniowych.>
4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze
decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym
stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
<5. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 7.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
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względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich
wypełnianiu.
7. Formularz wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 w
formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.>
Art. 47.
1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne
wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor
jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim
przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną
rekompensatę z tego tytułu.
2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji
architektoniczno-budowlanej - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku
inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice
niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomości.
<2a. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu
lub na teren sąsiedniej nieruchomości składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 2c.
2b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie
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zapewnienia

przejrzystości

danych

zamieszczanych

przy

ich

wypełnianiu.
2c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2a, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

na

stronie

podmiotowej

obsługującego go urzędu.>
3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu
wymagań określonych w odrębnych przepisach.
Art. 53a. (119)
1. Postępowania uregulowane w niniejszym rozdziale wszczyna się z urzędu.
2. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może wystąpić do organu nadzoru
budowlanego z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.
<3. Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 5.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na
względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich
wypełnianiu.
5. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

obsługującego go urzędu.>
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1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
1a)

(124)

projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2;

2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie

o

właściwym

zagospodarowaniu

terenów

przyległych,

jeżeli

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;
4)

(125)

protokoły badań i sprawdzeń:

a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,
b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;
4a)

(126)

decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w

art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;
5)

dokumentację

geodezyjną,

zawierającą

wyniki

geodezyjnej

inwentaryzacji

powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub
odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) (uchylony);
7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie
warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i
1086), o ile jest wymagane;
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a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.
1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu
pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w
sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.
1b. (127) W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z
wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej.
<1c. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, 7a i 8.>
2.

(128)

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub
warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących
w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust.
1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do
zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.
<3a. Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się oraz wniosek o pozwolenie na
użytkowanie składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 3c.
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przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na
użytkowanie, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych
zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
3c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3a, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

na

stronie

podmiotowej

obsługującego go urzędu.>
4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku
ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne lub
posiadają braki i nieścisłości.
5. (uchylony).
6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru
budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.
7. (129) (uchylony).
8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu
budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego
zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.
Art. 59i. (140)
1. W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z
naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55 organ nadzoru budowlanego poucza inwestora lub
właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego [zawiadomienia o zakończeniu
robót budowlanych] <zawiadomienia o zakończeniu budowy>.
2. Organ nadzoru budowlanego potwierdza pouczenie wpisem w protokole kontroli, a w
przypadku nieobecności inwestora lub właściciela doręcza pouczenie na piśmie.
3. Organ nadzoru budowlanego po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia sprawdza,
czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem art. 54 i art.
55.
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budowlanego, w drodze postanowienia, wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania
obiektu budowlanego. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy art. 59f, z tym że stawka
opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
5. Po upływie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 4, organ
nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal
użytkowany z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55.
6. Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi dalsze użytkowanie obiektu budowlanego lub
jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55, pomimo wydania postanowienia, o
którym mowa w ust. 4, ponownie wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania
obiektu budowlanego w drodze postanowienia. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy
art. 59f, z tym że stawka opłaty podlega pięciokrotnemu podwyższeniu.
7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, może być wydawane wielokrotnie, jednak kolejne
postanowienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania
poprzedniego postanowienia.
8. Na postanowienia, o których mowa w ust. 4 i 6, przysługuje zażalenie.
9. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stanowią dochód budżetu państwa.
10. Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu
podatkowego, z wyjątkiem określonych w ust. 4 i 6, przysługują wojewodzie.
11. Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się przepisy art. 59g ust. 3, 4 i 6.
Art. 71.
1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w
szczególności:
1) (uchylony);
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności
zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne,
higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
3)

podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
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środowisko.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić
dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic
nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i
sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której
zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego
oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i
rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
[4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego
sposobu

użytkowania

obiektu

budowlanego

z

ustaleniami

obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę
techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6)

w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi
przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z
art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.]

<4) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z
ustaleniami

obowiązującego

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
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ekspertyzę

techniczną

wykonaną

przez

osobę

posiadającą

uprawnienia

budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej
ekspertyzy;
6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek
dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.>
2a.

(144)

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części
działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
<2b. Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o
którym mowa w ust. 2d.
2c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych
przy ich wypełnianiu.
2d. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2b, w formie dokumentu
elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem
elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu.>
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektonicznobudowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,
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wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może
nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji
architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po
upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
4a. (uchylony).
4b. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.
4c. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust.
4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części.
5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia
na budowę;
2) narusza

ustalenia

obowiązującego

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.
6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie
zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
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2)

objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2,

stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3.
7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
8. (uchylony).
9. (146) Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się do obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
Art. 93.
Kto:
1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie
przestrzega przepisów art. 5 ust. 1-2b,
1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10,
2) (uchylony),
[3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub
art. 31 ust. 2,]
<3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art.
30b ust. 1 lub art. 31 ust. 1,>
4)

(159)

przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań

określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 i art. 45a,
5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis
art. 41 ust. 5,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w
przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub
rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
7) (uchylony),
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków
przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia
książki obiektu budowlanego,
9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2,
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zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym
mowa w art. 71 ust. 3-5,
10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1,
żądanych przez organ nadzoru budowlanego, związanych z prowadzeniem robót
budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,
11) (uchylony),
12) nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 ust. 1a, w terminie w niej określonym,
13)

(160)

w przypadkach określonych w art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 wykonuje

roboty budowlane,
podlega karze grzywny.

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195)

[Art. 1.
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę
lokali mieszkalnych oraz zasady działania towarzystw budownictwa społecznego.]
<Art. 1.
Ustawa

określa

Gospodarstwa

zasady
Krajowego

gromadzenia
niektórych

oszczędności,

finansowania

przedsięwzięć

przez

Bank

inwestycyjno-budowlanych

mających na celu budowę lokali mieszkalnych, zasady działania społecznej inicjatywy
mieszkaniowej oraz zasady wspierania gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa.>
Art. 15a.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego przez udzielanie kredytów
w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.
2. Finansowanie zwrotne jest udzielane na warunkach preferencyjnych:
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budownictwa

społecznego]

<społecznym

inicjatywom

mieszkaniowym > spełniającym warunek, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2) spółdzielniom mieszkaniowym,
3) spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkom akcyjnym, w których gmina
lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników
lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającym w formie [towarzystwa budownictwa
społecznego] <społecznych inicjatyw mieszkaniowych > , zwanym dalej "spółkami
gminnymi"
- na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali
mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione
zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
2a. Jeżeli finansowanie zwrotne jest udzielane podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3,
zwanemu dalej "kredytobiorcą", na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na
celu budowę lokali mieszkalnych, których docelową grupę najemców będą stanowić
również osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), finansowanie zwrotne jest udzielane także na
budowę dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb
tych osób.
2b. Koszty związane z utrzymaniem dodatkowych powierzchni użytkowych ponoszą najemcy
w częściach równych, z uwzględnieniem art. 28 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a.
2c. Uchwałę w sprawie wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z wnioskiem o
udzielenie finansowania zwrotnego podejmuje zarząd tej spółdzielni. Przepisu art. 38 § 1
pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285
oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) nie stosuje się.
3. Warunkiem udzielenia finansowania zwrotnego[ towarzystwom budownictwa społecznego]
<społecznym inicjatywom mieszkaniowym >, w których gmina lub gminy dysponują
odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym
zgromadzeniu, oraz spółkom gminnym jest zawarcie umowy z gminą właściwą
miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, określającej:
1) przewidywane formy partycypacji finansowej gminy w kosztach realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego;
2)

planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których najemcami będą osoby wskazane
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wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
3)

planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których pierwszymi najemcami będą
osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym
mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);

4)

planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których pierwszymi najemcami będą
osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach
starszych.

4. (uchylony).
<4a. Na budynku powstałym z udziałem finansowania zwrotnego umieszcza się tablicę
informacyjną wskazującą, że źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz
Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa.>
5. Finansowanie zwrotne stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w
rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej.

Art. 15e.
1. (uchylony).
[2. Lokale mieszkalne oraz inne części przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w
szczególności garaże i miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, wybudowane
przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie mogą być, pod rygorem nieważności,
wyodrębnione na własność ani zbywane jako udziały we współwłasności nieruchomości,
na której zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane.]
3. (uchylony).
4. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
ustanowionego

dla

lokalu

mieszkalnego

wybudowanego

przy

wykorzystaniu

finansowania zwrotnego spółdzielnia mieszkaniowa może ustanowić spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób spełniających
warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1. Przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z
2019 r. poz. 1309) nie stosuje się.
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Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, składa Radzie Ministrów
sprawozdanie z realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego
wraz z oceną wdrażania i rekomendacjami na kolejny rok.]
Rozdział 4
[Towarzystwa budownictwa społecznego]
<Społeczne inicjatywy mieszkaniowe >

Art. 23.
1. [Towarzystwa budownictwa społecznego] <Społeczne inicjatywy mieszkaniowe > mogą
być tworzone w formie:
1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) spółek akcyjnych;
3) spółdzielni osób prawnych.
2. Do [towarzystwa budownictwa społecznego, zwanego dalej "towarzystwem"] <społecznej
inicjatywy mieszkaniowej”, zwanej dalej „SIM”>, stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.
UWAGA:
użyty w art. 24 w ust. 1 i 2, w art. 25 w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 1, w ust. 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 3, w art. 28 w ust. 1, w art. 29 w ust. 1–2c, 2f i 3–5, w
art. 29a w ust. 1 i 5, w art. 30 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a, 3 i 3a, w
ust. 5 w pkt 1 i 4 oraz w ust. 7, w art. 30a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2,
w art. 31 w ust. 1, w art. 32 w ust. 2, w art. 32a, w art. 33e w ust. 1 i 2 oraz w art. 33f w ust. 2,
w różnej liczbie i różnym przypadku wyraz [towarzystwa] zastępuje się wyrazem <SIM”>
UWAGA:
użyte w art. 24 w ust. 2a, w art. 33f w ust. 3, w art. 33h w ust. 2 w części wspólnej i w ust. 3,
w art. 33i w ust. 2 oraz w art. 33j w ust. 1, w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy
[towarzystwa budownictwa społecznego] zastępuje się wyrazem <SIM>
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1. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze określonym w umowie lub statucie
towarzystwa.
2. Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub
członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową towarzystwa.
2a. Do towarzystw budownictwa społecznego, w których 100% udziałów należy do Skarbu
Państwa, przepisów ust. 2 nie stosuje się.
3. (uchylony).
3a. (uchylony).
4. (uchylony).
<5. Ilekroć w ustawie jest mowa o społecznej inicjatywie mieszkaniowej – należy przez
to rozumieć także towarzystwo budownictwa społecznego utworzone przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. …).>
Art. 25.
1. W towarzystwie powołuje się radę nadzorczą.
2. Gmina lub gminy, na których obszarze działa towarzystwo, są uprawnione do
wprowadzenia swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej towarzystwa, w liczbie
określonej w statucie towarzystwa.
[Art. 26.
1. Nazwa towarzystwa, oprócz wyrazów wskazujących na jego formę organizacyjną, powinna
zawierać wyrazy "towarzystwo budownictwa społecznego" lub skrót "TBS".
2. Wyrazy "towarzystwo budownictwa społecznego" i skrót "TBS" mogą być używane w
nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy wyłącznie w odniesieniu do
towarzystw budownictwa społecznego w rozumieniu przepisów ustawy.
3. (uchylony).]
<Art. 26.
1. Nazwa społecznej inicjatywy mieszkaniowej, oprócz wyrazów wskazujących na jej
formę organizacyjną, zawiera wyrazy „społeczna inicjatywa mieszkaniowa” lub
skrót „SIM”.
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nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy wyłącznie w odniesieniu do
społecznej inicjatywy mieszkaniowej w rozumieniu przepisów ustawy.>
Art. 27.
1. Przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich
eksploatacja na zasadach najmu.
2. Towarzystwo może również:
1) nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa;
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i
niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności;
4a) sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części
jego współwłasność;
5) prowadzić

inną

działalność

związaną

z

budownictwem

mieszkaniowym

i

infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży
znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu.
Art. 28.
1. Stawki czynszu za 1 m

2

powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach

mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne
zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma
czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na
pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań towarzystwa
związanych z budową.
1a. (uchylony).
2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, w skali roku nie może przekraczać:
1) 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309) - w przypadku lokali
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Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30
września 2009 r.;
2) 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 - w przypadku lokali
mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego <lub
lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych SIM
utworzonej z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Zasób
Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym
Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i …), zwany dalej „KZN”>.
2a. Dla gmin graniczących z miastami będącymi siedzibami wojewodów lub sejmików
wojewódzkich wskaźnik wartości odtworzeniowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa
się przez wyznaczenie średniej arytmetycznej wskaźników dla tych miast oraz
pozostałych miejscowości w województwie.
[3. Do czynszu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się spłaty zobowiązania związanego z
umową, o której mowa w art. 29 ust. 2b.]
<3.

Do czynszu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się:
1) spłaty zobowiązania związanego z umową, o której mowa w art. 29 ust. 2b;
2) niepodlegających zwrotowi lub refundacji kosztów ponoszonych przez SIM w
związku z:
a) instalacją i konserwacją instalacji odnawialnych źródeł energii,
b) realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i …),
c) realizacją inwestycji, której celem jest zapewnienie dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w rozumieniu ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),
d) realizacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wpisanego na listę, o której
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802, 1086 i …), lub przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego zgodnego z charakterystyką, o której mowa w art. 15 ust. 1
pkt 5 lit. b tej ustawy i realizowanego na obszarze rewitalizacji
– oraz kosztów zaciągniętego na te cele kredytu.>
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kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
5. Łączna, pobierana od najemcy, kwota z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt
2, nie może przekroczyć w skali roku 1% wartości odtworzeniowej, o której mowa w
ust. 2 pkt 1.>
Art. 29.
[1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a
także osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie
osoby trzecie, mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach
budowy tych lokali.]
<1. Pracodawca niebędący osobą fizyczną, działając w celu udostępnienia wynajętych
przez siebie lokali mieszkalnych swoim pracownikom, albo pracodawca działający w
celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby mające
interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie,
mogą zawierać z SIM umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych
lokali.>
2. Powiat, gmina, związek międzygminny lub Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa w
ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308
oraz z 2019 r. poz. 492 i 1214), działając w celu podnajmowania lub przydziału lokali
mieszkalnych osobom fizycznym, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie
partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.
2a. Organizacja pożytku publicznego realizująca cele, o których mowa w art. 30a ust. 2, może
zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali
mieszkalnych, których będzie najemcą.
2b. Fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub
spółki, których współudziałowcem lub współakcjonariuszem jest taki fundusz
inwestycyjny mogą zawierać z towarzystwem umowy uczestnictwa w kosztach budowy
lokali mieszkalnych, powstałych przy udziale finansowania zwrotnego.
2c. Zobowiązanie do spłaty kwoty uczestnictwa w kosztach budowy lokali mieszkalnych
wraz z odsetkami lub zobowiązanie w zakresie ograniczonym do ponoszenia kosztów
odsetek stanowiących przychód funduszu lub spółki, o których mowa w ust. 2b,
wynikające z umowy, o której mowa w ust. 2b, może być przeniesione przez towarzystwo
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lub spółki.
2d. Wysokość odsetek związanych z umową, o której mowa w ust. 2b, będzie określana w tej
umowie, w formie rocznej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy WIBOR, o której
mowa w art. 15c ust. 1, i marży funduszu.
2e. Warunki, dotyczące przeniesienia na najemcę lokalu mieszkalnego, zobowiązania do
spłaty części lub całości kwoty uczestnictwa w kosztach budowy lokali mieszkalnych
wraz z odsetkami lub zobowiązania do spłaty części lub całości odsetek stanowiących
przychód funduszu lub spółki, o których mowa w ust. 2b, a także zasady zwrotu najemcy
w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu, spłaconej w części lub całości
kwoty uczestnictwa w kosztach budowy lokali mieszkalnych określa się w formie umowy
wraz z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego.
2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2c, wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy
najmu, zobowiązanie najemcy, o którym mowa w tym przepisie, w kwocie pozostałej do
spłaty, przechodzi na towarzystwo.
3. Podnajmowanie lub przydział przez powiat, gminę, związek międzygminny lub Agencję
Mienia Wojskowego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody
towarzystwa, z wyłączeniem lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu
finansowania zwrotnego.
4. Pracodawca, a także osoba prawna, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie
partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem umów, o których
mowa w ust. 2, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i
obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.
5. Osoba fizyczna, która zawarła z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach
budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia
praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie
najemcy.
Art. 29a.
1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach
budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których
mowa w ust. 1, w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu
finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.
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wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie
wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu
finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi
najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę
zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia lokalu, oblicza się
według wzoru:

Pz = Pw ∗

C z ∗ (100% − 0,75% ∗ n/4 )
Cw

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Pz - kwota zwracanej partycypacji,
Pw - kwota wpłaconej partycypacji,
Cz - średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o
pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1779, z 2018 r. poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 1622) dla kwartałów
poprzedzających kwartał, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu,
Cw - średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach
budowy lokalu mieszkalnego, oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów
kwartalnych,
n - liczba pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia zawarcia umowy najmu
lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu.
4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia
umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z
dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego
od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej
poprzedniemu najemcy.
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1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt
złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego
[wyłącznie] osobie fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia
lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości,
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w
którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu
kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o
kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu
było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1,
lub wybudowanego przy udziale finansowania zwrotnego, w przypadku, gdy z
budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 2b, nie
przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto
w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal
mieszkalny, więcej niż o:
a) [20%] <5%> w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) [80%] <55%> w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) dalsze [40%] <35%> na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o
większej liczbie osób,
2a) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w
którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy
wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub przy wykorzystaniu kredytu udzielonego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do
dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie
przekracza:
a) [110% ] <100%> w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) [165% ] <145%> w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) [205% ] <175 %> w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) [240% ] <205 %> w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
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dodatkowe [40% ] <35 %> na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest
lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2,
3) (uchylony).
1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej
tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład
gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej
miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez
członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów
towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
1b. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn uzasadniających zamianę lokalu
mieszkalnego, w szczególności takich jak powiększenie lub zmniejszenie się
gospodarstwa domowego lub obniżenie się stanu technicznego lokalu utrudniającego
użytkowanie lokalu do:
1) dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych, z którymi po rozwiązaniu umowy
najmu zostanie zawarta nowa umowa najmu lokalu mieszkalnego, przy ustalaniu
dopuszczalnej wysokości średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego
w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana kolejna umowa najmu,
2) nowych umów najmu w zakresie zasad najmu innych niż wskazane w pkt 1
- stosuje się przepisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy najmu pierwszego lokalu.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza do końca IV kwartału każdego roku, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze
obwieszczenia, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej w województwach za ubiegły rok.
3. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu
deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku
poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o
wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do
wspólnego zamieszkania.
3a. Najemca jest obowiązany informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu
prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
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4a. Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), świadczenia
dobry start, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U.
poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
5. W razie:
1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo
wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu
umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić
towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200%
czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
3a) (uchylony);
4) gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub
wypowiada umowę najmu.
5a. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 4 przy ustalaniu nowej stawki czynszu nie stosuje
się przepisu art. 28 ust. 2.
5b. (uchylony).
5c. (uchylony).
6. (uchylony).
7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości
dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji
należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w
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dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z 2018
r. poz. 756, 1540 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 1622) dotyczące deklarowania dochodów przy
ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
Art. 30a.
1. [Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny powiatowi, gminie lub związkowi
międzygminnemu w celu:]
<SIM może wynająć lokal mieszkalny powiatowi, gminie, jednoosobowej spółce gminnej
lub związkowi międzygminnemu w celu:>
1) podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej lub
2) prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy
społecznej, lub
3) ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż
czternaściorga dzieci.
2. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny organizacji pożytku publicznego w celu:
1) prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy
społecznej, lub
2) ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż
[czternaściorga dzieci] <czternaściorga dzieci, lub>.
<3) udostępniania tego lokalu mieszkalnego osobie fizycznej w celu zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych w ramach działalności prowadzonej przez tę
organizację pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 5a, 7, 24, 28, 31 i 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).>
<3. SIM może wynająć lokal mieszkalny pracodawcy niebędącemu osobą fizyczną
działającemu w celu udostępnienia tego lokalu swojemu pracownikowi. Z tytułu
udostępnienia lokalu mieszkalnego wynajętego od SIM pracodawca może pobierać
od pracownika wyłącznie opłaty pokrywające koszty tego najmu.>
<Art. 30b.
1. Lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu finansowego wsparcia, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu
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schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, nie może być
wynajęty przez SIM podmiotowi, o którym mowa w art. 30a ust. 3.
2. Lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30
września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego może być wynajęty
przez SIM podmiotowi, o którym mowa w art. 30a ust. 3, jeżeli:
1) łączna liczba takich lokali mieszkalnych wynajmowanych przez SIM takim
podmiotom nie przekracza 10% wszystkich lokali wybudowanych przez tę SIM z
wykorzystaniem tego kredytu lub tego finansowania;
2) podmiot ten jest stroną zawartej z SIM umowy w sprawie partycypacji w kosztach
budowy tego lokalu albo staje się stroną takiej umowy z dniem zawarcia umowy
najmu tego lokalu.
3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 30a ust. 3, zobowiąże się do
udostępniania lokalu mieszkalnego wyłącznie pracownikom spełniającym warunek,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się.>
Art. 31.
1. Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki
albo statut towarzystwa. Zasady współdziałania towarzystwa z gminą lub gminami określa
umowa.
2. (uchylony).
Art. 32.
1. Umowa najmu może przewidywać obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia
lokalu.
2. Zwrot zwaloryzowanej kaucji w przypadku wypowiedzenia przez towarzystwo umowy w
części dotyczącej czynszu na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 4 następuje w kwocie równej
iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i
krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja
pobrana i nie wyższej niż 150% kaucji pobranej.
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W przypadku lokali mieszkalnych w zasobach towarzystwa wybudowanych bez udziału
kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt
złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub finansowania zwrotnego towarzystwo może
zdecydować, że do najmu tych lokali będą stosowane odpowiednio przepisy art. 30 ust. 3, 3a,
4a, 5 i 7, jeżeli lokale te służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej i zostały wybudowane z udziałem gminy.
[Art. 33.
W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie.]

<Art. 33.
W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 i rozdziale 4aa stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1969 r. – Kodeks cywilny dotyczące najmu.>
<Rozdział 4aa
Rozliczenie partycypacji w okresie najmu lokalu mieszkalnego
Oddział 1
Przepisy ogólne

Art. 33da.
1. Wpłacona przez osobę fizyczną partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego
wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu:
1) o którym mowa w art. 15a ust. 1 albo
2) udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku
złożonego do dnia 30 września 2009 r.
– podlega rozliczeniu.
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dniu całkowitej spłaty kredytu przy wykorzystaniu którego wybudowano lokal
mieszkalny.
3. Rozliczenie partycypacji następuje na zasadach określonych w zawartej między
najemcą a SIM umowie najmu:
1) uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypacji;
2) uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji albo
3) instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, o której mowa w art. 19k
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, uwzględniającej rozliczenie
partycypacji, zwanej dalej „umową najmu instytucjonalnego z dojściem do
własności”.
Art. 33db.
1. Z wnioskiem o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu
uwzględniającą rozliczenie partycypacji może wystąpić do SIM najemca:
1) będący przez co najmniej 5 lat stroną obowiązującej umowy w sprawie
partycypacji w kosztach budowy tego lokalu oraz
2) niezalegający w okresie co najmniej 5 lat poprzedzających złożenie wniosku z:
a) zapłatą czynszu, o którym mowa w art. 28 ust. 1,
b) opłatami z tytułu kosztów, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2,
c) opłatami niezależnymi od SIM a przez nie pobieranymi
– za miesiąc przez łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku SIM przedstawia najemcy na piśmie
warunki umowy najmu uwzględniającej rozliczenie partycypacji i wyznacza mu
termin, nie krótszy niż 30 dni od dnia otrzymania tych warunków, na ich przyjęcie
albo zgłoszenie uwag.
3. Uwagi najemcy zgłoszone do warunków umowy najmu uwzględniającej rozliczenie
partycypacji SIM rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a następnie
informuje najemcę na piśmie o sposobie ich rozpatrzenia wyznaczając mu termin,
nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, na przyjęcie warunków.
Brak oświadczenia najemcy w wyznaczonym terminie o przyjęciu warunków umowy
najmu uwzględniającej rozliczenie partycypacji jest równoznaczny z nieprzyjęciem
tych warunków.
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partycypacji w wyznaczonym terminie oznacza wycofanie wniosku. Z ponownym
wnioskiem najemca może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia
wycofania wniosku.
Art. 33dc.
Wniosek o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę, o której mowa w art. 33da
ust. 3 pkt 1 lub 2, SIM może odrzucić, jeżeli przez okres co najmniej 5 lat
poprzedzających dzień spłaty kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia
inwestycyjno-budowlanego pobierało od najemcy czynsz nieprzekraczający w skali
roku:
1) 3,5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 – w przypadku
lokali mieszalnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1;
2) 4,5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 – w przypadku
lokali mieszalnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 2.
Oddział 2
Umowa najmu lokalu mieszkalnego uwzględniająca okresowe rozliczenie partycypacji
Art. 33dd.
1. Rozliczenie partycypacji w ramach umowy najmu uwzględniającej okresowe
rozliczenie partycypacji następuje w częściach zaliczanych na poczet czynszu
miesięcznego najemcy przez okres określony w umowie najmu uwzględniającej to
rozliczenie.
2. W przedstawionych warunkach umowy najmu uwzględniającej okresowe rozliczenie
partycypacji SIM wskazuje:
1) proponowaną wysokość części zaliczanej na poczet czynszu miesięcznego
najemcy, nie niższą niż ustalona według stanu na dzień złożenia wniosku kwota
obliczona według wzoru:
0,5 ∗ Rl ,

Pzc = �
0,3 ∗ Cl ,

jeżeli < 𝟎, 𝟑 ∗ Cl

w pozostałych przypadkach,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
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- 85 Pzc –

część partycypacji, zaliczaną przez SIM na poczet czynszu miesięcznego

najemcy

w

okresie

użytkowania

lokalu

na

postawie

umowy

najmu

uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypacji,
Rl –

średnią miesięczną wysokość raty spłaty kredytu udzielonego na realizację

przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w okresie ostatnich 12 miesięcy spłaty
tego kredytu, przypadającą na lokal, którego dotyczy rozliczenie partycypacji,
Cl– średni miesięczny czynsz za najem lokalu, którego dotyczy rozliczenie
partycypacji, w okresie ostatnich 60 miesięcy;
2) proponowany

okres

rozliczania

partycypacji

w

ramach

umowy

najmu

uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypacji, nie dłuższy niż 180 miesięcy;
3) proponowaną kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego po
upływie okresu rozliczania partycypacji zgodnie z propozycjami określonymi w pkt
1 i 2, obliczoną według wzoru:
Pw1

n
Pw ∗ Czc ∗ �𝟏𝟏𝟏% − 𝟎, 𝟕𝟕% ∗ 𝟒zc �
=
− Pzci ∗ k,
Cw

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Pw1 –

nową

kwotę

partycypacji

najemcy

w

kosztach

budowy

lokalu

mieszkalnego po zakończeniu okresu rozliczania w ramach umowy najmu
uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypacji,
Pw –

kwotę wpłaconej partycypacji,

Czc–

średnią arytmetyczną czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m2

powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30
listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych dla kwartałów poprzedzających kwartał, w
którym najemca złożył wniosek o zmianę dotychczasowej umowy najmu na
umowę najmu uwzględniającą okresowe rozliczenie partycypacji,
Cw –

średnią arytmetyczną wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni

użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie
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- 86 partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, oraz dla trzech
poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych,
nzc –

liczbę pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia zawarcia

umowy najmu lokalu do dnia, w którym najemca złożył wniosek o zmianę
dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu uwzględniającą okresowe
rozliczenie partycypacji,
Pzci –

proponowaną miesięczną kwotę partycypacji, zaliczaną przez SIM na

poczet czynszu miesięcznego najemcy w okresie użytkowania lokalu na podstawie
umowy najmu uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypacji,
k – liczbę miesięcy w proponowanym okresie rozliczania partycypacji.
Art. 33de.
Kwota partycypacji określona w umowie najmu uwzględniającej okresowe rozliczenie
partycypacji obliczana jest według wzoru, o którym mowa w art. 33dd ust. 2 pkt 3,
na podstawie określonych w tej umowie:
1) wysokości miesięcznej kwoty partycypacji, jaka jest zaliczana przez SIM na poczet
czynszu miesięcznego najemcy;
2) liczby miesięcy w przyjętym okresie rozliczania partycypacji.
Art. 33df.
1. W przypadku rozwiązania przez najemcę umowy najmu uwzględniającej okresowe
rozliczenie partycypacji i opróżnienia lokalu po upływie okresu rozliczania
partycypacji, kwota partycypacji, o której mowa w art. 33dd ust. 2 pkt 3, podlega
zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.
2. W przypadku rozwiązania przez najemcę umowy najmu uwzględniającej okresowe
rozliczenie partycypacji i opróżnienia lokalu przed upływem okresu rozliczania
partycypacji, kwotę zwracanej najemcy partycypacji SIM powiększa o łączną kwotę
miesięcznych kwot partycypacji, jakie miały być zaliczane na poczet czynszu
miesięcznego najemcy w pozostałych miesiącach okresu rozliczeniowego zgodnie z tą
umową.
3. SIM może pobrać od nowego najemcy lokalu mieszkalnego opróżnionego w sposób, o
którym mowa w ust. 1 albo 2, kwotę partycypacji w wysokości nie większej niż kwota
wypłacona poprzedniemu najemcy.
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Osoby wstępujące w stosunek najmu po śmierci najemcy będącego stroną umowy najmu
uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypacji wstępują w ten stosunek na zasadach
określonych w tej umowie.
Oddział 3
Umowa najmu lokalu mieszkalnego uwzględniająca
całkowite rozliczenie partycypacji
Art. 33dh.
Z wnioskiem o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu uwzględniającą
całkowite rozliczenie partycypacji może wystąpić do SIM najemca, który poza
spełnieniem warunków, o których mowa w art. 33db ust. 1, osiągnął wiek emerytalny, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).
Art. 33di.
1. Rozliczenie partycypacji w ramach umowy najmu uwzględniającej całkowite
rozliczenie partycypacji następuje w częściach zaliczanych na poczet czynszu
miesięcznego najemcy do dnia wygaśnięcia jego praw jako strony umowy najmu.
2. W przedstawionych warunkach umowy najmu uwzględniającej całkowite rozliczenie
partycypacji SIM wskazuje proponowaną wysokość części zaliczanej na poczet
czynszu miesięcznego najemcy, nie niższą niż 80% ustalonej według stanu na dzień
złożenia wniosku kwoty obliczonej zgodnie z wzorem, o którym mowa w art. 33dd
ust. 2 pkt 1.
Art. 33dj.
Osoby wstępujące w stosunek najmu po śmierci najemcy będącego stroną umowy najmu
uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji wstępują w ten stosunek na zasadach
określonych w tej umowie wyłącznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu będącym
przedmiotem tej umowy przez cały okres jej obowiązywania, a w dniu zawierania tej
umowy osiągnęły wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniająca rozliczenie
partycypacji

Art. 33dk.
Z

wnioskiem

o

zmianę

dotychczasowej

umowy

najmu

na

umowę

najmu

instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającej rozliczenie partycypacji
może wystąpić do SIM najemca, który poza spełnieniem warunków, o których mowa
w art. 33db ust. 1, partycypował w kosztach budowy lokalu w wysokości nie niższej
niż:
1) 20% kosztów budowy tego lokalu – w przypadku lokalu wybudowanego w ramach
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego zlokalizowanego poza obszarem miasta
będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa albo miasta na prawach
powiatu liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców albo
2) 25% kosztów budowy tego lokalu – w przypadku lokalu wybudowanego w ramach
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego zlokalizowanego w obszarze miasta
będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa albo miasta na prawach
powiatu liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców
– chyba że statut SIM przewiduje niższą wysokość partycypacji uprawniającą do jej
rozliczenia na zasadach niniejszego oddziału.
Art. 33dl.
1. Rozliczenie partycypacji w ramach najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
następuje w częściach zaliczanych na poczet comiesięcznych rat, o których mowa w
art. 19l ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozliczenia
partycypacji dokonuje się z dniem, w którym łączna, zaliczona w tym trybie na
poczet rat kwota, osiągnie równowartość kwoty tej partycypacji.
2. W przypadku zmiany umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem
do własności cenę lokalu mieszkalnego stanowi wartość rynkowa tego lokalu
ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i …), jednak nie wyższa niż
obliczona według wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
C –cenę lokalu mieszkalnego,
Pz –

kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień złożenia wniosku i

obliczoną według wzoru określonego w art. 29a ust. 3,
u – udział kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
3. Określony w zawieranej umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności
termin dojścia do własności może upływać wcześniej niż 10 lat od dnia zawarcia
umowy wyłącznie z inicjatywy wnioskodawcy.
4. W przypadku lokalu wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnobudowlanego, z którego realizacją było związane zawarcie umowy, o której mowa w
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, określony w zawieranej
umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności termin dojścia do tej
własności nie może upływać wcześniej niż w terminie wynikającym z art. 7e tej
ustawy.
Art. 33dm.
W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego oddziału do ustanowienia odrębnej
własności lokalu na skutek zmiany umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z
dojściem do własności uwzględniającą rozliczenie partycypacji, stosuje się przepisy art.
33ea–33j.>
[Art. 33e.
1. Lokale mieszkalne w zasobach towarzystw, 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.
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wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie.]

<Art. 33ea.
1. Przeniesienie przez SIM na najemcę własności lokalu mieszkalnego wybudowanego
przy

wykorzystaniu

finansowania

zwrotnego

albo

wybudowanego

przy

wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r. może nastąpić wyłącznie
na zasadach określonych w niniejszym rozdziale albo oddziale 1 i oddziale 4
rozdziału 4aa.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do osób fizycznych będących
przez co najmniej 5 lat stronami obowiązującej umowy w sprawie partycypacji w
kosztach budowy wynajmowanego przez nie lokalu.
3. Przeniesienie na najemcę własności lokalu mieszkalnego wybudowanego przy
wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r. obejmuje przeniesienie na
najemcę własności pomieszczenia przynależnego do tego lokalu.
4. Przeniesienie na najemcę własności lokalu mieszkalnego wybudowanego przy
wykorzystaniu finansowania zwrotnego obejmuje przeniesienie na najemcę
własności pomieszczenia przynależnego do tego lokalu, chyba że SIM i najemca
zdecydują inaczej.
5.

Przeniesienie

na

najemcę

własności

garażu

lub

udziału

w

garażu

wielostanowiskowym, wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego
może nastąpić po uprzedniej spłacie części zadłużenia kredytowego, przypadającego
na ten garaż lub udział w garażu wielostanowiskowym, z uwzględnieniem art. 33f
ust. 3.>
Art. 33f.
[1. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, o którym mowa w art. 33e ust. 1,
cena jego sprzedaży nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).]
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- 91 <1a. Najemca może wystąpić do SIM z wnioskiem o przeniesienie na niego własności
lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat od dnia, w którym wydano pozwolenie na
użytkowanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.
1b.

W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia
inwestycyjno-budowlanego,

na

którego

pokrycie

części

kosztów

udzielono

finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych
pomieszczeń, z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu najemca może wystąpić
po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.
1c. Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie
wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie SIM.
1d. W przypadku podjęcia decyzji o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego
przeniesienie własności tego lokalu na najemcę następuje w drodze umowy
sprzedaży. Cena lokalu nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.>
[2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 33e ust. 1, powinna
uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na lokal, w szczególności
spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego towarzystwa wraz z odsetkami oraz
spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie nominalnej, oraz
koszty wyceny nieruchomości.
3. Na wniosek towarzystwa budownictwa społecznego Bank Gospodarstwa Krajowego, w
terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, ustala wysokość zadłużenia przypadającego
na wyodrębniony na własność lokal z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego kredytu oraz wysokość przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, o
których mowa w ust. 2.]
<2.

Cena

lokalu

mieszkalnego

uwzględnia

pokrycie

wszystkich

zobowiązań

przypadających na ten lokal, w tym spłatę odpowiedniej części zadłużenia
kredytowego SIM wraz z odsetkami i koszty wyceny nieruchomości, a w przypadku
lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia, na które Bank
Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu na podstawie wniosku złożonego do dnia
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umorzenia kredytu w kwocie nominalnej.
3. Na wniosek SIM Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku, ustala wysokość zadłużenia przypadającego na wyodrębniony
na własność lokal z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
kredytu, a w przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach
przedsięwzięcia, na które Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu na
podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r., także wysokość
przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu.>
4. Spłata przypadającej na lokal mieszkalny części umorzenia kredytu zasila Fundusz Dopłat,
o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
5. Kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu, która odpowiada kwocie stanowiącej
odsetek aktualnej wartości rynkowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty
partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna
wpłaconej partycypacji, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza środki uzyskane ze spłaty kredytów
udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. na
realizację rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.
Art. 33h.
1. Uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego środki, pomniejszone o wydatki związane ze
spłatą wszystkich zobowiązań i kosztów, o których mowa w art. 33f ust. 2, oraz kwotę
odpowiadającą iloczynowi ceny sprzedaży oraz wskaźnika równego ilorazowi kosztów
własnych

kredytobiorcy

w

całkowitych

kosztach

realizacji

przedsięwzięcia

finansowanego kredytem udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, podlegają
spłacie do Funduszu Dopłat.
2. Wpłata środków:
1) podlegających zgodnie z ust. 1 spłacie do Funduszu Dopłat,
2) z tytułu spłaty zadłużenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal,
3) z tytułu spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia
- dokonywana przez osobę fizyczną, o której mowa w art. 33e ust. 2, następuje na będący
w posiadaniu towarzystwa budownictwa społecznego rachunek powierniczy,
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.).
3. Towarzystwo budownictwa społecznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków, o
których mowa w ust. 2, przekazuje środki z tytułu spłaty zadłużenia przypadającego na
wyodrębniany na własność lokal na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, a środki
podlegające, zgodnie z ust. 1, spłacie do Funduszu Dopłat oraz środki z tytułu spłaty
przypadającej na ten lokal części umorzenia na rachunek Funduszu Dopłat.
Art. 33i.
1. W przypadku podziału nieruchomości, polegającego na ustanowieniu odrębnej własności
choćby jednego lokalu na rzecz najemcy, obciążonej hipoteką zabezpieczającą kredyt, z
którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna
nie powstaje.
2. Po spłacie przez towarzystwo budownictwa społecznego zadłużenia kredytowego wraz z
odsetkami, o którym mowa w art. 33f ust. 2, najemca lokalu mieszkalnego, o którym
mowa w art. 33e ust. 2, uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń
hipotecznych.
3. Dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej
nieruchomość, zabezpieczającej kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na
potrzeby innej nieruchomości. W celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego
poprzednio hipoteką, która wygasła, obciąża się hipoteką nieruchomość, na potrzeby
której przeznaczone zostały środki pochodzące z tego kredytu, lub inną nieruchomość.
Art. 33j.
1. Zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność towarzystwa budownictwa
społecznego jest wykonywany przez towarzystwo jak zarząd powierzony, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz.
737, 1309 i 1469).
2. Większość właścicieli lokali wyodrębnionych na własność w budynku lub budynkach
położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w
nieruchomości wspólnej, może dokonać zmiany, ustalonego w trybie ust. 1, sposobu
zarządu nieruchomością wspólną. Art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali stosuje się odpowiednio.
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odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [.] <,> <z
wyjątkiem przepisów art. 23 ust. 2a i 2b tej ustawy.>
[Art. 33k.
Do wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przez
spółdzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego przepisy art. 33e-33j stosuje się odpowiednio.]
<Art. 33k.
Do wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przez
spółdzielnie mieszkaniowe lub spółki gminne przy wykorzystaniu finansowania
zwrotnego albo kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września 2009 r., przepisy art. 33ea–33j stosuje
się odpowiednio.>
<Rozdział 4c
Wsparcie gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Art. 33l.
Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zwanego dalej „Funduszem”, na sfinansowanie
części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji
w:
1) tworzonym SIM;
2) istniejącym SIM.
Art. 33m.
1. Wsparcia, o którym mowa w art. 33l, udziela się gminie na zatwierdzony przez radę
gminy w drodze uchwały wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2. Wniosek zawiera:
1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy związanego z realizacją
działania, którego dotyczy wsparcie;
2) wysokość wnioskowanego wsparcia;
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udzielane ma być wsparcie;
4) numer rachunku, na który wypłacone ma być wsparcie.
3. W przypadku wniosku o wsparcie działania, o którym mowa w art. 33l pkt 2, do
wniosku dołącza się szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w
celu realizacji którego obejmowane są udziały lub akcje w istniejącym SIM oraz
szacunkową

liczbę

mieszkań

planowaną

do

utworzenia

w

ramach

tego

przedsięwzięcia.
4. Do wniosku dołącza się uchwałę rady gminy, o której mowa w ust. 1.
5. Wniosek do ministra właściwego do spraw budownictwa, zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa wnosi się za pośrednictwem Prezesa KZN.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może zlecić Prezesowi KZN rozpatrywanie
wniosków.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiera z KZN
umowę określającą w szczególności:
1) okres obowiązywania umowy;
2) obowiązki sprawozdawcze;
3) przyczyny i warunki rozwiązania umowy;
4) szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie
przetwarzania danych osobowych;
5) warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów obsługi wypłat;
6) zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy;
7) sposób kontroli wykonania umowy.

Art. 33n.
1. Wysokość wsparcia, o którym mowa w art. 33l, nie może przekroczyć:
1) 3 mln zł – w przypadku działania, o którym mowa w art. 33l pkt 1;
2) 10% wartości kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 33m ust. 3 – w
przypadku działania, o którym mowa w art. 33l pkt 2.
2. Wsparcia, o którym mowa w art. 33l, na działania, o których mowa w:
1) art. 33l pkt 1, można udzielić danej gminie raz;
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związane jest z realizacją innego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.
Art. 33o.
1. Wnioski o wsparcie, o którym mowa w art. 33l, rozpatrywane są w terminie 60 dni od
dnia ich złożenia.
2. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia wynikająca ze złożonych i nierozpatrzonych
wniosków, o których mowa w art. 33m ust. 1, jest wyższa niż kwota środków
zgromadzonych na rachunku Funduszu, wnioski te rozpatruje się zgodnie z
kolejnością ich złożenia, do czasu wyczerpania środków.
3. Wsparcie, o którym mowa w art. 33l, wypłaca się jednorazowo i wpłaca na rachunek
określony we wniosku o wsparcie.
Art. 33p.
1. Objecie udziałów lub akcji SIM, z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art.
33l, stanowi udzieloną temu SIM rekompensatę z tytułu świadczenia usługi
publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy
publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
2. Obejmując udziały lub akcje SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art.
33l, gmina określa w umowie z tym SIM rodzaj i okres realizacji rekompensowanej
tym działaniem usługi publicznej.
3. Niniejszy artykuł stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
Art. 33q.
1. W przypadku gdy w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty wsparcia nie dojdzie do
zrealizowania działania, w związku z którym je udzielono, wypłacona kwota
wsparcia podlega zwrotowi.
2. Wypłacona kwota jest zwracana na rachunek Funduszu z odsetkami ustawowymi
naliczonymi od dnia otrzymania wypłaty do dnia zwrotu.
Art. 33r.
1. Przychody Funduszu pochodzą z:
1) wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 568, 695, 1086 i 1262);
2) odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu zdeponowanych w
bankach;
3) wpłat z innych tytułów.
2. Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w
formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm).
3. Kosztami Funduszu są:
1) wypłaty, o których mowa w art. 33o ust. 3;
2) koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
umowę określającą zasady obsługi Funduszu, w tym koszty wynagrodzenia Banku
Gospodarstwa Krajowego.
5. Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi podstawę
dokonywania wypłat.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz
rachunek zysków i strat.
7. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia:
1) 15 kwietnia danego roku:
a) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni,
b) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni;
2) 30 września danego roku – projekt rocznego planu finansowego Funduszu na
następny rok.
8. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kwartalne informacje o
realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego
po danym kwartale.
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ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o której
mowa w ust. 4, w sposób umożliwiający monitorowanie wsparcia udzielonego
gminom ze środków Funduszu.
10. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych w terminie do dnia 31 października danego roku.
Art. 33s.
Fundusz ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków na jego rachunku.>

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych
premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2162)

Art. 3.
1. Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z
dokonaniem jednej z następujących czynności:
1) uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej
własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
[2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z
wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;
3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego,
stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w
częściach ułamkowych;]
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- 99 <2) nabyciem, w drodze zakupu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z
wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej w udziale niższym niż 1/4;
3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego,
stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem
nabycia

lokalu

mieszkalnego

lub

domu

jednorodzinnego

na

zasadach

współwłasności w częściach ułamkowych w udziale niższym niż 1/4;>
4) przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na
warunkach określonych odrębnymi przepisami;
5) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy
zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu
jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku
wielorodzinnego

na

gruncie

stanowiącym

własność

właściciela

książeczki

mieszkaniowej;
6) uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń
niemieszkalnych;
7) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię
mieszkaniową

w

celu

przeniesienia

na

jej

członków

własności

domów

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości
odtworzeniowej lokalu, wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do
dnia 30 września 2009 r. lub w ramach realizacji rządowego programu popierania
budownictwa mieszkaniowego;
<8a)

zapłatą części ceny lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 19l ust. 4

pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 611 i …), w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu,
jeżeli okres użytkowania lokalu mieszkalnego przez właściciela książeczki
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dojściem do własności, poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o likwidację
książeczki, wynosi co najmniej 12 miesięcy;>
9) dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w
art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540 i 2529 oraz z 2019 r.
poz. 1309 i 1622), w wysokości nie niższej niż 10% ostatecznych kosztów budowy,
przypadających na dany lokal mieszkalny;
10) całkowitą

spłatą

zadłużenia

obciążającego

lokal

właściciela

książeczki

mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
[11) remontem polegającym na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji
elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem
jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi
książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego;]
<11) wymianą okien, montażem, wymianą lub modernizacją instalacji gazowej,
instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub
domu jednorodzinnym, którego jest właścicielem lub do którego przysługuje mu
spółdzielcze prawo;>
<11a)

realizacją

przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego

na

rzecz

lokalu

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego jest właścicielem lub do
którego przysługuje mu spółdzielcze prawo, w przypadku, gdy łączna kwota
brutto wydana na ujęte w wykazie określonym w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i
1565) materiały budowlane, urządzenia lub usługi związane z realizacją tego
przedsięwzięcia nie jest niższa niż 6 tys. zł;>
12) dokonaniem przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz
remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej
za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację
książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub
spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych
budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał
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właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego
uchwałą

wspólnoty

mieszkaniowej

lub

uprawnionego

organu

spółdzielni

mieszkaniowej - jest co najmniej równa tej wpłacie [.] <;>
<13)

ponoszeniem przez okres co najmniej 5 lat opłaty, o której mowa w art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, 568 i 695), jeżeli opłata jest związana z
lokalem mieszkalnym lub domem jednorodzinnym, którego jest właścicielem.>
2. Premia gwarancyjna przysługuje, jeżeli czynność wymieniona w ust. 1 dotyczy rzeczy
znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa obciążającego taką
rzecz.
3. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów
oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23
października 1990 r.
4. Z zastrzeżeniem art. 3d ust. 3, warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez
właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii
gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynności wymienionej w ust. 1.
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do uzyskania
premii gwarancyjnej. W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, bank, o
którym mowa w ust. 3, wyznacza termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż 30
dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu bank zwraca wniosek bez
rozpatrzenia.
Art. 3d.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12, uprawnienie do złożenia
wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej właściciel
książeczki mieszkaniowej uzyskuje od dnia określonego zależnie od roku, w jakim
wystawiono książeczkę mieszkaniową.
2. Nabywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z następującym
harmonogramem:
1) od dnia 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;
2) od dnia 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972;
3) od dnia 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975;
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5) od dnia 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985;
6) od dnia 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;
7) od dnia 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;
8) od dnia 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;
9) od dnia 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990.
3. W przypadku, gdy czynność uprawniająca do uzyskania premii gwarancyjnej na podstawie
art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12 została dokonana po dniu 1 kwietnia 2009 r., a przed uzyskaniem
przez właściciela książeczki mieszkaniowej uprawnienia do złożenia wniosku o
likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej zgodnie z ust. 1,
warunkiem realizacji uprawnienia do premii gwarancyjnej na tej podstawie jest złożenie
przez

właściciela

książeczki

mieszkaniowej

wniosku

o

likwidację

książeczki

mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej w okresie 6 miesięcy od dnia uzyskania
uprawnienia do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii
gwarancyjnej.
<Art. 3e.
1. Książeczka mieszkaniowa podlega rejestracji. Rejestracji książeczki dokonuje, na
wniosek jej właściciela, bank, o którym mowa w art. 3 ust. 3. Dniem rejestracji
książeczki mieszkaniowej jest dzień złożenia wniosku o tę rejestrację.
2. Uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę
premii gwarancyjnej właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje w dniu 1 stycznia
roku następującego po roku rejestracji tej książeczki. Termin, o którym mowa w art.
3 ust. 4, liczony jest od dnia uzyskania tego uprawnienia.
3. Na

wniosek

ministra

właściwego

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, jednak nie częściej niż raz
na 2 lata, bank, o którym mowa w art. 3 ust. 3, przekazuje informację o liczbie
książeczek mieszkaniowych zarejestrowanych po dniu przekazania ostatniej
informacji, z uwzględnieniem roku wystawienia książeczki mieszkaniowej, stosownie
do okresów, o których mowa w art. 3d ust. 2.>
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65, 284, 471, 782 i 1709)
Art. 51a.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa może doposażyć państwową osobę prawną oraz państwową jednostkę
organizacyjną w nieruchomości Skarbu Państwa. [Przepis art. 51 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.] <Przepisy art. 51 ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.>

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1465)
Art. 91.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dla lokalu mieszkalnego
wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przy
wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2195), może być ustanowione wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki,
o których mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy.
<Art. 92.
1. Lokale, o których mowa w art. 91, mogą być wyodrębniane na własność.
2. Wyodrębnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od
dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
3. Zgodę na wyodrębnianie na własność lokali w danej nieruchomości podejmuje walne
zgromadzenie spółdzielni w formie uchwały.>
[Art. 123.
Lokale mieszkalne oraz inne części przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w
szczególności garaże i miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, wybudowane przy
wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, nie
mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębniane na własność ani zbywane jako udziały we
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[Art. 542.
Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje
się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów
jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.]
<Art. 542.
Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie
stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności
lokali,

domów

jednorodzinnych

oraz

miejsc

postojowych

w

garażach

wielostanowiskowych, z uwzględnieniem art. 92 ust. 3.>

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2133)
Art. 2.
1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
[1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;]
<1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych
lokalach;>
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i
ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
5)

osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

[2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w
ust. 1.]
<2. Dodatek mieszkaniowy:
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zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;
2) może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród
określonych w ust. 1.>
<3. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1) domu pomocy społecznej,
2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3) schronisku dla nieletnich,
4) zakładzie poprawczym,
5) zakładzie karnym,
6) szkole, w tym w szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.>
Art. 3.
[1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie
przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z
zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.
2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę
najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270,
z późn. zm.).
3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że
zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się
świadczeń

pomocy materialnej

dla

uczniów,

dodatków

dla

sierot

zupełnych,

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia
dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z
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- 106 pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z
pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi
pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów,
rencistów

i

osób

pobierających

świadczenie

przedemerytalne

albo

zasiłek

przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z
2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.
2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924
i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy
państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
(Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na
podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność
i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego
na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622). ]
<1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli w
okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni
miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego
wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%,
2) wieloosobowym – 30%
– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu
złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.
2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu
złożenia

wniosku,

ostatnio

ogłoszonego

przez

Prezesa

Głównego

Urzędu

Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
53, 252, 568, 1222 i 1578).
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2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).>
<3a. Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w
art. 2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem
złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.>
[4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni
gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara
przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 1256 i 1309).]
<4. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego
gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach
przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).>
<5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku
prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565), ustala się na podstawie oświadczenia
wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu
skarbowego.
6. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 43, z późn. zm.) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12
dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do
spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych.>
[Art. 4.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą
się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone
przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i
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osoby.]
<Art. 4.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę
ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal
mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i
innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do
zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa
domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach, o których mowa w art. 2
ust. 3.>
Art. 5.
1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w
którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej
"normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego
nie może przekraczać:
1) 35 m2 - dla 1 osoby;
2) 40 m2 - dla 2 osób;
3) 45 m2 - dla 3 osób;
4) 55 m2 - dla 4 osób;
5) 65 m2 - dla 5 osób;
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby
osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5
m2 .
2. W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową
lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe
najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z
umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych
pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby
członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób
zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną
przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo
domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych
pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi
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cały lokal.
[3. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym
zamieszkuje

osoba

niepełnosprawna

poruszająca

się

na

wózku

lub

osoba

niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818).]
<3. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym
zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub
osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby
członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o
których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568
i 875).>
4. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się,
dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten
sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię, o której mowa w ust. 1.
<4a. Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się
na okresy miesięczne.
4b. Jeżeli wnioskodawca posiada tytuł prawny do części zajmowanego lokalu
mieszkalnego, wydatki na mieszkanie ustala się w proporcji odpowiadającej
wielkości tej części.>
5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie
przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej
tego lokalu nie przekracza 60%.
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- 110 <6. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć maksymalną normatywną
powierzchnię, o której mowa w ust. 1, lub maksymalny dopuszczalny stopień
przekroczenia normatywnej powierzchni, o którym mowa w ust. 5.>

Art. 6.
1. [Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w
ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu
mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą, z
zastrzeżeniem ust. 2, dodatek w wysokości:]
<Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których
mowa w ust. 3–6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową
zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę
ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:>
1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i
większym.
[2. Jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest równy lub wyższy od
150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich
miesięcznych dochodów wymienionych w art. 3 ust. 1, wówczas dla celów obliczenia
dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą
dodatek w wysokości:
1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;
3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.]
3. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są
świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z
zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
4. Wydatkami, o których mowa w ust. 3, są:
1) czynsz;
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koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26

października

1995

r.

o

niektórych

formach

popierania

budownictwa

mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2020 r. poz. …);>
2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
[6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;]
<6) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;>
7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
4a. Nie stanowią wydatków, o których mowa w ust. 4, wydatki poniesione z tytułu:
1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
<1a) rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca
2018

r.

o

przekształceniu

prawa

użytkowania

wieczystego

gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z
2020 r. poz. 139, 568 i 695);>
2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego
(domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
5. (uchylony).
6. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym
lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków
przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach
czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego
lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy;
2) opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy,
gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
7. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną
do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego
źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku
mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku
mieszkaniowego.
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- 112 <7a. W celu obliczenia wysokości ryczałtu, o którym mowa w ust. 7, stosuje się średnią
cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833,
843, 1086, 1378 i 1565), powiększoną o podatek od towarów i usług.>
8. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy
od określonego w art. 3 ust. 1, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku
mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
9. Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest mniejsza lub równa normatywnej
powierzchni, dodatek mieszkaniowy ustala się w wysokości różnicy między wydatkami
ponoszonymi za ten lokal a odpowiednią kwotą wymienioną w ust. 1 pkt 1-3 [lub w ust. 2
pkt 1-3].
10. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7, nie
może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 11, 70% wydatków przypadających na
normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych
wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
11. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20
punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w ust. 10.
<Art. 6a.
1. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację:
1) doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania – za wydatek stanowiący
podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału uznaje się równowartość 5 kWh
energii elektrycznej na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, z
uwzględnieniem art. 6 ust. 9 lub
2) ciepłej wody – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup
opału uznaje się równowartość 20 kWh energii elektrycznej na każdego członka
gospodarstwa domowego, lub
3) gazu przewodowego – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na
zakup opału uznaje się równowartość 10 kWh energii elektrycznej w
jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz równowartość 2 kWh na każdą
dodatkową osobę.
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których mowa w art. 6 ust. 3, sumuje się z wydatkami, o których mowa w ust. 1, a
następnie oblicza się wskaźnik procentowy odpowiadający udziałowi wydatków, o
których mowa w ust. 1, w łącznej kwocie wydatków.
3. Kwota ryczałtu na zakup opału będąca częścią dodatku mieszkaniowego, która jest
wypłacana wnioskodawcy, stanowi iloczyn dodatku mieszkaniowego i wskaźnika
procentowego, o którym mowa w ust. 2.>

Art. 7.
1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku
mieszkaniowego,

wójt,

burmistrz

lub

prezydent

miasta,

w

drodze

decyzji

administracyjnej. [Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa
domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
oraz inne niezbędne dokumenty.]
<Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające
wysokość ponoszonych w tym okresie wydatków związanych z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego.>
1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w
sprawach dodatku mieszkaniowego.
<1b. Na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do
pobierania należności za lokal mieszkalny potwierdza podpisem prawdziwość
informacji we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, o których mowa w
ust. 1c pkt 2–5 oraz 7 i 9.
1c. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawiera:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer PESEL albo numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL;
2) adres zamieszkania wnioskodawcy;
3) wskazanie nazwy i adresu zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do
pobierania należności za lokal mieszkalny;
4) określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego;
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- 114 5) informację o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i
kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę, w przypadku
najmu albo podnajmu części lokalu;
6) informację o liczbie osób niepełnosprawnych, w tym o liczbie osób poruszających
się na wózku inwalidzkim oraz o liczbie innych osób niepełnosprawnych, których
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju;
7) informacje

dotyczące

technicznego

wyposażenia

zajmowanego

lokalu

mieszkalnego o:
a) sposobie ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie),
b) sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną
instalację ciepłej wody),
c) instalacji gazu przewodowego;
8) informację o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz o
łącznych dochodach członków gospodarstwa domowego;
9) informację o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny, o których mowa w
art. 6 ust. 3–4a, za ostatni miesiąc;
10) potwierdzenie informacji, o których mowa w pkt 2–5 oraz 7 i 9, przez zarządcę
budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal
mieszkalny.
1d. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę
urodzenia, miejsce pracy lub nauki i źródła dochodu oraz jego wysokość;
2) dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: imię i
nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą, miejsce pracy
lub nauki i źródła dochodów oraz ich wysokość;
3) informację o sumie dochodów członków gospodarstwa domowego;
4) informację o wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka
gospodarstwa domowego.
1e. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1.>
2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa
w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej
powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.
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karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.]
<2a. Deklarację, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 2,
wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Wnioskodawca umieszcza w tych dokumentach klauzulę w
brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.>
3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w
wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej
deklaracji, o której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy,
wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane
zasoby majątkowe lub
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą
jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1.
<3a. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym
mowa w ust. 3, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.>
4. Upoważniony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik przeprowadzający wywiad
środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa
domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie
majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
1) ruchomości i nieruchomości;
2) zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie
przyznania dodatku mieszkaniowego.
4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik przeprowadzający
wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
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miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
[6. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty
najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
7. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od
dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny.]
<6. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5%
kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu
wydania decyzji.
7. Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca
od dnia złożenia wniosku.>
<7a. Informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na
jaki został on przyznany, doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie
pobierającej należności za lokal mieszkalny.
7b. Przez inną osobę pobierającą należności za lokal mieszkalny należy rozumieć w
szczególności właściciela lokalu mieszkalnego, wynajmującego albo posiadacza
samoistnego.>
8. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 7, nie powoduje wstrzymania
wypłaty tego dodatku. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego
za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.
9. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy
przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o
których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do
zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z
odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie
postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w
skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.
10. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które
nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają
wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.
11. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca
na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego
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Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o
której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim
wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
[12. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal
mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić
ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie
obowiązywania tej decyzji.]
[13. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest
obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w
deklaracji, o której mowa w ust. 1.]
<13. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego i w deklaracji, o której mowa w ust. 1, oraz w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, organ może wezwać wnioskodawcę do
przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane,
wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania
dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w
wyznaczonym terminie.>
14. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać
dokumenty, o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o
przyznaniu tego dodatku.
15. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przeprowadzania

wywiadu

środowiskowego,

a

w

szczególności

ustali

wzór

kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i
innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika
upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu, mając na uwadze czytelność danych w
nich zawartych.
<Art. 7a.
1. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy do wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego załącza pisemne oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania
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informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
1) adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) wskazanie nazwy i adresu zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do
pobierania należności za lokal mieszkalny,
3) określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
4) informacje o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i
kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę w przypadku najmu
albo podnajmu części lokalu,
5) informacje

dotyczące

technicznego

wyposażenia

zajmowanego

lokalu

mieszkalnego o:
a) sposobie ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie),
b) sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną
instalację ciepłej wody),
c) instalacji gazu przewodowego,
d) łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc
– o ile informacji tych nie potwierdził zarządca domu we wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane potwierdzenie zarządcy
domu we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Art. 7b.
W celu zweryfikowania informacji i danych zawartych w deklaracji, o której mowa w
art. 7 ust. 1, gmina może przetwarzać dane osobowe i informacje dotyczące osoby
ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, pozyskane w toku innych postępowań
prowadzonych przez gminę lub jej jednostki organizacyjne.>
Art. 8.
1. [Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry,
zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.]
<Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie
uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10.
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art. 6 ust. 7.
2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu
jednorodzinnego w terminie, o którym mowa w ust. 1.
[3. Zarządca domu lub osoba, o której mowa w ust. 1, zalicza dodatek mieszkaniowy na
poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany
lokal mieszkalny.
4. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia
organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa w
art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku
pobierający zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków
wypłacone za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Pobierający
jest obowiązany zwrócić organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli
gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych
opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu
zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany do rąk pobierającego, na którym
spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o
wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także nienależnie wypłacony
ryczałt.]
<3. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal
mieszkalny

zalicza

dodatek

mieszkaniowy

na

poczet

przysługujących

lub

rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.
4. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal
mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu
zaległości, o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące, w
terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości. W przypadku niedopełnienia
tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania
należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek
mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały
zaległości w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do
pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie
kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek
mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku
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wypłacany zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania
należności za lokal mieszkalny, na których spoczywa obowiązek powiadamiania
organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach,
zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal
mieszkalny zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.>
<Art. 8a.
W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek
mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o którym mowa w art. 8 ust. 4, organ
uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na
zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal
mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł.>
[Art. 9.
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
1) (utracił moc);
2) sposób ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału;
3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)

szczegółowe rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych najemców, członków
spółdzielni

mieszkaniowych,

właścicieli

domów

jednorodzinnych,

właścicieli

budynków i lokali mieszkalnych, osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu
prawnego i oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny
lokalu oraz najemców i podnajemców opłacających czynsz wolny;
2) sposób ustalania i maksymalną wysokość ryczałtu na zakup opału dla gospodarstw
domowych, których lokale mieszkalne nie są wyposażone w instalację doprowadzającą
energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz gazu
przewodowego;
3) dane, które powinny być zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a
w szczególności dotyczące osoby ubiegającej się o ten dodatek, zajmowanego lokalu
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lokal;
4) dane, które powinny być zawarte w deklaracji o dochodach, a w szczególności dane
dotyczące osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ich miejsca pracy
bądź nauki oraz wysokość ich dochodu.]

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)

UWAGA:
użyte w art. 2 w pkt 10, w art. 9a w ust. 1 i 2, w art. 11 w ust. 11 oraz w art. 14 w ust. 7, w
różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy [towarzystwa budownictwa społecznego] zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami <społeczna
inicjatywa mieszkaniowa>
Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na
podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności;
2) właścicielu - należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże
lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu;
3) współlokatorze - należy przez to rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł prawny
do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem;
4) lokalu - należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia
działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem
pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności
znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów
wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub
wypoczynkowych;
5) (uchylony);
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do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu,
chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i
elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz
zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,
zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę
możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas
zamieszkiwały osoby przekwaterowywane;
6) lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej
miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co
najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany
dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek
ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10
m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2
tej powierzchni;
7) powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni,
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i
sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni
balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni,
wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału;
8) opłatach niezależnych od właściciela - należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do
lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;
8a)

kosztach utrzymania lokalu - należy przez to rozumieć koszty, ustalane
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni
użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące
opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:
a) konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz
przeprowadzonych remontów,
b) zarządzania nieruchomością,
c) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej,
domofonu oraz zieleni,
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e) inne, o ile wynikają z umowy;
9) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o
którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych;
społecznej inicjatywie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć społeczną

<9a)

inicjatywę mieszkaniową, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2195 oraz z 2020 r. poz. ...) oraz towarzystwo budownictwa społecznego
utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o
zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz.
…);>
10)

mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale służące do
zaspokajania

potrzeb

mieszkaniowych,

stanowiące

własność

gminy

lub

jednoosobowych spółek gminnych, którym gmina powierzyła realizację zadania
własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, oraz lokale pozostające w
posiadaniu samoistnym tych podmiotów;
11) publicznym zasobie mieszkaniowym - należy przez to rozumieć lokale wchodzące w
skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokale stanowiące własność innych
jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;
12) wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych - należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku
województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na
okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu
statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i
ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
13)

pobliskiej miejscowości - należy przez to rozumieć miejscowość położoną w
powiecie, w którym znajduje się lokal, lub powiecie graniczącym z tym powiatem.

2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w
świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w
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równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, o wysokości mniejszej
od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy
przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

Art. 7.
1. W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala
stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników
podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
1) położenia budynku;
2) położenia lokalu w budynku;
3) wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu;
4) ogólnego stanu technicznego budynku.
2. Właściciele, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4, mogą na wniosek
najemcy, w oparciu o postanowienia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego lub zarządzenia wojewody, stosować określone obniżki czynszu
naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich
dochodach. Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni dochód w
przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego w
uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub zarządzeniu
wojewody. Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od wysokości
dochodu gospodarstwa domowego najemcy.
3. Obniżki, o których mowa w ust. 2, udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku
gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na
wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.
4. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o
wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
5. [Za dochód, o którym mowa w ust. 2 i 4, uważa się dochód w rozumieniu przepisów o
dodatkach mieszkaniowych.] <Za dochód, o którym mowa w ust. 2 i 4, uważa się
dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).> W sprawach dotyczących deklarowania oraz
wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju
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udostępnienia na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach
mieszkaniowych.
6. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji
właściciel może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika
właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę
osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.
7. Właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi
dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym
wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony,
wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.
8. Do sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy
w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza
wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków jego
gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do
przeprowadzenia wywiadu.
9. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić
właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.
10. Wnioskodawcy, który nie złożył deklaracji lub nie dostarczył na żądanie właściciela
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6, obniżki czynszu nie udziela się. A jeśli
wnioskodawca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania
obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację lub
zaświadczenie.
11. Obniżki, o których mowa w ust. 2, mogą być stosowane także w stosunku do
podnajemców, którzy używają lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli i
podnajmowanych tym podnajemcom.
Art. 9a.
1. Do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółek, o których
mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195), wybudowanych
przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy
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zakresie czynszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
2. Do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego wybudowanych bez
udziału środków, o których mowa w ust. 1, do ustalania wysokości czynszu stosuje się art.
28 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 11.
1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez
właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5,
art. 21 ust. 4-4b i 5 oraz art. 21a. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności
dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.
2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może
wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do
powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania
przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko
porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2)

jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat
niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy
lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług,
co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o
zamiarze

wypowiedzenia

stosunku

prawnego

i

wyznaczenia

dodatkowego,

miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub,
3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez
wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub
remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.
3. Właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem:
1) sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
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której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub
pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia
warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.
4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może
wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu,
jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach
takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny.
W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od
właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do
lokalu zwalnianego.
5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może
wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do
niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do
lokalu, o którym mowa w ust. 4.
6. (1) Jeżeli właściciel, który wypowiedział stosunek prawny na podstawie przepisu ust. 5, nie
zamieszkał w swoim lokalu lub zaprzestał w nim zamieszkiwać przed upływem pół roku
od ustania wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony, według
swojego wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do
żądania od właściciela zapłaty różnicy w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w
stosunku do tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres
jednego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel. Właściciel jest
nadto obowiązany do zapłaty lokatorowi kary ustawowej w wysokości 15% wartości
odtworzeniowej lokalu.
7. Przepisy ust. 4-6 stosuje się, jeżeli w lokalu właściciela ma zamieszkać jego pełnoletni
zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny.
Wypowiedzenie stosunku prawnego, pod rygorem nieważności, powinno wskazywać
osobę mającą zamieszkać w lokalu właściciela.
8. W wypadku stosunków prawnych, które nie ustają przez wypowiedzenie, a w
szczególności w wypadku spółdzielczego prawa do lokalu, nie jest dopuszczalne ustanie
stosunku prawnego w sposób i z przyczyn mniej korzystnych dla lokatora niż to wynika z
przepisów tego artykułu.
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zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów
przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku, z zastrzeżeniem art. 32.
10. Z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2, właściciel może wytoczyć
powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu,
jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego
stosunku.
11. Wypowiedzenie najmu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego może nastąpić
także na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
12. Jeżeli lokatorem, któremu właściciel wypowiada stosunek prawny na podstawie ust. 5,
jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75 lat, a która po
upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, nie będzie posiadała tytułu prawnego do
innego lokalu, w którym może zamieszkać, ani nie ma osób, które zobowiązane są wobec
niej do świadczeń alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili
śmierci lokatora; przepisów art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
Art. 14.
1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy
najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz
dotyczy. Obowiązek zapewnienia najmu socjalnego lokalu ciąży na gminie właściwej ze
względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
2. Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej
osób, gmina jest obowiązana zapewnić im najem socjalny co najmniej jednego lokalu.
3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy
sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.
4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
wobec:
1) kobiety w ciąży,
2) małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
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opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej,
3) obłożnie chorego,
4) emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy
społecznej,
5) osoby posiadającej status bezrobotnego,
6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich
sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym
zakresie.
5. Sąd może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, w
szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art.
13.
6. Orzekając o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, sąd nakazuje
wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty
zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
6a. Gmina, składając ofertę zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, poucza osobę
uprawnioną, że jeżeli kwestionuje prawidłowość tej oferty, może wytoczyć powództwo o
ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, a po nadaniu klauzuli
wykonalności wyrokowi eksmisyjnemu - powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu
wykonawczego.
7.(2) Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu
niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które
były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze
spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego.
Art. 20.
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może tworzyć i posiadać zasób
mieszkaniowy.
2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali będących przedmiotem
najmu socjalnego i lokali, o których mowa w ust. 3, mogą być wynajmowane tylko na
czas nieoznaczony.
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lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe
osiągają niski dochód.]
<2a. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4, gmina może także
wynajmować lokale od innych właścicieli w celu ich podnajmowania.>
2b. Od podnajemców, o których mowa w ust. 2a, gmina pobiera czynsz ustalany według
stawek czynszu obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy.
2c. Do lokali, o których mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
<2d. W przypadku lokali, o których mowa w ust. 2a, do których na podstawie
odrębnych przepisów nie stosuje się przepisów ust. 2b i 2c, od podnajemców gmina
pobiera czynsz w wysokości odpowiadającej wysokości czynszu pobieranego od tej
gminy przez wynajmującego ten lokal, chyba że rada gminy określi, w drodze
uchwały, zasady pobierania tego czynszu w niższej wysokości.>
3. Rada gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
4. Przepisy ust. 2 i 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 21a-21c dotyczące mieszkaniowego
zasobu gminy oraz praw i obowiązków organów gminy stosuje się odpowiednio do
mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz praw i
obowiązków organów takich jednostek.
5. W przypadku zmian w strukturze właścicielskiej jednoosobowych spółek gminnych, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10, do umów najmu zawartych przed dniem
wprowadzenia tych zmian stosuje się przepisy dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy.
Art. 21.
1. Rada gminy uchwala:
1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
2)

zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze
stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale
przeznaczone na ten cel.

2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być
opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:
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prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7)

wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi,
których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.
3. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
powinny określać w szczególności:
1)

wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub
podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3)

kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami
zajmującymi lokale w innych zasobach;
5)

tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas
nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej;
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przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
6a)

warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z
uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;

6b) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b.
7) (uchylony).
3a. W przypadku gdy uchwalono gminny program rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale
4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z
2019 r. poz. 730, 1696 i 2020), w uchwałach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się,
określone w tym programie, działania prowadzące do zapobieżenia wykluczeniu
mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów
procesu rewitalizacji, w szczególności w zakresie zasad ustalania wysokości czynszów.
3b. Rada gminy może w uchwale, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określić kryteria oddawania
w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 odmiennie od kryteriów
wynajmowania innych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
3c. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2
stosuje się, jeżeli lokalu nie można wynająć w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
osób, których wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy został przyjęty do
realizacji.
4. Ustalenia zawarte w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy, o których mowa w ust. 2 pkt 8 lit. b, mogą, z zastrzeżeniem ust. 5, stanowić
podstawę do wypowiadania umów najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu
wypowiedzenia pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajęcia w tej samej
miejscowości innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie
powinien spełniać lokal zamienny. Wysokość czynszu i opłat w lokalu zamiennym musi
uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu
zwalnianego.
4a. [W przypadku gdy powierzchnia lokalu przekracza w przeliczeniu na liczbę członków
gospodarstwa domowego:]
<W przypadku gdy powierzchnia użytkowa lokalu przekracza w przeliczeniu na liczbę
członków gospodarstwa domowego:>
1) 50 m2 - dla jednej osoby,
2) 25 m2 - dla każdej kolejnej osoby
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 133 - wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego
terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem
jednoczesnego przedstawienia pisemnej oferty zawarcia umowy najmu innego lokalu,
spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal
zamienny.
4b. Gmina może określić w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy termin wypowiedzenia umowy najmu dłuższy niż 6 miesięcy. Koszty
przeprowadzki do zaoferowanego lokalu pokrywa gmina.
4c. W przypadku najemcy, który ukończył 75. rok życia, przepisów ust. 4a i 4b nie stosuje
się, chyba że wyrazi on zgodę na zawarcie umowy najmu innego lokalu, o którym mowa
w ust. 4a.
5. Jeżeli najemcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu wchodzącego w
skład mieszkaniowego zasobu gminy, przepis ust. 4 stosuje się pod warunkiem, że
najemcy temu zaoferowano wcześniej nabycie tego lokalu, a najemca nie skorzystał z
przysługującego mu pierwszeństwa w jego nabyciu.
Art. 21b.
1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego
lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa deklarację o
wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy
poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków
gospodarstwa domowego. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa
domowego oraz oświadczeniu o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego
uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych
dokumentów.
<1a. W razie wątpliwości co do wiarygodności informacji i danych zawartych w
deklaracji, o której mowa w ust. 1, gmina może wezwać osobę ubiegającą się o
zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy do udostępnienia dokumentów
potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w tej deklaracji, w tym
zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości
dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa
domowego, wyznaczając termin nie krótszy niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
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w ust. 1, gmina może przetwarzać dane osobowe i informacje dotyczące osoby
ubiegającej się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu
socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, pozyskane w
toku innych postępowań prowadzonych przez gminę lub jej jednostki organizacyjne.
1c. W celu zweryfikowania informacji i danych zawartych w deklaracji oraz
oświadczeniu o stanie majątkowym, o których mowa w ust. 1, gmina może
przeprowadzić wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o zawarcie umowy
najmu albo podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. W takim przypadku stosuje się przepis art. 7 ust. 8.
1d. Nieudostępnienie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1a, lub
niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa
w ust. 1c, stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.>
[2. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego składa się zgodnie
z wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).]
<2. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego składa się
zgodnie z wzorem określonym przez radę gminy na podstawie art. 7 ust. 1e ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz
z 2020 r. poz. …).>
3. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego składa się zgodnie
z wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 15
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
4. Na żądanie gminy najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub
podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego
zasobu gminy jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego
do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
5. Deklarację, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 4, składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W
deklaracji i oświadczeniach zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa
domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej
lub pobliskiej miejscowości lub jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi
dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem
majątkowym członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie
umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu.

Art. 21c.
1. Gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, weryfikuje spełnianie przez najemców, z wyłączeniem
umów najmu socjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w
najem lub podnajem lokalu.
2. Na pisemne żądanie gminy najemca jest obowiązany do złożenia w terminie miesiąca od
dnia otrzymania żądania gminy deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. W deklaracji o
wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące
członkami gospodarstwa domowego w dniu jej składania. [Deklarację składa się zgodnie
z wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.] <Deklarację składa się zgodnie
z wzorem określonym przez radę gminy na podstawie art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.> W przypadku niezłożenia deklaracji
gmina może podwyższyć czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku.
<2a. W razie wątpliwości co do wiarygodności informacji i danych zawartych w
deklaracji, o której mowa w ust. 2, gmina może wezwać najemcę do udostępnienia
dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w tej deklaracji, w
tym zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego, o
wysokości dochodów uzyskanych przez najemcę oraz innych członków jego
gospodarstwa domowego, wyznaczając termin nie krótszy niż 30 dni od dnia
otrzymania wezwania. W przypadku nieudostępnienia żądanych dokumentów gmina
może podwyższyć czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku.>
3. Deklarację, o której mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. W deklaracji zamieszcza się klauzulę w brzmieniu:
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Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
[4. W przypadku złożenia deklaracji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przepisy
ust. 5-13 stosuje się odpowiednio.]
<4. W przypadku złożenia deklaracji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub
udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 2a, po upływie wyznaczonego
przez gminę terminu, przepisy ust. 5−13 stosuje się odpowiednio.>
5. Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w przeliczeniu na
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie
deklaracji jest wyższy niż dochód określony na podstawie kryteriów zawartych w uchwale
rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, dotyczących wysokości dochodu
gospodarstwa domowego uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu, wysokość
czynszu ustala się, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec
miesiąca kalendarzowego, zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
C - nowa wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego,
Ck -

wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego, jaka obowiązywałaby w

przypadku, gdyby dla gospodarstwa domowego o danej liczbie członków wysokość
dochodu nie przekraczała dochodu określonego na podstawie kryteriów zawartych w
uchwale rady gminy,
D - średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy
poprzedzających złożenie deklaracji,
n - liczba osób w gospodarstwie domowym najemcy, a w przypadku jednoosobowego
gospodarstwa domowego wartość 1,2,
Ldn -

określona na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy wysokość

dochodu gospodarstwa domowego o danej liczbie członków, w przeliczeniu na
członka gospodarstwa domowego, uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem
lokalu.
6. Wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego ustalona na podstawie wzoru, o którym
mowa w ust. 5, nie może być niższa niż wysokość czynszu, jaka obowiązywałaby w
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dochodu nie przekraczała dochodu określonego na podstawie kryteriów zawartych w
uchwale rady gminy. Wysokość czynszu nie może jednocześnie przekroczyć w skali roku
8% wartości odtworzeniowej lokalu.
7. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu, o którym mowa w ust. 5, wynosi 3 miesiące.
Wypowiedzenia wysokości czynszu dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. W przypadku gdy podwyżka wysokości czynszu, o której mowa w ust. 5, przekracza 50%
dotychczasowej wysokości czynszu, najemca, przez pierwsze 6 miesięcy obowiązywania
podwyżki, wnosi czynsz w wysokości odpowiadającej 150% dotychczasowej wysokości
czynszu.
9. Jeżeli w okresie obowiązywania czynszu ustalonego na podstawie ust. 5 dochody najemcy
ulegną obniżeniu, najemca może, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
ostatniej podwyżki, wystąpić do właściciela z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości
czynszu stosownie do aktualnie osiąganych dochodów. Do wniosku najemca dołącza
deklarację, o której mowa w ust. 2. Do obliczenia nowej wysokości czynszu przepisy ust.
5 i 6 stosuje się odpowiednio.
10. Obniżona wysokość czynszu, o której mowa w ust. 9, obowiązuje od początku miesiąca
następującego po dniu jej ustalenia.
11. W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5, najemca może:
1) odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania umowy najmu, z
upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 7, albo
2) zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust. 5, wnosząc do sądu pozew o
ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości;
udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu.
12. W przypadku:
1) określonym w ust. 11 pkt 1 najemca jest obowiązany uiszczać czynsz w
dotychczasowej wysokości do dnia rozwiązania umowy najmu;
2) określonym w ust. 11 pkt 2 najemca jest obowiązany uiszczać czynsz w
dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego
postępowanie w sprawie;
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upływu terminu wypowiedzenia jest obowiązany uiszczać czynsz w wysokości
wynikającej z wypowiedzenia, z uwzględnieniem ust. 8.
13. W przypadku uznania przez sąd podwyżki wysokości czynszu za zasadną, choćby w innej
wysokości niż wynikająca z wypowiedzenia, najemca jest obowiązany do zapłaty kwoty
odpowiadającej różnicy między podwyższonym a dotychczasowym czynszem, za okres
od upływu terminu wypowiedzenia, z uwzględnieniem ust. 8.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378)

[Art. 8c.
Wnioski lub uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, projektu tego planu, projektu uchwały ustalającej zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane, projektu audytu krajobrazowego, ramowego studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, projektu tego
studium albo planu zagospodarowania przestrzennego województwa mogą być wnoszone w
formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ
sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej, a także w innej formie, jeżeli zostanie ona określona przez ten organ w
ogłoszeniu dokonanym na podstawie przepisów art. 11 pkt 1 і 7, art. 17 pkt 1 і 9, art. 37b ust.
2 pkt 8, art. 37o ust. 8, art. 38b ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 pkt 1. Wnoszący uwagi lub
wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.]
<Art. 8c.
Wnioski lub uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego planu zagospodarowania
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sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, projektu audytu krajobrazowego albo
planu zagospodarowania przestrzennego województwa mogą być wnoszone w formie
papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ
sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej
stronie podmiotowej, a także w innej formie jeżeli zostanie ona określona przez ten
organ odpowiednio w ogłoszeniu dokonanym na podstawie art. 11 pkt 1 i 7, art. 17 pkt 1
i 9, art. 37b ust. 2 pkt 8, art. 38b ust. 2 pkt 4 albo art. 41 ust. 1 pkt 1. Wnoszący uwagi
lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo
siedziby.>
Art. 8d. (2)
[1. Organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku
metropolitalnego prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu tego dokumentu w
sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.]
<1.

Organ

sporządzający

projekt

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy albo miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu tego dokumentu w
sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.>
2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, prowadzi dyskusję publiczną za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, czyni to w sposób umożliwiający:
1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję
obrazu i dźwięku, oraz
2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.
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- 140 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i
tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508)
UWAGA:
użyte w tytule ustawy, w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w art. 2 w pkt 5 w lit. e, w art. 4 w ust. 3, w
art. 15 w ust. 2 i 3 oraz w art. 21 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2, w ust. 6 w pkt 2 i w ust. 10 w pkt
4−6, w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy [schronisko dla bezdomnych] zastępuje się
użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami <schronisko dla osób
bezdomnych>
Art. 1.
Ustawa określa zasady:
1) [udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom realizującym
przedsięwzięcia polegające na tworzeniu:]
<udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom realizującym
przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lub modernizacji:>
a) lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
b) mieszkań chronionych,
c) noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń;
2) gospodarowania lokalami mieszkalnymi na wynajem utworzonymi z wykorzystaniem
finansowego wsparcia, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
[Art. 1a.
Przepisy ustawy stosuje się do lokali mieszkalnych tworzonych przez spółki celowe, o których
mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z
2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), z wyłączeniem mieszkań na wynajem w
rozumieniu tej ustawy.]

UWAGA:
użyte w art. 2 w pkt 5a w lit. b i w pkt 7a, w art. 5a w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do
wyliczenia i w pkt 2 oraz w art. 6 w ust. 3 w pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku
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liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami <społeczna inicjatywa mieszkaniowa>
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) (uchylony);
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) schronisku 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
schroniska dla bezdomnych;
3a) ogrzewalni - należy przez to rozumieć tymczasowe schronienie, o którym mowa w art.
48a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);]
<3) schronisku dla osób bezdomnych – należy przez to rozumieć schronisko dla osób
bezdomnych, o którym mowa w art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz schronisko dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi, o którym mowa w art. 48a ust. 2b tej ustawy;
3a) ogrzewalni – należy przez to rozumieć tymczasowe schronienie, o którym mowa w
art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;>
4) mieszkaniu chronionym - należy przez to rozumieć mieszkanie, o którym mowa w art. 53
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
4a)

tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć pomieszczenie, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz.
1182 i 1309);

5)

inwestorze - należy przez to rozumieć podmiot, który w ramach działalności
prowadzonej w zakresie budownictwa mieszkaniowego tworzy:
a) lokale mieszkalne na wynajem,
b) mieszkania chronione,
c) tymczasowe pomieszczenia,
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[e) schroniska dla bezdomnych,
f) ogrzewalnie]
<g) organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057), zwanej dalej „organizacją pozarządową”,
h) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;>
- z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego na zasadach określonych w
ustawie;
5a) beneficjencie wsparcia - należy przez to rozumieć:
a) gminę,
b) jednoosobową spółkę gminną, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w
zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem
towarzystw budownictwa społecznego, zwaną dalej "jednoosobową spółką gminną",
c) związek międzygminny,
d) powiat,
e) organizację pożytku publicznego,
f) spółkę celową, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym
Zasobie Nieruchomości, w przypadku gdy Krajowy Zasób Nieruchomości tworzy ją
wyłącznie z jednostkami samorządu terytorialnego, a jej wspólnikami, udziałowcami
lub akcjonariuszami są wyłącznie Krajowy Zasób Nieruchomości lub jednostki
samorządu terytorialnego, zwaną dalej "spółką celową" ;
- które uzyskały finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia na zasadach
określonych w ustawie;
6) Banku - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;
[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 2019 r. poz.
2195);]
<7) społecznej inicjatywie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć społeczną
inicjatywę mieszkaniową, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz.
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przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. …);>
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
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217);
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;
10) finansowaniu zwrotnym - należy przez to rozumieć finansowanie zwrotne, o którym
mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego.

Art. 3.
1. [Finansowego wsparcia udziela się gminie, jednoosobowej spółce gminnej albo spółce
celowej, jako beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia
polegającego na:]
<Finansowego wsparcia udziela się gminie albo jednoosobowej spółce gminnej, jako
beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego
na:>
[1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w
użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej lub spółki celowej,
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- 144 2) remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi,
będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej lub spółki celowej, albo
części takiego budynku,
3) remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy,
jednoosobowej spółki gminnej lub spółki celowej, albo części takiego budynku, jeżeli
budynek mieszkalny albo jego część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z
użytkowania albo zakazano jego użytkowania na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z
późn. zm.),
4) zmianie sposobu użytkowania budynku, będącego własnością gminy, jednoosobowej
spółki gminnej lub spółki celowej, albo części takiego budynku, wymagającej
dokonania remontu lub przebudowy,]
<1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w
użytkowaniu wieczystym gminy lub jednoosobowej spółki gminnej,
2) remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt
ludzi, będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, albo części
takiego budynku,
3) remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego będącego własnością gminy
lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku, jeżeli ten remont
lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora
na podstawie obowiązującej umowy najmu,
4) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy lub
jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku, wymagającej
dokonania remontu lub przebudowy,>
5) kupnie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności
budynku mieszkalnego,
6) kupnie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności
budynku mieszkalnego, połączonym z remontem tych lokali lub budynku
mieszkalnego
[- w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy,
z uwzględnieniem art. 6 ust. 1.]
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- 145 <– w wyniku którego zostaną utworzone lub zostaną zmodernizowane lokale
mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z uwzględnieniem art. 6 ust.
1.>
2. Finansowego wsparcia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, udziela się również na
pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, w wyniku którego powstaną tymczasowe
pomieszczenia.
3. Jeżeli przedmiotem finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 albo 6, są byłe
mieszkania zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo
udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania
zakładowe, finansowego wsparcia udziela się pod warunkiem, że lokatorami tych
mieszkań są:
1) osoby, które przed dniem 7 lutego 2001 r. były pracownikami przedsiębiorstwa
państwowego lub spółki handlowej, w których Skarb Państwa był podmiotem
dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych;
2) zstępni,

wstępni,

małżonek

lokatora,

osoby

przysposabiające

lokatora

i

przysposobione przez niego oraz osoby, które pozostawały z lokatorem w faktycznym
wspólnym pożyciu, zamieszkujące z lokatorem w chwili jego śmierci, którzy wstąpili
w stosunek najmu po śmierci osób wskazanych w pkt 1.
<4. Finansowego wsparcia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się
również gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego
przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent
wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 22, 284, 412 i …), i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w art.
2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne.>
Art. 4.
[1. Finansowego wsparcia udziela się gminie, jednoosobowej spółce gminnej, związkowi
międzygminnemu albo organizacji pożytku publicznego, jako beneficjentowi wsparcia, na
pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na:
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użytkowaniu

wieczystym

gminy,

jednoosobowej

spółki

gminnej,

związku

międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego,
2) remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi,
będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego
albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku,
3) remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy lub
jednoosobowej spółki gminnej, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny
albo jego część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z użytkowania albo
zakazano jego użytkowania na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
4) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej
spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo
części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy
- w wyniku którego powstaną noclegownie lub schroniska dla bezdomnych, lub nastąpi
zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w
istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych.]
<1. Finansowego wsparcia udziela się gminie, jednoosobowej spółce gminnej, związkowi
międzygminnemu, organizacji pozarządowej albo podmiotom, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,

jako

beneficjentowi

wsparcia,

na

pokrycie

części

kosztów

przedsięwzięcia polegającego na:
1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w
użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku
międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
2) remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt
ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku
międzygminnego, organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, albo części takiego budynku,
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jednoosobowej

spółki

gminnej,

związku

międzygminnego,

organizacji

pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części
takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część nie są zamieszkane,
4) zmianie

sposobu

jednoosobowej

użytkowania

spółki

gminnej,

budynku
związku

będącego

własnością

międzygminnego,

gminy,

organizacji

pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części
takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy
− w wyniku którego powstaną noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych lub
nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w
istniejącej noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku
dla osób bezdomnych.
2. Finansowego wsparcia udziela się również na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia
polegającego na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie istniejącej
noclegowni, istniejącego schroniska dla osób bezdomnych lub istniejącej ogrzewalni,
w wyniku których nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla osób
bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej.>
2. Finansowego wsparcia udziela się również na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia
polegającego na remoncie lub przebudowie istniejącej noclegowni, istniejącego
schroniska dla bezdomnych lub istniejącej ogrzewalni, w wyniku którego nastąpi
dostosowanie noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o
których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Finansowego wsparcia udziela się również na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia,
jeżeli w wyniku tego przedsięwzięcia powstanie ogrzewalnia, z zastrzeżeniem że w
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w budynku powstanie również noclegownia
lub schronisko dla bezdomnych.
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nieruchomościach stanowiących własność gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku
międzygminnego, organizacji pożytku publicznego lub Skarbu Państwa.
5. Organizacja pożytku publicznego realizuje przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2, na
nieruchomościach stanowiących własność gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku
międzygminnego, organizacji pożytku publicznego lub Skarbu Państwa albo będących
przedmiotem umowy dzierżawy lub użyczenia.]
<4. Organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
realizują przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, na nieruchomościach
stanowiących ich własność lub własność gminy, jednoosobowej spółki gminnej,
związku międzygminnego lub Skarbu Państwa.
5. Organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
realizują przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2, na nieruchomościach
stanowiących ich własność lub własność gminy, jednoosobowej spółki gminnej,
związku międzygminnego lub Skarbu Państwa, albo będących przedmiotem umowy
dzierżawy lub użyczenia.>
Art. 5a.
1. W przypadku gdy inwestorem jest towarzystwo budownictwa społecznego albo spółka
gminna, finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, o którym
mowa w art. 5 ust. 1, udziela się również, jeżeli utworzone z udziałem gminy albo
związku międzygminnego, jako beneficjenta wsparcia, lokale mieszkalne zostaną
wynajęte przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmowania osobom
fizycznym bez zgody towarzystwa budownictwa społecznego albo spółki gminnej.
2. Umowa, o której mowa w art. 5 ust. 2, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zawarta
między gminą albo związkiem międzygminnym a towarzystwem budownictwa
społecznego albo spółką gminną, określa w szczególności:
1) udział gminy albo związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem;
2) prawo gminy albo związku międzygminnego do najmu lokali, o których mowa w pkt
1, z prawem do podnajmowania osobom fizycznym bez zgody towarzystwa
budownictwa społecznego albo spółki gminnej;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 149 3) prawo gminy albo związku międzygminnego do podnajmowania lokali, o których
mowa w pkt 1, osobom fizycznym spełniającym warunki otrzymania lokalu
mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, określone przez
gminę, na terenie której położony jest wynajmowany lokal;
4) obowiązek ponoszenia przez osoby fizyczne, o których mowa w pkt 2, opłat z tytułu
używania lokali, o których mowa w pkt 1, jakie ponoszą najemcy lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w gminie, na terenie której
położony jest wynajmowany lokal.
3. Finansowego wsparcia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli tworzenie
lokali mieszkalnych z udziałem gminy albo związku międzygminnego nie jest
realizowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

<Art. 5b.
1. Jeżeli finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 3 oraz art. 5 i art. 5a, jest udzielane
na przedsięwzięcie, w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne, których docelową
grupę najemców będą stanowić również osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), finansowe
wsparcie jest udzielane także na utworzenie dodatkowych powierzchni użytkowych
przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb tych osób.
2. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5, koszty związane z
utrzymaniem dodatkowych powierzchni użytkowych, o których mowa w ust. 1,
ponoszą najemcy w częściach równych, z uwzględnieniem art. 7c.>
Art. 6.
[1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela się również gminie,
jednoosobowej spółce gminnej, powiatowi albo organizacji pożytku publicznego, jako
beneficjentowi wsparcia, jeżeli pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne będą służyć
wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych.]
<1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela się również gminie,
jednoosobowej spółce gminnej, powiatowi, organizacji pozarządowej posiadającej
status organizacji pożytku publicznego albo podmiotowi, o którym mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, posiadającemu status organizacji pożytku publicznego, jako
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służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań
chronionych.>
2. Finansowego wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1, udziela się również
gminie, związkowi międzygminnemu albo powiatowi, jako beneficjentowi wsparcia,
jeżeli tworzone z udziałem gminy, związku międzygminnego albo powiatu lokale
mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, w formie
mieszkań chronionych. Przepisy art. 5 ust. 4, art. 5a ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, finansowego wsparcia udziela się pod warunkiem:
1)

zawarcia przez gminę, związek międzygminny lub powiat z towarzystwem
budownictwa społecznego albo spółką gminną umowy przewidującej w szczególności
prawo gminy, związku międzygminnego lub powiatu do najmu lokali mieszkalnych
utworzonych z udziałem gminy, związku międzygminnego lub powiatu z prawem do
wykorzystywania lokali bez zgody towarzystwa budownictwa społecznego albo spółki
gminnej w celu prowadzenia mieszkań chronionych;

2) zobowiązania

się

przez

gminę,

związek

międzygminny

lub

powiat

do

wykorzystywania lokali w celu prowadzenia mieszkań chronionych w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
3) zobowiązania się przez gminę, związek międzygminny lub powiat, że osoby
korzystające z pomocy w formie mieszkań chronionych wnosić będą opłaty z tytułu
używania lokalu, ustalone w sposób określony w przepisach o pomocy społecznej.
4. (uchylony).
5. Powiat albo organizacja pożytku publicznego realizuje przedsięwzięcia, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4, na nieruchomościach stanowiących własność powiatu, organizacji
pożytku publicznego, gminy, jednoosobowej spółki gminnej lub Skarbu Państwa.
Art. 6b.
W lokalach mieszkalnych utworzonych z wykorzystaniem finansowego wsparcia w ramach
przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 [i art. 5-6] <art. 5, art. 5a i art. 6>, należy
zainstalować:
1) wannę lub kabinę natryskową - w łazience,
2) umywalkę - w łazience,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 151 3) miskę ustępową - w łazience lub wydzielonym ustępie,
4) zlewozmywak,
5) czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo, lub równoważną użytkowo
kuchenkę elektryczną
- z wyłączeniem lokali pozyskanych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 5 i 6, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny
z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku
mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe.
<Art. 6c.
Na budynku powstałym z udziałem finansowego wsparcia umieszcza się tablicę
informacyjną, wskazującą, że źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz
Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa.>
Art. 7.
<1.> Finansowe wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia,
które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
<2. Finansowe

wsparcie

nie

przysługuje

na

dofinansowanie

tych

kosztów

przedsięwzięcia, na które został udzielony kredyt, o którym mowa w art. 7 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.>

Art. 7a.
1. W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której
mowa w art. 5 ust. 2, inwestor inny niż gmina albo związek międzygminny wynajmuje
lokal mieszkalny utworzony z udziałem gminy albo związku międzygminnego osobie
fizycznej, wskazanej przez gminę albo związek międzygminny, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia
lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości,
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w
którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:
a) [80%] < 75%> w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) [120%] <105%> w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
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- 152 c) [165%] <145%> w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) [200%] <170%> w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) [200%] <170%> w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe,
powiększone o dodatkowe [40%] <35%> na każdą kolejną osobę w
gospodarstwie domowym
- iloczynu

wysokości

ostatnio

ogłoszonego

przeciętnego

wynagrodzenia

miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego
położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.
2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w
województwach za ubiegły rok ustala się na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego wydanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, składa gminie albo związkowi międzygminnemu
deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w
roku poprzednim oraz oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego w tej samej miejscowości. W deklaracji uwzględnia się osoby będące
członkami gospodarstwa domowego w dniu jej składania.
[4. Za dochód, o którym mowa w ust. 3, uważa się dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).]
<4. Za dochód, o którym mowa w ust. 3, uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
111).>
5. Deklarację oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający deklarację
oraz oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa udostępnia wzór deklaracji, o której mowa w ust. 3, w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.
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- 153 7. W przypadku gdy lokal mieszkalny, o którym mowa w ust. 1, został utworzony w wyniku
przedsięwzięcia realizowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, przy
wyborze najemcy stosuje się warunki określone w art. 7a ust. 1.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, dopuszcza się zawarcie z osobą fizyczną, o której
mowa w ust. 1, umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,
o której mowa w art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego.

[Art. 7d.
Przepis art. 7c stosuje się również do lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku
przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.
Art. 7e.
Lokale mieszkalne utworzone z udziałem gminy albo związku międzygminnego w przypadku,
gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust.
2, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębniane na własność.]
<Art. 7d.
Przepisy art. 7a−7c stosuje się również do lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku
przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.
Art. 7e.
Lokale mieszkalne utworzone z udziałem gminy albo związku międzygminnego w
przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której
mowa w art. 5 ust. 2, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na
własność przed upływem 15 lat, licząc od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.>
Art. 13.
[1. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć:
1) 20% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest
związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2;
2) 35% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
oraz 5 i 6, innych niż wskazane w pkt 4 lit. a;
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- 154 3) 45% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w:
a) art. 3 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2,
b) art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2,
c) art. 5 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia związane jest
zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, w przypadku, o którym mowa w
art. 5a ust. 1, oraz art. 6 ust. 3 pkt 1;
4) 50% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w:
a) art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 - jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe,
budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we
współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania
zakładowe,
b) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia związane jest
zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, w przypadku, o którym mowa w
art. 5a ust. 1, oraz art. 6 ust. 3 pkt 1;
5)

55% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 24.]

<1. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może
przekroczyć:
1) 35% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia
jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, przy czym udział
gminy lub związku międzygminnego w części przekraczającej 25% kosztów
przedsięwzięcia pokrywany jest do wysokości odpowiadającej wartości gruntu
stanowiącego własność inwestora, na którym realizowane jest przedsięwzięcie;
2) 50% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach, o których mowa w:
a) art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 4,
b) art. 5 ust. 1 – w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia związane jest
zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, w przypadku, o którym mowa
w art. 5a ust. 1, oraz art. 6 ust. 3 pkt 1;
3) 80% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach, o których mowa w:
a) art. 3 ust. 1 pkt 1–4 oraz ust. 2,
b) art. 4 ust. 1 oraz ust. 2.>
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- 155 1a. Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje koszty, do których mają zastosowanie określone w ust. 1
różne limity wysokości finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięcia, wysokość
finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć:
[1) 20% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest
związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2;]
<1) 35% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia
jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, przy czym udział
gminy lub związku międzygminnego w części przekraczającej 25% kosztów
przedsięwzięcia pokrywany jest do wysokości odpowiadającej wartości gruntu
stanowiącego własność inwestora, na którym realizowane jest przedsięwzięcie;>
2) [35%] <50%> kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć, o których
mowa w art. 3 ust. 1;
[3) 45% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w:
a) art. 4,
b) art. 5 ust. 1 - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia związane jest zawarcie
umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust.
1, oraz art. 6 ust. 3 pkt 1.]
[2. W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, związane
jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, w przypadku, o którym mowa w art.
5a ust. 1, lub art. 6 ust. 3 pkt 1, wysokość finansowego wsparcia na realizację
przedsięwzięcia nie może przekroczyć połowy udziału gminy, związku międzygminnego
albo powiatu w kosztach przedsięwzięcia, z uwzględnieniem ust. 4.]
3. Koszty, o których mowa [w ust. 1-2] <w ust. 1 i 1a>, 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.
4. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730,
1696 i 2020), lub przedsięwzięć, w ramach których nie mniej niż 5% lokali mieszkalnych
będzie przeznaczonych dla rodzin z dziećmi posiadającymi zaświadczenie, o którym
mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
"Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818), wysokość finansowego wsparcia, o
którym mowa w ust. 1, podwyższa się o 5 punktów procentowych, z wyłączeniem
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przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli przedmiotem zakupu jest
byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi
albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe
mieszkania zakładowe.
<5. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 4, wysokość finansowego
wsparcia, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się o 10 punktów procentowych, jeżeli
budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym
do rejestru zabytków.>
Art. 14.
1. Do kosztów przedsięwzięcia zalicza się:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 4:
a) koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w
tym koszty wykonania:
– przyłączy technicznych,
[– obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników,
ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg
wewnętrznych) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji,
kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością
stanowiącą własność albo będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,]
<− obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników,
ogrodzeń, stanowisk postojowych, garaży znajdujących się w budynkach
mieszkalnych i wielopoziomowych, placów pod śmietniki, przejazdów (dróg
wewnętrznych) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w
sytuacji, kiedy zjazdy te są wykonywane zgodnie z odrębnymi przepisami poza
nieruchomością stanowiącą własność albo będącą w użytkowaniu wieczystym
inwestora,>
b) koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty:
– projektowania,
– niezbędnych badań i ekspertyz technicznych,
– powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego,
– nadzoru i kierowania budową,
– rozliczania robót budowlanych,
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- 157 c) koszty przygotowania terenu [;] <,>
<d)koszty wykonania niezbędnego uzbrojenia terenu;>
2) w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6:
a) cenę ustaloną w umowie sprzedaży, pomniejszoną o wartość rynkową gruntu,
określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z
ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 65 i 284),
b) koszty remontu;
3)

w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 - koszty, o których mowa w pkt 1,
przypadające na lokale mieszkalne, w stosunku do których beneficjentowi wsparcia
przysługuje prawo, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, art. 5a ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 ust.
3 pkt 1.
Art. 15.

1. Jeżeli w budynku lub części budynku, w których w wyniku realizacji przedsięwzięcia
powstaną lokale mieszkalne, o których mowa w art. 3 ust. 1, znajdują się lub powstaną
również lokale nieobjęte finansowym wsparciem, koszty, o których mowa w art. 14 pkt 1 i
2, których nie można wyodrębnić jako kosztów poniesionych wyłącznie na realizację
przedsięwzięcia, zalicza się do kosztów przedsięwzięcia w części odpowiadającej
udziałowi powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 3 ust. 1, w
powierzchni stanowiącej sumę powierzchni użytkowej lokali, o których mowa w art. 3
ust. 1, oraz powierzchni użytkowej lokali nieobjętych finansowym wsparciem.
2. Jeżeli w budynku lub części budynku, w których w wyniku realizacji przedsięwzięcia
powstaną lokale mieszkalne, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 5a ust. 1, mieszkania
chronione, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, tymczasowe pomieszczenia lub
ogrzewalnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
[3. Do przedsięwzięć, o których mowa w art. 4, w wyniku których nastąpi zwiększenie
powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej
noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych, przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.]
<3. Do przedsięwzięć, o których mowa w art. 4, w wyniku których nastąpi zwiększenie
powierzchni użytkowej pomieszczeń noclegowych w istniejącej noclegowni lub
pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych, przepis
ust. 1 stosuje się odpowiednio.>
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[1. Finansowe wsparcie nie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego
przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 12.
1a. W przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, finansowe wsparcie może być
udzielone na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego przed dniem zawarcia umowy, o
której mowa w art. 12, jeżeli wniosek o finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8,
został złożony przez beneficjenta wsparcia przed upływem 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia przedsięwzięcia.]
<1. Finansowe wsparcie nie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia, które
zostało zakończone przed dniem złożenia do Banku wniosku, o którym mowa w art.
8.
1a. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, finansowe
wsparcie może być udzielone na przedsięwzięcie zakończone, jeżeli wniosek, o
którym mowa w art. 8, został złożony przez beneficjenta wsparcia przed upływem 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia.>
2. Przez rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia rozumie się:
1) rozpoczęcie robót budowlanych - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1-4 oraz art. 4;
2) kupno lokali mieszkalnych objętych przedsięwzięciem, budynku mieszkalnego albo
udziału we współwłasności budynku mieszkalnego - w przypadkach, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6;
3) zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, również w przypadku, o którym
mowa w art. 5a ust. 1, lub art. 6 ust. 3 pkt 1 - w przypadku przedsięwzięć, o których
mowa w art. 5 ust. 1.
[3. Z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 5a ust. 1, termin
zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od
dnia rozpoczęcia jego realizacji.]
<3. Z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 5a ust. 1,
termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 36 miesięcy,
licząc od dnia rozpoczęcia jego realizacji.>
[3a. W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pożytku publicznego termin
zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od
dnia rozpoczęcia jego realizacji.]
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odrębnymi przepisami, można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub
budynków pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia.
Art. 17.
1. Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:
1)

zaangażowanie środków własnych beneficjenta wsparcia w wysokości co najmniej
30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 4;

2)

przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we
współwłasności budynku mieszkalnego - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust.
1 pkt 5 i 6.

2. Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana na rachunek beneficjenta wsparcia po
udokumentowaniu:
1) wykonania robót budowlanych lub czynności, o których mowa w art. 14 pkt 1 lit. b w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 4;
2) zapłaty za przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego
albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego - w przypadkach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5;
3) zapłaty za przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego
albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego i wykonanie remontu, po jego
udokumentowaniu - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.
[3. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1, warunkiem uruchomienia
finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek beneficjenta wsparcia jest
wykonanie przez beneficjenta wsparcia świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1
lub art. 5a ust. 2 pkt 1, na rzecz inwestora, oraz zakończenie przedsięwzięcia przez tego
inwestora. Przepis art. 16 ust. 4 stosuje się odpowiednio.]
<3. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1, warunkiem
uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek beneficjenta
wsparcia jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2.>
<4. Finansowe wsparcie podlega zwrotowi w przypadku:
1) niewykonania przez beneficjenta wsparcia świadczenia, o którym mowa w art. 5
ust. 3 pkt 1 lub art. 5a ust. 2 pkt 1, na rzecz inwestora w terminie 6 lat,
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a) 5 lat – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,
b) 2 lat – w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– od dnia przekazania finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia.>

Art. 21.
1. Przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia nie można:
1) zbyć lub zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania chronionego, noclegowni, schroniska dla
bezdomnych,

tymczasowego

pomieszczenia lub

ogrzewalni,

utworzonych

z

wykorzystaniem finansowego wsparcia;
2) rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, w przypadku, o którym mowa w art.
5a ust. 1, lub dokonać przeniesienia prawa, o którym mowa w art. 5a ust. 2 pkt 2, na
rzecz podmiotu innego niż powiat, gmina lub związek międzygminny;
3) rozwiązać umowy lub dokonać przeniesienia prawa, o których mowa w art. 6 ust. 3
pkt 1, na rzecz podmiotu innego niż powiat lub gmina;
4) zmienić, określonych w art. 5a ust. 2 pkt 3 i 4, zasad podnajmowania lokali i ustalania
wysokości opłat z tytułu używania lokali;
5) zmienić, określonych w art. 6 ust. 3 pkt 2, zasad wykorzystywania lokali oraz w art. 6
ust. 3 pkt 3 zasad ustalania wysokości opłat z tytułu używania lokali.
2. Przed upływem 10 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art.
4 ust. 2, nie można zbyć lub zmienić przeznaczenia noclegowni, schroniska dla
bezdomnych lub ogrzewalni, wyremontowanych lub przebudowanych z wykorzystaniem
finansowego wsparcia.
3. Zakazu zbycia lokalu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku
przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli przedmiotem zakupu jest
byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi
albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe
mieszkania zakładowe.
4. W przypadku gdy bonifikata udzielona od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami będzie niższa od otrzymanego
finansowego wsparcia, beneficjent wsparcia wpłaca do Funduszu Dopłat kwotę
stanowiącą różnicę między kwotą środków uzyskanych od nabywcy lokalu a kwotą
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środków przez nabywcę.
5. W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której
mowa w art. 5 ust. 2, przed upływem 15 lat od dnia przedłożenia oświadczenia, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, nie można:
1) zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego utworzonego z udziałem gminy albo
związku międzygminnego;
2) rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2, lub dokonać przeniesienia prawa, o
którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, na rzecz podmiotu innego niż gmina albo związek
międzygminny.
6. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne po upływie 10 lat od
dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, jeżeli podmiot dokonujący tych czynności
utworzy:
[1) lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania
chronione lub tymczasowe pomieszczenia o podobnym standardzie i wyposażeniu, w
liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równych liczbie i łącznej
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, mieszkań chronionych lub tymczasowych pomieszczeń, które zostały
zbyte lub których przeznaczenie zostało zmienione, lub lokali, o których mowa w art.
5a ust. 1, których dotyczyły czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;]
<1) lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania
chronione

lub

tymczasowe

pomieszczenia

o

podobnym

standardzie

i

wyposażeniu, o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej łącznej
powierzchni

użytkowej

lokali

mieszkalnych

wchodzących

w

skład

mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych lub tymczasowych
pomieszczeń, które zostały zbyte lub których przeznaczenie zostało zmienione,
lub lokali, o których mowa w art. 5a ust. 1, których dotyczyły czynności, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;>
2) noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalnie o podobnym standardzie i
wyposażeniu, o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równych
powierzchni użytkowej i liczbie miejsc w noclegowniach, schroniskach dla
bezdomnych lub ogrzewalniach, które zostały zbyte lub których przeznaczenie zostało
zmienione.
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określonymi w ust. 1, 2, 6 i 10, podmiot, który dokonał tych czynności, wpłaca, w
terminie 30 dni, do Funduszu Dopłat kwotę stanowiącą równowartość kwoty finansowego
wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
naliczonymi od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego
wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia.
8. W przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 5, niezgodnie z warunkami
określonymi w tym przepisie, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
9. Na utworzenie zasobów, o których mowa w ust. 6, nie udziela się finansowego wsparcia.
10. Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia:
1) lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na
mieszkanie chronione lub tymczasowe pomieszczenie,
2) mieszkania chronionego na lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego
zasobu gminy lub tymczasowe pomieszczenie,
3) tymczasowego

pomieszczenia

na

lokal

mieszkalny

wchodzący

w

skład

mieszkaniowego zasobu gminy lub mieszkanie chronione,
4) noclegowni na schronisko dla bezdomnych lub ogrzewalnię,
5) schroniska dla bezdomnych na noclegownię lub ogrzewalnię,
6) ogrzewalni na noclegownię lub schronisko dla bezdomnych
- utworzonych z wykorzystaniem finansowego wsparcia.

[Art. 22.
Jeżeli realizacja przedsięwzięcia, na które zostało udzielone finansowe wsparcie,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej niezgodnie z art. 7, stosuje się
odpowiednio przepis art. 21 ust. 7.]
<Art. 22.
Jeżeli realizacja przedsięwzięcia, na które zostało udzielone finansowe wsparcie,
współfinansowana jest:
1) ze środków Unii Europejskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,
2) z kredytu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów, niezgodnie z art. 7 ust. 2
– stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 7.>
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2020 r. poz. 22, 284 i 412)
Art. 6.
[1. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię
remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto
przed dniem 14 sierpnia 1961 r.]
<1. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o
premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny:
1) którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub
2) należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa
społecznego, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 25 lat przed dniem
złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli:
a) budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt
złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania
zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195
oraz z 2020 r. poz. …),
b) w dniu całkowitej spłaty kredytu lub finansowania zwrotnego, o których
mowa w lit. a, najemcy co najmniej 10% lokali znajdujących się w tym
budynku mieli zawarte umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy
tych lokali.>
2. Rozpoczęcie użytkowania, o którym mowa w ust. 1, inwestor potwierdza każdym
dokumentem wskazującym na możliwość faktycznego korzystania z budynku
wielorodzinnego, a w przypadku niemożności przedstawienia takiego dokumentu
uprawdopodabnia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt
użytkowania tego budynku.

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 oraz z 2020 r.
poz. 471)
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1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
określa:
1) wymagania dotyczące powiązania lotniska z drogami publicznymi, z określeniem ich
kategorii;
2) określenie linii rozgraniczających teren;
3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury oraz potrzeb
obronności państwa;
4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
5) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 9 ust. 1;
6) termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; termin
ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu stała się
ostateczna;
[7) zatwierdzenie projektu budowlanego;]
<7) zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego;>
8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:
a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robót budowlanych,
b) określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
c) określenia

terminów

rozbiórki

istniejących

obiektów

budowlanych

nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów
budowlanych,
d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
e) obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
f) obowiązku przebudowy dróg,
g) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o
których mowa w lit. e i f,
h) zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. e i f.
2. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
określa również oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości.
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121, 50, 650, 1000 i 1089) stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231 i
284)
Art. 4.
Ilekroć w ustawie jest mowa o lokalu mieszkalnym, kwaterze, kwaterze internatowej,
internacie, zamieszkiwaniu, zajmowaniu lokalu, opłatach za używanie lokalu oraz opłatach
pośrednich, należy przez to rozumieć odpowiednio lokal mieszkalny, kwaterę, kwaterę
internatową, internat, zamieszkiwanie, zajmowanie lokalu, opłaty za używanie lokalu oraz
opłaty pośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
<Art. 4a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o towarzystwie budownictwa społecznego, należy przez to
rozumieć także społeczną inicjatywę mieszkaniową.>

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138)
Art. 2. (3)
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) dochód - dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
2) dom jednorodzinny - budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309),
w którym znajduje się nie więcej niż jeden lokal mieszkalny;
3) gospodarstwo domowe - gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę ubiegającego
się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia, samodzielnie zajmującego lokal
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kredytobiorcę wspólnie z innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i
gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub
domu jednorodzinnym wywodzą z prawa kredytobiorcy;
4) kredytobiorca - osobę lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym,
zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego;
5) kredytodawca - bank krajowy, oddział instytucji kredytowej, oddział banku
zagranicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.), albo spółdzielczą
kasę oszczędnościowo-kredytową, które udzieliły kredytu mieszkaniowego;
6) lokal mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2
zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r.
poz. 737 i 1309) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa
takie lokale;
7) wskaźnik RdD - stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej
raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu
gospodarstwa domowego kredytobiorcy.
2. Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest kredyt lub pożyczka,
zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością
gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
1) nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego
albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji
pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
2) nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
3) remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i
2;
4) nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
5) nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w
całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na
którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym
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przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
<lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe>;
7) innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.
3. Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest również:
1)

zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o
którym mowa w ust. 2;

2) ta część kredytu udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych, która jest
przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w ust. 2, jeżeli
kredyt ten został zabezpieczony w sposób, o którym mowa w pkt 1.

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086)
Art. 2.
1. Rewitalizacja

stanowi

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.
2. Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej "interesariuszami", są w szczególności:
1) mieszkańcy

obszaru

rewitalizacji

oraz

właściciele,

użytkownicy

wieczyści

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe <, społeczne
inicjatywy mieszkaniowe> i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
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6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.
Art. 52.
1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z
programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze
stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego
programu rewitalizacji. [W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu
rewitalizacji nie jest dopuszczalne.]
2. Jeżeli program, o którym mowa w ust. 1, uchwalony przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, zawiera co najmniej opis procesu wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów gminy oraz diagnozę pozwalającą na wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na jego podstawie może zostać opracowany i
uchwalony gminny program rewitalizacji.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta, przed przystąpieniem przed sporządzania gminnego programu
rewitalizacji, podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji, na podstawie diagnozy pozwalającej na wyznaczenie tych obszarów
zawartej w programie, o którym mowa w ust. 1.
4. Po przyjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na podstawie ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta kolejno:
1) opracowuje na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, projekt gminnego
programu rewitalizacji;
2) przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;
3) wprowadza zmiany wynikające z konsultacji społecznych oraz przedstawia radzie
gminy do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji.

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz.
1100)
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1. KZN jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
2. Siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa.
3. KZN działa na podstawie ustawy i statutu.
4. Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych
na jego rzecz w stosunku do nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, oraz
nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa, o których mowa w art. 2 ust. 2.
[4a. W przypadku gdy nieruchomość została wniesiona jako aport do spółki, o której mowa w
art. 7 ust. 1, KZN wykonuje prawa z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa, z
uwzględnieniem art. 62a ust. 3.]
<4a. Prawa z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa nabytych w zamian za
nieruchomości wniesione aportem do spółki celowej, o której mowa w art. 7 ust. 1,
społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego
wykonuje KZN, chyba że Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw
aktywów państwowych, powierzy ich wykonywanie organom administracji
rządowej, państwowym jednostkom budżetowym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub
agencjom wykonawczym, o których mowa w art. 18 tej ustawy.>
5. KZN, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we
własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak
również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki
publicznoprawne.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych nadaje KZN, w drodze rozporządzenia, statut, mając na względzie potrzebę
zapewnienia sprawnego działania KZN, właściwego wykorzystania środków publicznych
zgromadzonych i gospodarowanych przez KZN w celu realizacji jego zadań ustawowych
oraz zgodności działalności KZN z przepisami o finansach publicznych.
Art. 5.
1. Do zadań KZN należy:
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- 170 1) gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu na zasadach
określonych w ustawie;
2)

tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań w szczególności przez
wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji
inwestycji mieszkaniowych;

3)

podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań
na wynajem;

4)

tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy;

[5)

tworzenie warunków poprawiających funkcjonowanie budownictwa czynszowego, w
tym społecznego budownictwa czynszowego rozumianego jako budownictwo
mieszkaniowe, w przypadku którego spełniane są łącznie następujące warunki:
a) dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie
kryteriów określonych przez organy władzy publicznej,
b) na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty realizujące
inwestycje korzystają ze wsparcia środkami KZN lub publicznymi,
c) jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest
osiągnięcie zysku;]

<5) wspieranie rozwoju społecznego budownictwa czynszowego i komunalnego, w
ramach którego:
a) dostęp do lokali mieszkalnych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia
budowlanego odbywa się na zasadach nierynkowych, na podstawie kryteriów
określonych przez organy władzy publicznej,
b)

przedsięwzięcie budowlane jest realizowane przez społeczną inicjatywę
mieszkaniową

lub

towarzystwo

budownictwa

społecznego,

których

udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, lub
przedsięwzięcie budowlane jest realizowane przy wsparciu środkami
publicznymi;>
6) finansowanie lub współfinansowanie, na nieruchomościach wchodzących w skład
Zasobu, realizacji uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie innych działań
ułatwiających taką realizację;
7) przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczególności
podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w tym
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podział nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatny do jej
przyszłej funkcji lub zrealizowanie uzbrojenia technicznego;
8)

podejmowanie działań w celu zapewnienia, że nieruchomości przeznaczone przez
KZN pod budownictwo mieszkaniowe mogą być zabudowane budynkami
mieszkalnymi, a następnie użytkowane w sposób prawidłowy i niezagrażający
bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców;

9) wykonywanie praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa.
2. Realizacja uzbrojenia technicznego lub innych działań ułatwiających realizację inwestycji
mieszkaniowej podejmowana jest przez KZN po analizie kosztów i czasu ich realizacji, a
także sposobu oraz źródeł ich finansowania.
Art. 7.
1. [W celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego KZN może, za
zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, złożyć w imieniu Skarbu Państwa oświadczenie woli
o utworzeniu spółki celowej:]
<KZN, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w celu realizacji zadań, o
których mowa w art. 5 ust. 1, może tworzyć spółki celowe lub przystępować do
spółek celowych utworzonych:>
[1) ze Skarbem Państwa,]
<1) ze Skarbem Państwa w formie jednoosobowej spółki kapitałowej,>
2) z państwową osobą prawną,
3) z jednostką samorządu terytorialnego,
[4) ze spółką, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe
osoby prawne,]
[5) ze spółką z większościowym udziałem spółek, o których mowa w pkt 4,
6) z funduszem inwestycyjnym, którego portfelem inwestycyjnym zarządza podmiot, o
którym mowa w pkt 2, 4 lub 5]
<5) ze spółkami z większościowym udziałem państwowych osób prawnych,
6) z funduszem inwestycyjnym, którego portfelem inwestycyjnym zarządza
podmiot, o którym mowa w pkt 2 lub 5>
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2. Do czasu zrealizowania celu spółki celowej wyłącznymi udziałowcami, akcjonariuszami
lub wspólnikami mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 1.
3. (uchylony).
4. Do lokali mieszkalnych na wynajem utworzonych przez spółkę celową przy udziale
finansowego wsparcia na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym
wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni,
schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r.
poz. 508), w zakresie kryteriów przeznaczania i zasad gospodarowania lokalami
mieszkalnymi, stosuje się przepisy tej ustawy obowiązujące dla danego typu
przedsięwzięcia, na które udzielane jest finansowe wsparcie.
5. W stosunku do lokali mieszkalnych na wynajem wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy utworzonych przez spółkę celową przy udziale finansowego wsparcia, o
którym mowa w ust. 4, uprawnienia wynajmującego określone w ustawie z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) przysługują gminie.
<Art. 7a.
1. KZN, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może tworzyć społeczne
inicjatywy mieszkaniowe, w formach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2020 r. poz. …), albo
przystępować

do

społecznych

inicjatyw

mieszkaniowych

lub

towarzystw

budownictwa społecznego działających w tych formach.
2. Koszty związane z wynagrodzeniem reprezentującego KZN członka Rady Nadzorczej
społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego
ponosi KZN.>
Art. 10.
1. Właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa sporządzają wykazy nieruchomości, o
których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, którymi gospodarują, położonych:
1) w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st.
Warszawy, delegatur i dzielnic innych gmin miejskich, o których mowa w przepisach
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publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443);
2) poza granicami, o których mowa w pkt 1, jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku wynikające z funkcji terenu określonej w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na
potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych.
1a. W wykazach, o których mowa w ust. 1, nie zamieszcza się nieruchomości:
1) zajętych przez pas drogowy;
2) pokrytych

śródlądowymi

powierzchniowymi

wodami

płynącymi

lub

powierzchniowymi wodami stojącymi;
3) zajętych na prowadzenie działalności statutowej przez Pocztę Polską S.A.,
wykorzystywanych na świadczenie usług powszechnych;
4) zajętych pod infrastrukturę kolejową w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.);
5) zajętych pod dworce kolejowe w rozumieniu art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym.
2. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje o:
1) położeniu i oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
2) numerze księgi wieczystej, o ile jest założona;
3) powierzchni nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
4) przeznaczeniu nieruchomości ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w razie jego braku informacje zawarte w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dotyczące kierunków zmian w
strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, a także kierunków i
wskaźników zagospodarowania terenów, na których położona jest nieruchomość;
4a) podjętych uchwałach na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471) oraz wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;
5) stanie prawnym nieruchomości, w szczególności o:
a) ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w tym
hipotekach,
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c) umowach i porozumieniach dotyczących nieruchomości lub jej części, w tym
umowach zawartych przez właściwy organ,
d) zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części, w których właściwy
organ reprezentuje Skarb Państwa jako stronę lub jest świadkiem, lub posiada o
nich informacje,
e) toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich obiektów
budowlanych, postępowaniach administracyjnych, w tym prowadzonych na
podstawie przepisów:
– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z
2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471) i dotyczących zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej,
– ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących lokalizacji
linii kolejowej,
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372 oraz z
2020 r. poz. 284) i dotyczących lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012,
– ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
– ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 oraz
z 2020 r. poz. 471) i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego,
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) i dotyczących lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej,
– ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471) i
dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
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inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933
oraz z 2020 r. poz. 471) i dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji,
– ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1537 oraz z 2019 r. poz. 2020) i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
– ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191 i 284) i
dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
– ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073 i 2020) i
realizacji inwestycji w zakresie budowy tej drogi wodnej,
– ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub
przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra (Dz.
U. poz. 990) i realizacji inwestycji w zakresie toru wodnego Świnoujście Szczecin,
f) toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich obiektów
budowlanych, postępowaniach sądowych, w których właściwy organ reprezentuje
Skarb Państwa jako stronę lub jest świadkiem, lub posiada o nich informacje,
g) podstawie prawnej nabycia nieruchomości, o ile jest znana;
6) dotychczasowym sposobie zagospodarowania nieruchomości, w tym informacje, czy
nieruchomość jest wykorzystywana na cele publiczne, wraz ze wskazaniem tych
celów;
7) ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wynikających z przepisów prawa lub
rozstrzygnięć i decyzji;
[8) wydanych pozwoleniach na budowę, pozwoleniach na rozbiórkę oraz decyzjach o
zatwierdzeniu projektu budowlanego obejmujących całość lub część nieruchomości
oraz

zgłoszeń

dotyczących

domów

jednorodzinnych,

kontenerowych

stacji

transformatorowych oraz sieci, o których mowa odpowiednio w art. 29 ust. 1 pkt 1a,
2b oraz 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;]
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- 176 <8) wydanych pozwoleniach na budowę, pozwoleniach na rozbiórkę oraz decyzjach o
zatwierdzeniu projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki
lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, obejmujących całość lub
część nieruchomości oraz zgłoszeń dotyczących wolno stojących budynków
mieszkalnych

jednorodzinnych,

sieci

oraz

kontenerowych

stacji

transformatorowych, o których mowa odpowiednio w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;>
9) budowlach lub budynkach znajdujących się na tej nieruchomości, w szczególności
budynkach, w których wyodrębniono lokale mieszkalne.
3. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zawierają również informacje o tym, czy
nieruchomość:
1) wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowiących użytki rolne
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II,
III, IIIa, IIIb;
2) wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnej;
3) stanowi grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty leśne
zadrzewione i zakrzewione;
4) jest objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą inwestycji celu
publicznego;
5) jest położona:
a) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
b) na terenach osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
c) w odległości od elektrowni wiatrowej, innej niż mikroinstalacja odnawialnego
źródła energii, mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości tej
elektrowni, w rozumieniu przepisów dotyczących lokalizacji i realizacji elektrowni
wiatrowych,
d) na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, na
obszarze chronionego krajobrazu lub na terenie obszaru Natura 2000,
e) na obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie,
f) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w jej sąsiedztwie,
g) w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość od zakładu stwarzającego
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
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korzystanie z nieruchomości wiąże się z korzystaniem z pomocy finansowej pochodzącej
ze środków finansowych Unii Europejskiej, o ile dane takie są dostępne dla właściwego
organu sporządzającego wykaz.
5. Wykaz nieruchomości sporządzany przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa zawiera, oprócz informacji, o których mowa w ust. 2-4, informacje o:
1) umowach dzierżawy wraz z określeniem terminu zakończenia umowy;
2) sposobie używania gruntu wraz z określeniem, czy na terenie znajdują się uprawy
wieloletnie lub sady.
6. Wykaz nieruchomości sporządzany przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego zawiera,
oprócz informacji, o których mowa w ust. 2-5, informacje o:
1) położeniu nieruchomości na terenie zamkniętym;
2) położeniu nieruchomości w obszarze strefy ochronnej terenu zamkniętego;
3)

zrealizowaniu na nieruchomości inwestycji mieszkaniowych albo rozpoczęciu
procesu realizacji takich inwestycji.

7. W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu
Państwa, w wykazie zawiera się również, wynikające z umowy o oddanie nieruchomości
gruntowej w użytkowanie wieczyste, informacje o celu, na który nieruchomość gruntowa
została oddana w użytkowanie wieczyste, oraz o sposobie korzystania z nieruchomości.
Art. 32.
[1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.]
<1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków.>
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
1) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej [.] <;>
<5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.>
3. Do kandydatów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
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budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa powołuje członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt
2-4, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i Ministra Obrony Narodowej.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa odwołuje członka Rady Nadzorczej na wniosek:
1) tego członka;
2) reprezentowanego ministra;
3) przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaopiniowany przez reprezentowanego ministra;
4) z własnej inicjatywy.
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród członków
Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami.
8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach, mając na względzie zapewnienie
proporcjonalności wysokości tego wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych
obowiązków oraz efektywność prac Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów o
wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
9. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się
posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów
podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,
1043 i 1495).
10. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych
przepisami art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), z tym że wysokość
wynagrodzenia ustala minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w wysokości nie wyższej niż 1/3
przewidzianej w ustawie.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 179 Art. 33.
1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
[1) zatwierdzanie, raz na 5 lat, wieloletniej strategii działania KZN, przedstawionej
przez Prezesa KZN;]
<1) zatwierdzenie przedstawionej przez Prezesa KZN wieloletniej strategii działania
KZN;>
2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN oraz kwartalnych
sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania
finansowego KZN;
3) zatwierdzanie przedstawionego przez Prezesa KZN programu gospodarowania
nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu oraz dokonywanie zmian w tym
programie;
4) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych;
wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej

5)

wartość nie przekracza 4 000 000 zł;
5a) wyrażanie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art.
52, gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł;
6) opiniowanie wniosków Prezesa KZN kierowanych do ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w
sprawach, o których mowa w art. 35;
7) zatwierdzanie wniosków Prezesa KZN w sprawach:
a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4 000 000 zł,
b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca
w skład Zasobu, innej niż zbycie, gdy wartość nieruchomości nie przekracza
4 000 000 zł,
c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na
nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie
przekracza 4 000 000 zł;
8) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa KZN i pracowników Biura;
<8a)

reprezentowanie KZN w umowach z zakresu prawa pracy zawieranych z

Prezesem KZN oraz dokonywanie innych czynności prawnych wynikających z
zatrudnienia Prezesa KZN;
8b) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czynności, o których mowa w pkt 8a;>
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10) udzielanie Prezesowi KZN wytycznych dotyczących działalności KZN, w tym
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
11) uczestnictwo w procedurze wyboru Prezesa KZN na zasadach określonych w
ustawie;
12) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania
finansowego KZN.
2. Program gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, oraz jego zmiany zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
KZN.
Art. 35.
Pisemnej zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa wymaga:
1) zaciąganie kredytów i pożyczek przez KZN, gdy ich wartość przekracza 4 000 000 zł;
[2) dokonanie czynności prawnej przez KZN, której przedmiotem jest nieruchomość
wchodząca w skład Zasobu, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości przekracza
4 000 000 zł;]
<2) zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość przekracza 4 000
000 zł;>
3)

nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, w przypadku gdy
wartość tej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;

4)

ustanawianie hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na
nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości przekracza
4 000 000 zł;

5) nabywanie nieruchomości przez KZN na rzecz Skarbu Państwa;
6) nabywanie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę KZN;
7)

tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z
dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711);

8) wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 [.] <;>
<9) tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych;
10) obejmowanie przez KZN udziałów w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub
towarzystwach budownictwa społecznego.>
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[1. Prezesa KZN powołuje, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, minister właściwy do
spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego

oraz

mieszkalnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru.]
<1. Prezesa KZN powołuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.>
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie
powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3. Prezesa KZN odwołuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. (uchylony).
5. W przypadku odwołania Prezesa KZN albo rezygnacji Prezesa KZN z pełnienia funkcji
minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa powierza kierowanie KZN jednemu z zastępców
Prezesa KZN.
Art. 37.
1. Stanowisko Prezesa KZN może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
[6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;]
<6) posiada co najmniej 6-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia
usług na podstawie innej umowy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku
kierowniczym;>
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości KZN.
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- 182 2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa KZN ogłasza się przez umieszczenie
ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie
Informacji Publicznej KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego
ministra właściwego

do spraw budownictwa, planowania i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę i adres KZN;
2) określenie stanowiska, na które jest prowadzony nabór;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o sposobach oceny kandydatów.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego
ministra właściwego

do spraw budownictwa, planowania i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. Nabór na stanowisko Prezesa KZN przeprowadza Rada Nadzorcza. W toku naboru ocenia
się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może być dokonana
na zlecenie Rady Nadzorczej przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej, która
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
7. Członek Rady Nadzorczej oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.
8. W toku naboru Rada Nadzorcza wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu dokonania wyboru jednego kandydata.
9. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza sporządza protokół zawierający:
1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
2) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w informacji o naborze;
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4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata.
10. Informację o wyniku naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w
miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie Informacji Publicznej
KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego

oraz

mieszkalnictwa.
11. Informacja, o której mowa w ust. 10, zawiera:
1) nazwę i adres KZN;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z
2019 r. poz. 1145 i 1495) albo informację o niewyłonieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa ogłoszenia o naborze oraz informacji o wyniku naboru jest bezpłatne.
13. Do Prezesa KZN stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) dotyczące pracowników agencji państwowych
zajmujących stanowiska prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału
terenowego i jego zastępcy lub stanowiska równorzędne.
14. Funkcji Prezesa KZN nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej albo
samorządowej, a także z mandatem posła, senatora albo radnego jednostki samorządu
terytorialnego.
15. Wynagrodzenie dla Prezesa KZN i zastępców Prezesa KZN przysługuje na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
16. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia
przysługującego Prezesowi KZN i zastępcom Prezesa KZN, mając na względzie pełnioną
funkcję i zakres obowiązków Prezesa KZN i jego zastępców.
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1. KZN prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu
finansowego sporządzanego, zgodnie z niniejszą ustawą oraz z uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na okres roku
obrotowego i dwa kolejne lata. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. KZN wyodrębnia w planie, o którym mowa w ust. 1:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa;
3) koszty, w szczególności:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;
<3a) środki gromadzone na Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN;>
4) środki na wydatki majątkowe;
5) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
6) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;
7) wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego;
8) środki przyznane innym podmiotom.
3. (uchylony).
4. Prezes KZN sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa
kolejne lata.
Art. 44.
1. Prezes KZN opracowuje projekt rocznego planu finansowego KZN i przekazuje go do
zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
<1a. Rada Nadzorcza opiniuje projekt planu finansowego KZN w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania. Opinia Rady Nadzorczej jest:
1) pozytywna bez zastrzeżeń;
2) pozytywna z zastrzeżeniami;
3) negatywna.
1b. W przypadku wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii pozytywnej z zastrzeżeniami
albo opinii negatywnej, Prezes KZN przekazuje, po dokonaniu korekty planu
finansowego KZN, projekt do ponownego zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada
Nadzorcza ponownie opiniuje projekt planu finansowego w terminie 14 dni.>
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ust. 1a pkt 1>, w trybie określonym dla prac nad projektem ustawy budżetowej,
przekazuje

ministrowi

właściwemu

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zatwierdzenia projekt rocznego
planu finansowego KZN, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra
właściwego do spraw budżetu dla przedłożenia materiałów do projektu ustawy
budżetowej.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa zatwierdza projekt rocznego planu finansowego KZN i przekazuje go
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie i terminach określonych
w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
4. Zmian rocznego planu finansowego KZN dokonuje się w trybie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
zatwierdza zmiany rocznego planu finansowego KZN.
<5. Prezes przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie wynikającym z
harmonogramu

prac

nad

projektem

ustawy

budżetowej,

informacje

o

prognozowanych przychodach i kosztach oraz dochodach i wydatkach zawierające
dane dotyczące przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na
kolejne 4 lata.
6. Założenia makroekonomiczne uwzględniane przy sporządzaniu informacji, o których
mowa w ust. 5, przyjmuje się zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa, o
których mowa w art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
7. W informacji, o której mowa w ust. 5, w zakresie prognozowanych kosztów, wskazuje
się w szczególności koszty działalności KZN, w tym:
1) związane z przeznaczaniem środków na:
a) podnoszenie walorów gospodarczych nieruchomości wchodzących w skład
Zasobu,

w

tym

podejmowanie

działań,

których

wynikiem

będzie

przygotowanie nieruchomości do zabudowy, w szczególności przez podział
nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatne do jej
przyszłej funkcji, lub realizację uzbrojenia technicznego,
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lub nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa,
c) finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego
służącego nieruchomościom wykorzystywanym pod budownictwo socjalne lub
społeczne budownictwo czynszowe,
d) prowadzenie działań analitycznych, w tym sporządzanie lub zlecanie
opracowań, analiz, raportów i ekspertyz,
e) działalność

popularyzatorską

w

zakresie

innowacyjnych

rozwiązań

dotyczących mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji,
f) funkcjonowanie
organów KZN i Biura KZN, w tym wynagrodzenia;
2) amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.>
Art. 45.
1. Roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN podlega badaniu
przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495,
1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421,
1571, 2200 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 568).
2. Prezes KZN przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zatwierdzenia:
1) kwartalne sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN opracowane przez
Prezesa KZN wraz z opinią Rady Nadzorczej - w terminie do końca miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;
2) roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN wraz ze
sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską i opinią Rady
Nadzorczej - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego
dotyczy sprawozdanie.
<3. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zawiera co najmniej
informacje o:
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aktywach pieniężnych;
2) rozliczeniach międzyokresowych;
3) stanie funduszy, o których mowa w art. 48 ust. 1;
4) stanie zobowiązań i należności KZN z uwzględnieniem odpowiednio tytułów
zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.
4. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w
układzie informacji określonych w planie finansowym.
5. W kwartalnym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego KZN dane wykazuje się
za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału,
którego sprawozdanie dotyczy.
6. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, według stanu na koniec
IV kwartału, zawiera omówienie wykonania planu finansowego KZN, a w
przypadku powstania rozbieżności między planem a jego faktycznym wykonaniem –
informację o tych rozbieżnościach i przyczynach ich powstania.
7. Do kwartalnego sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN dołącza się część
opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów.
8. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, sporządza się z
uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji księgowej.
9. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w sposób
rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
10. Projekt planu finansowego KZN oraz kwartalne sprawozdanie z realizacji planu
finansowego KZN sporządza się i przekazuje w postaci papierowej i w formie
dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.>
Art. 46.
1. Przychodami KZN są:
[1) dotacje celowe z budżetu państwa, określane corocznie w ustawie budżetowej,
przeznaczone na realizację określonych w ustawie zadań KZN;
2) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej
działalności KZN;]
<1) dotacje celowe z budżetu państwa, które mogą być udzielane do wysokości
określanej corocznie w ustawie budżetowej, przeznaczone wyłącznie na pokrycie
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skład Zasobu jako aport do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz do
społecznych

inicjatyw

mieszkaniowych

lub

towarzystw

budownictwa

społecznego;
2) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej
działalności KZN oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zakup
środków trwałych wynikających z bieżącej działalności KZN;>
3) przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem;
4) przychody z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej;
6) dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;
7) przychody ze sprzedaży mienia własnego KZN;
8) inne przychody z działalności KZN, w tym związane z karami umownymi.
2. Przychodami z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem są:
[1) przychody z tytułu odpłatnego przekazania na cele mieszkaniowe nieruchomości, z
przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych;]
<1) przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości z Zasobu;>
2)

inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami
wchodzącymi w skład Zasobu [, z uwzględnieniem art. 62a].
Art. 48.

1. KZN tworzy następujące fundusze:
1) fundusz statutowy;
2) fundusz zasobowy;
3) fundusz rezerwowy [.] <;>
<4) Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN.>
2. Fundusz

statutowy

odzwierciedla

wartość

netto

środków

trwałych,

wartości

niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących wyposażenie
KZN na dzień rozpoczęcia przez niego działalności.
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pkt 2, powierzonych KZN przez Skarb Państwa i przekazanych w trybie określonym w
ustawie, oraz nieruchomości nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa, a także
innych aktywów z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem.
4. Fundusz zasobowy ulega:
1) zwiększeniu o:
a) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu
zasobowym,
b) wartość inwestycji i zakupów środków trwałych sfinansowanych z dotacji z
budżetu państwa,
c) wartość rozwiązanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia,
w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na
rzecz Skarbu Państwa, w przypadku ustania przyczyny, dla której ich dokonano;
2) zmniejszeniu o:
a) wartość mienia, w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne
prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa, sprzedanego, zlikwidowanego albo
przekazanego, w tym nieodpłatnie, przez KZN,
b) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu
zasobowym,
c) umorzenia składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych, w
stosunku do których KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na
rzecz Skarbu Państwa,
d) wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia, w stosunku do
którego KZN wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu
Państwa.
5. Fundusz rezerwowy:
1) zwiększa się o wartość zysku netto KZN;
2) zmniejsza się o wartość straty netto KZN.
<5a. Fundusz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN gromadzi środki KZN
stanowiące:
1) 60% dochodów ze zbycia nieruchomości;
2) 20% przychodów KZN, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 i 8.>
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- 190 6. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego KZN za rok obrotowy, po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego przez ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, podejmuje, po
przedstawieniu propozycji przez Prezesa KZN, minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 49.
1. Środki KZN przeznacza się na:
1) realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności:
a) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
<aa)

obejmowanie udziałów w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub

towarzystwach budownictwa społecznego,>
b) podnoszenie walorów gospodarczych nieruchomości wchodzących w skład
Zasobu, w tym podejmowanie działań, których wynikiem będzie przygotowanie
nieruchomości do zabudowy, w szczególności przez podział nieruchomości lub
scalenie i podział nieruchomości adekwatny do jej przyszłej funkcji lub realizację
uzbrojenia technicznego,
<ba) pokrycie kosztów tworzenia spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz
tworzenia społecznych inicjatyw mieszkaniowych i przystępowania do
społecznych

inicjatyw

mieszkaniowych

lub

towarzystw

budownictwa

społecznego,>
c) pokrycie kosztów realizacji uzbrojenia technicznego nieruchomości przekazanych
do KZN lub nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa,
d) finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego służącego
nieruchomościom przeznaczonym na cele mieszkaniowego zasobu gminy lub
budownictwa czynszowego,
e) dofinansowanie Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002
r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie
procentowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1454), oraz Funduszu Termomodernizacji i
Remontów, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) [;]
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Mieszkaniowej KZN przeznacza się wyłącznie na realizację zadań, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5;>
2) pokrycie kosztów funkcjonowania KZN.
2. Przeznaczając środki KZN na finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia
technicznego służącego nieruchomościom przeznaczonym na cele mieszkaniowego
zasobu gminy lub budownictwa czynszowego, uwzględnia się przyczynienie się tej
realizacji do istotnego, na danym obszarze, zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa
czynszowego lub do istotnego zmniejszenia się liczby mieszkań wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa czynszowego
o poziomie wyposażenia nieodpowiadającemu warunkom technicznym dla pomieszczeń
mieszkalnych, przyczynienie się do zwiększenia efektywności realizacji programów
rewitalizacji w danej gminie, a także występujące na danym obszarze istotne trudności w
uzyskaniu mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy, w szczególności, gdy
prognozowany czas oczekiwania na mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy
przekracza 5 lat.
3. KZN może nabyć własność nieruchomości wyłącznie z przeznaczeniem na siedzibę.
4. Przekazanie przez KZN kapitału do spółki celowej, utworzonej zgodnie z art. 7, może
nastąpić, o ile taka możliwość wynika z planu finansowego lub jest zgodna z tym planem:
1)

w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, w wyniku której powstaną lokale
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

2) w celu realizacji działań rewitalizacyjnych;
3) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8
lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych;
4) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w
ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764);
5)

w celu finansowania lub współfinansowania realizacji uzbrojenia technicznego, w
tym uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom przeznaczonym na cele
mieszkaniowego zasobu gminy lub budownictwa czynszowego;
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realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Art. 49a.
KZN jest obowiązany do gospodarowania środkami finansowymi z zachowaniem szczególnej
staranności oraz zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
<Art. 49b.
1. KZN może zaciągać zobowiązania do wysokości środków ujętych w planie
finansowym KZN.
2. KZN gospodaruje środkami finansowymi w sposób zapewniający przestrzeganie
zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, dokumentując wszystkie
przepływy finansowe.>
[Art. 50.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia
gospodarki finansowej KZN oraz gospodarki finansowej Zasobu, w tym:
1) sposób i tryb sporządzania planów finansowych,
2) sposób realizacji planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań,
3) sposób gospodarowania środkami finansowymi
- uwzględniając w szczególności odrębność funkcjonowania gospodarki finansowej KZN oraz
gospodarki finansowej Zasobu oraz mając na względzie potrzebę zapewnienia
przestrzegania zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz ładu finansów
publicznych, przejrzystości przepływów finansowych, a także zapewnienia informacji o
planowanych efektach działań podejmowanych przez KZN.]
Art. 51.
1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem:
1) sprzedaży;
2) oddania w użytkowanie wieczyste;
3) nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego, związkowi tych
jednostek lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu
terytorialnego;
4) aportu do spółki celowej;
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6) zamiany nieruchomości.
2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być obciążane ograniczonymi prawami
rzeczowymi lub oddawane w najem lub dzierżawę.
3. Udzielanie wsparcia finansowego ze środków KZN jest możliwe, o ile przyczynia się to do
istotnego na danym obszarze zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli,
zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub
realizowanych w ramach budownictwa czynszowego i jest zgodne z zasadami
prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.
4. (uchylony).
<5. W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, art. 51a ust. 3, art. 53 ust. 2 oraz art. 65 ust. 1, we
wniosku o wyrażenie zgody wskazuje się:
1) przedmiot czynności prawnej z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych
identyfikujących składniki aktywów trwałych;
2) wartość nieruchomości;
3) sposób dokonania czynności prawnej;
4) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej;
5) uzasadnienie powiązania celu publicznego z budownictwem mieszkaniowym – w
przypadku zgody, o której mowa w art. 51a ust. 3.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające:
a) tytuł prawny do nieruchomości,
b) wartość nieruchomości;
2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonana czynność prawna;
3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.>
Art. 51a.
1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być sprzedawane lub oddawane w
użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
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terytorialnego lub związku tych jednostek;
2) jest nieodpłatnie przekazywana spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki
samorządu terytorialnego;
3) jest przedmiotem umowy zamiany;
4) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
5) ma być przedmiotem aportu do spółki lub wkładu własnego do spółki, o której mowa
w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
6) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu, a wybór partnera prywatnego nastąpił w
trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym.
[3. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
zbycia

w

drodze

przetargu

nieruchomości

przeznaczonych

pod

budownictwo

mieszkaniowe lub na realizację uzbrojenia technicznego albo innych celów publicznych,
jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i który
dochody przeznacza w całości na działalność statutową.]
<3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od
obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych:
1) pod budownictwo mieszkaniowe;
2) na realizację uzbrojenia technicznego;
3) na cele publiczne związane z budownictwem mieszkaniowym.>
4. Zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę
na odstąpienie od obowiązku zawarcia tych umów w drodze przetargu.
5. Podstawę

zawarcia

umowy

w

drodze

bezprzetargowej

stanowi

protokół

z

przeprowadzonych negocjacji lub rokowań w sprawie zbycia podpisany przez Prezesa
KZN lub upoważnioną przez niego osobę.
Art. 52a.
Umowa spółki celowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, określa w szczególności:
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2) cel spółki związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;
3) zobowiązanie spółki do wykorzystania nieruchomości będącej przedmiotem aportu na cel
związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej, w której co najmniej 50% powierzchni
użytkowej mieszkań będą stanowiły mieszkania na wynajem;
4) termin realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;
5) postanowienia przewidujące ograniczenia w zbyciu nieruchomości wnoszonej jako aport
do spółki;
6) postanowienia przewidujące, iż w przypadku niezrealizowania celu spółki w terminie
określonym w umowie, przewidzianym dla realizacji inwestycji mieszkaniowej lub
uzbrojenia technicznego, spółka ulega rozwiązaniu.
<Art. 52b. Umowa utworzenia przez KZN społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo
pokrycia udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej lub
towarzystwie budownictwa społecznego określa w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości wnoszonej przez KZN jako wkład niepieniężny w celu
pokrycia całości albo części udziałów lub określenie wysokości przeznaczonych
na ten cel środków Funduszu;
2) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego;
3) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku
realizacji

przedsięwzięcia

najemcami

będą

osoby

inwestycyjno-budowlanego,
wychowujące

przynajmniej

których
jedno

pierwszymi
własne

lub

przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27
września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez
młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
4) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone w wyniku
realizacji

przedsięwzięcia

inwestycyjno-budowlanego,

których

pierwszymi

najemcami będą osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705);
5) zobowiązanie

społecznej

inicjatywy

mieszkaniowej

lub

towarzystwa

budownictwa społecznego do wykorzystania nieruchomości wniesionej przez
KZN jako wkład niepieniężny, w celu związanym z realizacją inwestycji
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stanowiły mieszkania na wynajem;
6) termin realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;
7) postanowienia przewidujące ograniczenia w zbyciu nieruchomości wnoszonej
jako

aport

do

społecznych

inicjatyw

mieszkaniowych

lub

towarzystw

budownictwa społecznego, w tym okres, w którym nie można zbyć nieruchomości
oraz dokonać zmiany przeznaczenia nieruchomości.>
[Art. 62a.
1. W przypadku zbycia przez KZN nieruchomości przekazanej do Zasobu przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencję Mienia Wojskowego, KZN wypłaca tym
podmiotom rekompensatę w wysokości odpowiadającej 90% dochodu uzyskanego przez
KZN ze zbycia tej nieruchomości.
2. Dochód uzyskany przez KZN ze zbycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi
różnicę między przychodami z tego zbycia a kosztami bezpośrednio związanymi z
pozyskaniem i gospodarowaniem tą nieruchomością.
3. W przypadku wniesienia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, do spółki celowej,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencja Mienia Wojskowego wykonują prawa
z 90% udziałów lub akcji odpowiadających wartości wniesionej nieruchomości
pomniejszonej o koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem i gospodarowaniem tą
nieruchomością.]
[Art. 133.
1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa wyposaży KZN w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
oraz inne składniki aktywów niezbędne do rozpoczęcia przez niego działalności.
2. Środki na pokrycie wyposażenia KZN w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
oraz inne składniki aktywów niezbędne do rozpoczęcia przez niego działalności, a także
na pokrycie kosztów realizacji zadań, organizacji i funkcjonowania KZN, w tym na
wynagrodzenia pracowników, w 2017 roku pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.
3. Koszty organizacji i funkcjonowania KZN, począwszy od 2018 r., w tym wydatki na
wynagrodzenia pracowników, oraz koszty realizacji zadań KZN ponoszone do czasu
osiągnięcia przez KZN przychodów niezbędnych do pokrycia powyższych kosztów
pokrywane będą z rezerwy celowej budżetu państwa.
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oraz mieszkalnictwa informuje KZN o zaprzestaniu finansowania kosztów, o których
mowa w ust. 3, po ustaleniu, na podstawie analizy kwartalnych sprawozdań z realizacji
planu finansowego KZN, że zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 3. Analiza, o
której mowa w zdaniu pierwszym, sporządzana jest w terminie 60 dni od dnia otrzymania
sprawozdania.]

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384,
695 i 1610)
Art. 180.
1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji
administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu
mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej <, społecznej inicjatywie mieszkaniowej>
lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
2. Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego nie przysługuje funkcjonariuszowi,
którego małżonek otrzymał lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej o
przydziale, pomoc finansową na uzyskanie lokalu w innych służbach, odprawę
mieszkaniową lub ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego.
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku:
1) jej wypłaty jako nienależnego świadczenia;
2) zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat służby, jeżeli nie nabył
uprawnień do emerytury policyjnej albo policyjnej renty inwalidzkiej lub prawa do
świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych;
3) skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w
związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego
lub w przypadku funkcjonariusza, wobec którego orzeczono prawomocnie środek
karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
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równorzędne ze służbą w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
5. Organami właściwymi do wydawania decyzji w sprawach przyznawania i cofania pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy są:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych dla Komendanta SOP;
2) Komendant SOP dla funkcjonariuszy.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania oraz szczegółowe warunki przyznawania i cofania pomocy
finansowej, o której mowa w ust. 1, oraz rodzaje wymaganych dokumentów,
2) sposób ustalania wysokości pomocy finansowej,
3) sposób ustalania kwoty podlegającej zwrotowi oraz przypadki uzasadniające
obniżenie kwoty podlegającej zwrotowi,
4) wzór wniosku stosowanego w tym postępowaniu
- mając na względzie terminowe przyznawanie pomocy finansowej oraz prawidłowość jej
ustalania i wypłacania.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) dochód - dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
2) dochód gospodarstwa domowego - sumę dochodów osób wchodzących w skład
gospodarstwa domowego;
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szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono wyłącznie lokal mieszkalny;
4) Fundusz Dopłat - Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o
dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1454);
5) gospodarstwo domowe - gospodarstwo prowadzone przez najemcę albo gospodarstwo
prowadzone przez najemcę wspólnie z osobami stale z nim zamieszkującymi;
6) inwestycja mieszkaniowa:
a) budowę budynku mieszkalnego, w którym zostanie wyodrębnione przynajmniej jedno
mieszkanie, albo
b) przebudowę budynku, w wyniku której nastąpi zmiana sposobu użytkowania z
budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny, w którym zostanie wyodrębnione
przynajmniej jedno mieszkanie, albo
[c) wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie budynku
mieszkalnego znajdującego się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz.
1398 oraz z 2019 r. poz. 730, 1696 i 2020), w którym będzie się znajdowało
przynajmniej jedno mieszkanie;]
<c) wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie
budynku mieszkalnego znajdującego się na obszarze rewitalizacji, dla którego
przyjęto gminny program rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802, 1086 i …), w
którym będzie się znajdowało przynajmniej jedno mieszkanie, albo;>
<d)wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie
budynku mieszkalnego znajdującego się na obszarze określonym w programie
zawierającym działania służące wyprowadzaniu obszaru zdegradowanego ze
stanu kryzysowego, przyjmowanym uchwałą rady gminy, bez uchwalania
gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji, w którym będzie się znajdowało
przynajmniej jedno mieszkanie.>
7) lokal mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie
pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737,
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lokale, lub w domu jednorodzinnym;
8) mieszkanie - lokal mieszkalny, w związku z najmem którego mogą być stosowane
dopłaty do czynszu;
[9) najemca - najemcę będącego stroną umowy najmu mieszkania albo osobę ubiegającą się
o zawarcie umowy najmu mieszkania;]
<9) najemca – najemcę będącego stroną umowy najmu mieszkania albo podnajmu
mieszkania albo osobę ubiegającą się o zawarcie takiej umowy;>
10) organ właściwy - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na
miejsce położenia mieszkania;
[11) pierwsze zasiedlenie - oddanie do używania mieszkania najemcy, jako pierwszemu po
zakończeniu inwestycji mieszkaniowej użytkownikowi, na podstawie umowy najmu
zawartej z inwestorem albo z podmiotem, który nabył mieszkanie od inwestora z
przeznaczeniem na wynajem, albo z podmiotem, który, działając na podstawie umowy w
sprawie wynajmu mieszkań, zawartej z inwestorem, wynajmuje mieszkanie najemcy;]
<11)

pierwsze zasiedlenie – oddanie do używania mieszkania najemcy, jako

pierwszemu użytkownikowi po zakończeniu inwestycji mieszkaniowej, na podstawie
umowy:
a) najmu zawartej z inwestorem,
b) najmu zawartej z podmiotem, który nabył mieszkanie od inwestora z
przeznaczeniem na wynajem albo z podmiotem, który działając na podstawie
umowy w sprawie wynajmu mieszkań zawartej z inwestorem, wynajmuje
mieszkanie najemcy,
c) podnajmu zawartej z gminą, która wynajmuje mieszkanie od inwestora lub
podmiotu, który nabył to mieszkanie od inwestora z przeznaczeniem na
wynajem;>
12) powierzchnia użytkowa - powierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309);
13) spółka gminna - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której
gmina lub gminy dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na
walnym zgromadzeniu;
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budynków mieszkalnych - średnią arytmetyczną wartości wskaźnika, o którym mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ogłoszonego w dwóch
ostatnich okresach dla:
a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku gdy
mieszkanie położone jest na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku
województwa,
b) pozostałych gmin w województwie - w przypadku gdy mieszkanie położone jest na
terenie gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku
województwa,
c) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin
w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości ustalonej zgodnie z lit. b - w
przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy sąsiadującej z miastem
będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa;
15) utrata dochodu - utratę dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych;
16) uzyskanie dochodu - uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych;
17) zdolność czynszowa - zdolność najemcy do terminowego uiszczania świadczeń
pieniężnych wynikających z umowy najmu mieszkania, ustaloną w oparciu o warunki, o
których mowa w art. 7<ust. 1> pkt 2.
[Art. 3.
Dopłaty do czynszu, zwane dalej "dopłatami", przysługują najemcy będącemu stroną umowy
najmu mieszkania.]
<Art. 3.
Dopłaty do czynszu, zwane dalej „dopłatami”, przysługują najemcy będącemu stroną
umowy najmu mieszkania albo podnajmu mieszkania.>

Art. 4.
1. Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca:
1) jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo cudzoziemcem:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 202 a) posiadającym

prawo
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lub

prawo

stałego

pobytu

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i będącym:
– obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
– obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
– członkiem rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293) obywatela, o którym mowa w tiret pierwszym,
drugim lub trzecim,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w
art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz.
35),
c) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium
państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw
trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli
państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady
(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór
dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z
15.06.2002, str. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19,
t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją "ICT", wydanego przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem jego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika
kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy
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w okresie 180 dni;
2) w okresie uzyskiwania dopłat nie jest:
a) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego,
b) osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny,
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku
zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
d) najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, z wyjątkiem mieszkania utworzonego przy wykorzystaniu finansowania
zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195), w
związku z najmem którego są stosowane dopłaty,
e) najemcą innego niż określony w lit. d lokalu mieszkalnego utworzonego przy
wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", na podstawie wniosku o kredyt
złożonego do dnia 30 września 2009 r., o których mowa w ustawie z dnia 26
października

1995

r.

o

niektórych

formach

popierania

budownictwa

mieszkaniowego, z wyjątkiem mieszkania, w związku z najmem którego są
stosowane dopłaty,
f) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego
przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
3) w dniu złożenia wniosku o dopłaty nie jest:
a) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego,
b) osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny,
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku
zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
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pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3. W przypadku najemcy, który w dniu złożenia wniosku o dopłaty jest najemcą lokalu
mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d lub e, z wyjątkiem mieszkania, w
związku z najmem którego ubiega się o dopłaty, lub któremu w dniu złożenia wniosku o
dopłaty przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest
lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, warunkiem udzielenia dopłat jest zobowiązanie
się najemcy do:
1) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub
2) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, którego przedmiotem
jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i
opróżnienia tego lokalu lub domu
- i poinformowania organu właściwego o dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1
lub 2, najpóźniej do końca trzeciego miesiąca uzyskiwania dopłat na podstawie tego
wniosku.
4. W przypadku niepoinformowania organu właściwego o dokonaniu czynności, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, w terminie określonym w tym ustępie wypłata dopłat podlega
wstrzymaniu.
[5. Organ właściwy informuje inwestora o wstrzymaniu wypłaty dopłat, o którym mowa w ust.
4.]
<5. O wstrzymaniu wypłaty dopłat na podstawie ust. 4 organ właściwy informuje
inwestora.>
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dopłaty wypłaca się od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym najemca poinformował organ właściwy o dokonaniu czynności, o
których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Okres, w którym wypłata dopłat była wstrzymana, wlicza się do okresu stosowania dopłat,
o którym mowa w art. 9 ust. 2.
8. W okresie uzyskiwania dopłat najemca nie może podnajmować mieszkania lub części tego
mieszkania.
9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa
domowego. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, najemca informuje organ właściwy o
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czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2.
10. Przepisów ust. 1 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się w przypadku, w którym nabycie na zasadach
współwłasności w częściach ułamkowych budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego lub uzyskanie ułamkowej części prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt
2 lit. b, w okresie stosowania dopłat nastąpiło w drodze spadku.
Art. 7.
<1.> Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli w związku z inwestycją mieszkaniową została
zawarta umowa między inwestorem realizującym tę inwestycję a gminą właściwą
miejscowo dla tej inwestycji, określająca co najmniej:
1) strukturę mieszkań, wykończenie mieszkań, dostępność mieszkań i budynku dla osób
niepełnosprawnych oraz sposób zagospodarowania powierzchni wspólnych w
budynku;
2) warunki, których spełnienie uznaje się za potwierdzenie posiadania przez najemcę
zdolności czynszowej, przez określenie minimalnej wysokości:
a) miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub
b) obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu;
3) planowaną liczbę mieszkań, z uwzględnieniem przewidywanej powierzchni
użytkowej poszczególnych mieszkań, a jeżeli przed zawarciem umowy inwestycja
mieszkaniowa została rozpoczęta lub została zakończona - liczbę i powierzchnię
użytkową mieszkań;
4) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o zawarcie umowy
najmu mieszkań przez określenie roku i kwartału, jeżeli nabór nie został
przeprowadzony przed zawarciem umowy;
5) planowany termin pierwszego zasiedlenia mieszkań przez określenie roku i kwartału;
[6) dodatkowe warunki, na podstawie których odbywa się nabór wniosków o zawarcie
umowy najmu mieszkań określone w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 8 ust.
1, zwane dalej "kryteriami pierwszeństwa", w tym warunki mające charakter
bezwzględnie obowiązujący;]
7) zasady wyboru najemcy, jakimi kieruje się inwestor zawierając umowę najmu
mieszkania z kolejnym najemcą, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
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art. 9 ust. 1.
<2. Określając planowaną liczbę mieszkań w umowie, o której mowa w ust. 1, można
wskazać ich część lub wszystkie z nich jako przewidziane do wynajęcia przez gminę z
prawem do dalszego podnajmowania osobom fizycznym bez zgody inwestora i bez
wymogu posiadania przez podnajemcę zdolności czynszowej. W przypadku
wskazania w umowie wszystkich planowanych mieszkań jako przewidzianych do
wynajęcia przez gminę, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.>
<Art. 7a.
Dodatkowym warunkiem przy naborze wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań,
zwanym dalej „kryterium pierwszeństwa”, jest posiadanie przez najemcę wkładu
oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe,
którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23
października 1990 r.>
Art. 8.
1. Rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:
[1) zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, o którym
mowa w art. 11 ust. 1, w tym kryteria pierwszeństwa i zasady przeprowadzania oceny
punktowej, o której mowa w art. 11 ust. 2;]
<1) zasady przeprowadzania naboru wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1, w
tym dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny
punktowej, o której mowa w art. 11 ust. 2, dla tych dodatkowych kryteriów
pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w art. 7a;>
2) maksymalną wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub
obowiązkowej kaucji, o których mowa w art. 7 <ust. 1> pkt 2.
2. [Określając kryteria pierwszeństwa, rada gminy dokonuje wyboru spośród następujących
kryteriów:]
<Określając dodatkowe kryteria pierwszeństwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rada
gminy dokonuje wyboru spośród następujących kryteriów:>
1) w grupie ubiegających się o zawarcie umowy najmu wysokość dochodu gospodarstwa
domowego jest względnie niska;
2) w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko;
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właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz
nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie
jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku
zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny;
4) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w
celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania;
5) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wcześniej złożyła wniosek o
zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości, jednak nie zawarła
umowy najmu z powodu większej liczby najemców posiadających zdolność
czynszową niż liczba dostępnych mieszkań;
6) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy
najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu
mieszkania przez najemcę;
7) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta;
8) najemca ukończył 65 lat;
9) osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1172, 924, 1495, 1696, 1818 i 2473);
10) osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego
legitymuje

się

orzeczeniem

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
11) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada Kartę Polaka, o której
mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz.
1598);
12) najemca był w przeszłości właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu w przeszłości spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
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lokal;
13) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest właścicielem lub
współwłaścicielem nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o
funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlega wywłaszczeniu.
[3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może:
1) nadać części kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w ust. 2, charakter
bezwzględnie obowiązujący;
2) określić inne kryteria pierwszeństwa oprócz określonych na podstawie kryteriów
pierwszeństwa, o których mowa w ust. 2.]
<3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może:
1) nadać części dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w ust. 2,
charakter bezwzględnie obowiązujący;
2) określić inne dodatkowe kryteria pierwszeństwa oprócz kryteriów, o których
mowa w ust. 2.>
Art. 9.
1. Dopłaty mogą być stosowane w okresie nie dłuższym niż 20 lat, licząc od miesiąca, w
którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa.
2. Dopłaty przysługujące danemu najemcy mieszkania stosuje się przez okres 15 lat, licząc od
miesiąca

dokonania

pierwszej

wpłaty

dopłaty

na

rachunek

[inwestora]

<wynajmującego>.
3. Najemcy, wobec którego stosowano dopłaty przez okres krótszy niż 15 lat, w przypadkach:
1) wydania decyzji w sprawie pozbawienia prawa do dopłat, o której mowa w art. 16 ust.
9 pkt 1,
2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu mieszkania w okresie stosowania dopłat,
w tym z powodu zamiany mieszkania na inne i zawarcia nowej umowy najmu,
3) krótszego niż 15 lat okresu stosowania dopłat z uwagi na warunek, o którym mowa w
ust. 1, w tym w przypadku kolejnego najemcy mieszkania
- przysługuje prawo ponownego ubiegania się o dopłaty, z zastrzeżeniem, że łączny
okres stosowania dopłat nie może przekroczyć 15 lat.
4. W przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego najemcy wchodzi osoba, która w
przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były
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- 209 stosowane dopłaty, okres, o którym mowa w ust. 2, pomniejsza się o liczbę miesięcy
stosowania tych dopłat.
[Art. 11.
1. Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7, przeprowadza nabór
wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają ocenie punktowej, zgodnie z kryteriami
pierwszeństwa.
3. Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków, o których mowa w ust. 1, gmina
sporządza listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej
liczby uzyskanych punktów, obejmującą imiona i nazwiska najemców, zwaną dalej "listą
najemców".]
<Art. 11.
1. Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7 ust. 1,
przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umowy:
1) najmu mieszkań – chyba, że wszystkie z nich są mieszkaniami, o których mowa w
art. 7 ust. 2, wynajętymi przez tę gminę;
2) podnajmu mieszkań, o których mowa w art. 7 ust. 2 – w przypadku ich wynajęcia
przez tę gminę.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają ocenie punktowej zgodnie z zasadami
określonymi w uchwale, o której mowa w art. 8 ust. 1.
3. Po przeprowadzeniu oceny punktowej, o której mowa w ust. 2, wniosków, o których
mowa w ust. 1, gmina sporządza ich listę, zwaną dalej „listą najemców”, szeregując
otrzymane w ramach naboru wnioski w kolejności od największej do najmniejszej
liczby uzyskanych punktów. Lista najemców obejmuje imiona i nazwiska
wnioskodawców.>
Art. 12.
1. Gmina właściwa miejscowo dla inwestycji mieszkaniowej występuje do Banku z
wnioskiem o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat, zwanej dalej "umową w
sprawie stosowania dopłat", w celu zabezpieczenia środków na dopłaty.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się wstępne kwoty zapotrzebowania na
środki zabezpieczające stosowanie dopłat, określone, dla każdego roku, przy
uwzględnieniu poniższych założeń:
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- 210 1) dopłaty są stosowane w związku z najmem wszystkich mieszkań w wysokości
ustalonej z uwzględnieniem:
a) aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych,
b) powierzchni normatywnych wynoszących, w przypadku każdego mieszkania, 65
m2, nie więcej jednak niż przewidywana powierzchnia użytkowa danego
mieszkania,
c) powierzchni normatywnych ustalonych dla listy najemców zgodnie z kolejnością
zajmowaną na liście - w przypadku, gdy zostały już przeprowadzone nabór i ocena
punktowa, o których mowa w art. 11;
2) dla wszystkich mieszkań:
a) początkiem okresu stosowania dopłat, zwanego dalej "okresem dopłatowym",
będzie początek kwartału określony w umowie, o której mowa w art. 7 <ust. 1>,
jako planowany termin pierwszego zasiedlenia,
b) dopłaty są stosowane nieprzerwanie przez 15 lat.
3. Bank rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1, w kolejności wpływu. Jeżeli wniosek
nie spełnia wymogu, o którym mowa w ust. 2, Bank wzywa gminę do uzupełnienia lub
korekty wniosku, wskazując zakres uzupełnienia lub korekty i termin na ich dokonanie,
nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania gminie.
4. Bank informuje gminę o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku:
1) niedokonania uzupełnienia lub korekty wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3;
2) niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 30 ust 1.
5. Umowa w sprawie stosowania dopłat określa co najmniej:
1) planowany okres dopłatowy, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1;
2) zobowiązanie Banku do wypłaty gminie środków przeznaczonych na dopłaty w
wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu wynikającemu z wniosków o wypłatę
dopłat, o których mowa w art. 19 ust. 1;
3) tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków o wypłatę dopłat, przekazywania
przez Bank gminie środków przeznaczonych na dopłaty oraz zwrotu tych środków w
przypadkach określonych w ustawie;
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na dopłaty;
5) obowiązki informacyjne Banku i gminy związane z udzielaniem i wypłacaniem
środków na dopłaty;
6) zakres danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 20.
6. W przypadku zawarcia umowy w sprawie stosowania dopłat wstępne kwoty
zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat pomniejszają dostępne
limity kwalifikacji, o których mowa w art. 30 ust. 1.
7. Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w sprawie stosowania dopłat, z
zastrzeżeniem, że zmiana postanowień umowy nie spowoduje przekroczenia aktualnych
limitów kwalifikacji, o których mowa w art. 30 ust. 1, w żadnym roku stosowania dopłat.
Art. 13.
[1. Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7, przekazuje
inwestorowi listę najemców wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu.]
<1. Gmina, która zawarła z inwestorem umowę, o której mowa w art. 7 ust. 1:
1) przekazuje inwestorowi listę najemców sporządzoną w ramach naboru, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu
mieszkań;
2) zawiera umowy podnajmu mieszkań zgodnie z listą najemców sporządzoną w
ramach naboru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2.>
<1a. Do podnajmu przez gminę mieszkań, o których mowa w art. 7 ust. 2, nie stosuje się
przepisów art. 20 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2020 r. poz. 611 i …) chyba, że na pokrycie części kosztów budowy tych mieszkań
gminie udzielono finansowego wsparcia w trybie art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z
dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych,
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 i …)>
2. Inwestor zawiera umowy najmu z najemcami posiadającymi zdolność czynszową, według
kolejności wynikającej z listy najemców, po zawarciu przez gminę umowy w sprawie
stosowania dopłat.
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mieszkań inwestor może zawierać umowy najmu mieszkań z najemcami posiadającymi
zdolność czynszową, niewskazanymi na liście najemców.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu mieszkania zawartej z
dotychczasowym najemcą, umowa najmu mieszkania z kolejnym najemcą posiadającym
zdolność czynszową jest zawierana przez inwestora z uwzględnieniem warunków, o
których mowa w art. 7 <ust. 1> pkt 7.
5. W okresie, o którym mowa w art. 9 ust. 2, do umów najmu, o których mowa w ust. 2-4, nie
stosuje się przepisów art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
6. W przypadku gdy najemca zawarł umowę najmu mieszkania, o której mowa w ust. 2-4,
prawo do dopłat stosowanych w związku z najmem tego mieszkania przysługuje mu
również w przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w art. 7<ust. 1>.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, określone w ustawie czynności gminy wykonuje
gmina właściwa miejscowo dla inwestycji mieszkaniowej, która była przedmiotem
umowy, o której mowa w art. 7 <ust. 1>.

Art. 14.
1. Dopłaty przysługują na pisemny wniosek najemcy złożony w urzędzie gminy lub miasta
właściwym ze względu na miejsce położenia mieszkania, zwany dalej "wnioskiem o
dopłaty".
2. W przypadku gdy najemcą są małżonkowie, wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków.
Złożenie wniosku o dopłaty przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze
złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia
wniosku o dopłaty.
3. Do wniosku o dopłaty najemca dołącza:
[1) kopię umowy najmu albo kopię umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w
przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o
dopłaty;]
<1) kopię umowy najmu, kopię umowy podnajmu albo kopię umowy zobowiązującej
do zawarcia umowy najmu, w przypadku, gdy umowa najmu nie została zawarta
do dnia złożenia wniosku o dopłaty;>
2) oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego;
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o którym mowa w art. 5 ust. 2, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób
wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości
dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub
uzyskania;
4) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3;
5) zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 - w przypadku, o którym mowa w tym
przepisie;
6) oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby
miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy
o dopłaty - w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3;
7) oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w
przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były
stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były
stosowane - w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 4;
8) oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby
miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy - w przypadku, o
którym mowa w art. 18 ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o dopłaty oraz
wzory oświadczeń i zobowiązania, o których mowa w ust. 3, mając na względzie potrzebę
zagwarantowania poprawności i kompletności tych dokumentów oraz zapewnienia
danych niezbędnych do monitorowania realizacji celów inwestycyjnych i społecznych
ustawy.
5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniach zamieszcza
się klauzulę w brzmieniu:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu właściwego o odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, organ właściwy wzywa najemcę do
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udzielenia upoważnienia do uzyskania informacji, o których mowa w ust. 7.
7. W przypadku braku możliwości przedstawienia przez najemcę zaświadczeń, o których
mowa w ust. 6, z przyczyn nieleżących po stronie najemcy lub utrzymujących się
uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 3 pkt 3, organ właściwy dokonuje weryfikacji danych zawartych w
oświadczeniu na podstawie informacji uzyskanych od organów podatkowych, organów
emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, obejmujących informacje o:
1) najemcy oraz pozostałych osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
obejmujące:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer PESEL,
d) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia - w
przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL,
e) stan cywilny,
f) obywatelstwo;
2) najemcy oraz pozostałych osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
rozliczających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), udzielane
przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające dane o wysokości:
a) dochodu,
b) należnego podatku;
3) najemcy oraz pozostałych osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
rozliczających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, udzielane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
zawierające dane o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości należnego podatku;
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dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
5) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacje o wysokości
składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek.
8. Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry
publiczne przekazują informacje, o których mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku organu właściwego.
Art. 15.
1. Dopłaty przyznaje organ właściwy w drodze decyzji, zwanej dalej "decyzją w sprawie
dopłat".
2. Decyzję w sprawie dopłat wydaje się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku o
dopłaty do organu właściwego.
3. W przypadku gdy do wniosku o dopłaty została załączona kopia umowy zobowiązującej, o
której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1, organ właściwy wydaje decyzję w sprawie dopłat po
przedstawieniu przez najemcę kopii umowy najmu, nie później niż w terminie miesiąca od
dnia wpływu wniosku o dopłaty do organu właściwego.
[4. Organ właściwy przesyła decyzję w sprawie dopłat do wiadomości inwestorowi w celu
dokonania przez niego korekty wysokości miesięcznych należności wynikających z umowy
najmu, podlegających zapłacie bezpośrednio przez najemcę.]
<4. Organ właściwy przesyła decyzję w sprawie dopłat przysługujących najemcy
będącego stroną umowy najmu do wiadomości inwestorowi w celu dokonania przez
niego korekty wysokości miesięcznych należności wynikających z tej umowy i
podlegających

zapłacie

bezpośrednio

przez

najemcę.

Korektę

wysokości

miesięcznych należności wynikających z umowy podnajmu mieszkania, o której
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokonuje gmina.>
5. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dopłat nie powoduje wstrzymania wypłaty
dopłat.
6. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dopłaty przyznano na
podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia organu właściwego w błąd przez najemcę, najemca jest
obowiązany do zwrotu nienależnie pobranych kwot wraz z odsetkami ustawowymi.
Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu wpłaty pierwszej nienależnie pobranej
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<wynajmującego> do dnia dokonania zwrotu

nienależnie pobranych kwot.
7. Nienależnie pobrane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi, o których mowa w ust. 6,
stanowią przychód Funduszu Dopłat i podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wypłata dopłat podlega wstrzymaniu. Przepis art. 4
ust. 5 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dopłaty w skorygowanej wysokości wypłaca się od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wyegzekwowanie nienależnie
pobranych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Przepisy art. 4 ust. 5 i 7 stosuje się
odpowiednio.
10. Do decyzji wydanych w wyniku wznowienia postępowania albo kończących
postępowanie odwoławcze przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku rozwiązania umowy najmu mieszkania decyzja w sprawie dopłat, na
podstawie której najemca nabył prawo do uzyskiwania dopłat, ulega wygaśnięciu.
Art. 17.
1. Najemca uzyskujący dopłaty informuje, w formie pisemnej, organ właściwy o dokonaniu
czynności prawnej skutkującej niespełnianiem przez niego lub inną osobę wchodzącą w
skład gospodarstwa domowego warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub ust. 8, w
terminie 30 dni od dnia dokonania tej czynności.
2. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, organ właściwy, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w art. 4 ust. 10, wydaje decyzję w sprawie pozbawienia prawa do dopłat.
Przepis art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku gdy najemca nie poinformował o dokonaniu czynności, o której mowa w ust.
1, w terminie 30 dni od dnia jej dokonania, decyzja, o której mowa w ust. 2, zawiera
zobowiązanie najemcy do niezwłocznego zwrotu na rachunek gminy środków
stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w
okresie od dnia dokonania tej czynności do dnia, w którym ta decyzja stała się wykonalna.
Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wpłaty pierwszej
nienależnie pobranej kwoty na rachunek [inwestora] <wynajmującego> do dnia
dokonania zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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Dopłat.
5. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wstrzymuje jej wykonania.
Art. 19.
1. Dopłaty wypłaca Bank ze środków Funduszu Dopłat na wniosek gminy, która zawarła z
Bankiem umowę w sprawie stosowania dopłat.
2. Wniosek o wypłatę dopłat składany jest co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni
kalendarzowych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy
wniosek.
3. Wniosek o wypłatę dopłat zawiera:
1) wskazanie najemców oraz pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa
domowego danego najemcy;
2) informację o powierzchni użytkowej poszczególnych mieszkań;
3) informację o wysokości dopłaty należnej poszczególnym najemcom;
4) informację o prognozowanej wysokości dopłat należnych poszczególnym najemcom
do końca okresu wypłaty dopłat, przy założeniu, że podstawa obliczenia wysokości
dopłat jest taka sama jak w miesiącu składania wniosku.
4. Bank wypłaca gminie łączną kwotę środków przeznaczonych na dopłaty wynikającą z
wniosku o wypłatę dopłat w terminie do dziesiątego dnia miesiąca, którego dotyczy
wniosek, po zweryfikowaniu na podstawie danych zawartych w ewidencji, o której mowa
w art. 20, praw najemców do dopłat.
[5. Gmina wpłaca dopłaty, w imieniu najemców, na rachunek inwestora w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 4.]
<5. Gmina wpłaca dopłaty, w imieniu najemców będących stronami umowy najmu, na
rachunek inwestora w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania środków, o
których mowa w ust. 4.>
Art. 23.
1. Gmina może powierzyć dokonanie czynności, o których mowa w art. 7 <ust. 1>, art. 11 i
art. 13 ust. 1, spółce gminnej.
2. W przypadku inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez spółkę gminną czynności, o
których mowa w art. 7, art. 11 i art. 13 ust. 1, dokonuje gmina.
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- 218 [Art. 24.
W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6, art. 7 pkt 7, art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1-4,
art. 15 ust. 4, 6 i 8-10, art. 16 ust. 5 i 11, art. 17 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ust. 5, przez inwestora
rozumie się również podmiot, który nabył mieszkanie od inwestora z przeznaczeniem na
wynajem, albo podmiot, który, działając na podstawie umowy w sprawie wynajmu mieszkań,
zawartej z inwestorem, wynajmuje mieszkanie najemcy.]

<Art. 24.
W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6, art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 13 ust. 1–4,
art. 15 ust. 4 i 8–10, art. 16 ust. 5 i 11, art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5, przez inwestora
rozumie się również podmiot, który nabył mieszkanie od inwestora z przeznaczeniem na
wynajem albo podmiot, który, działając na podstawie umowy w sprawie wynajmu
mieszkań zawartej z inwestorem, wynajmuje mieszkanie najemcy.>
Art. 31.
1. Dopłaty mogą zostać udzielone w przypadku, gdy pierwsze zasiedlenie mieszkania przez
najemcę miało miejsce nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie
ustawy.
2. W przypadku gdy pierwsze zasiedlenie miało miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy,
dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli nabór wniosków o zawarcie umowy najmu
mieszkania został przeprowadzony na podstawie warunków określonych przez gminę lub
spółkę gminną.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego zasiedlenia mieszkania utworzonego przy
wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
4. W przypadku gdy pierwsze zasiedlenie miało miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy,
we wniosku o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat określa się:
1) liczbę mieszkań zgłoszonych gminie przez wynajmującego;
2) wstępne kwoty zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat
określone, dla każdego roku, przy uwzględnieniu poniższych założeń:
a) dopłaty są stosowane w związku z najmem wszystkich mieszkań w wysokości
ustalonej z uwzględnieniem:
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- 219 – aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych,
– powierzchni normatywnych ustalonych dla najemców, którzy rozpoczęli używanie
mieszkania na zasadzie pierwszego zasiedlenia,
b) dla wszystkich mieszkań:
– początkiem okresu dopłatowego będzie początek kwartału następującego po
kwartale, w którym jest składany wniosek, niewcześniejszego jednak niż pierwszy
kwartał 2019 r.,
– dopłaty są stosowane nieprzerwanie przez 15 lat.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepisów art. 7 <ust. 1>, art. 11 i art. 13 nie
stosuje się.
6. W okresie, o którym mowa w art. 9 ust. 2, do umów najmu zawartych przed dniem wejścia
w życie ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 albo 3, nie stosuje się przepisów
art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)
Art. 15ja.
[Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności
gospodarczej, należna za 2020 r. od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz państwowej
osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u
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podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał
stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:]
<Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, w odniesieniu do której organem reprezentującym Skarb Państwa
jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z
zakresu administracji rządowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności
gospodarczej, należna za 2020 r. od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do
liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz
stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:>
1) zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi
miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej,
przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1;
2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne,

ubezpieczenie

zdrowotne,

Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału
2019 r.
Art. 15jc.
1. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, rozumie się
spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu
31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym
mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do łącznych obrotów z
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku
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kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego lub
2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia
poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art.
15jb pkt 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się
także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 i art. 15jb pkt 1, podmiot, o
którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, oświadcza:
1) o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 1,
w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15ja lub art. 15jb;
2) o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne,

ubezpieczenie

zdrowotne,

Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego
kwartału 2019 r.;
3) że wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest składane pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 i art. 15jb pkt 1, podmiot, o
którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, przedstawia informacje, o których mowa w art. 37
ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
5. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień dokonania zgłoszenia, o którym
mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1.
6. Na żądanie właściwego organu podmiot, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, przedstawia
w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania dokumenty potwierdzające spełnienie
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pomocy, o której mowa w art. 15zzzh ust. 2.
7. Nieprzedstawienie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 6, niezłożenie
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nieprzedstawienie informacji, o których mowa w
art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej, lub stwierdzenie przez właściwy organ, iż nie zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w ust. 2, art. 15ja, art. 15jb, lub warunki udzielenia pomocy, o
której mowa w art. 15zzzh ust. 2, stanowi podstawę do dochodzenia opłaty, o której mowa
w art. 15ja, lub należności, o których mowa w art. 15jb, w pełnej wysokości.
<Art. 15jca.
1. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1, podmiot, o którym
mowa w art. 15ja, wniósł w niepomniejszonej wysokości, opłatę roczną z tytułu
użytkowania wieczystego za rok 2020, obniżeniu, o kwotę wyliczoną zgodnie z art.
15ja podlega wysokość należnej od tego podmiotu opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego za rok 2021.
2. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1, podmiot, o którym
mowa w art. 15ja, wniósł w niepomniejszonej wysokości, opłatę roczną z tytułu
użytkowania wieczystego za rok 2020, które uległo przekształceniu w prawo
własności w 2020 roku, obniżeniu o kwotę wyliczoną zgodnie z art. 15ja, podlega
wysokość należnej od tego podmiotu opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020
r. poz. 139, 568 i 695), za rok 2021 albo wnoszonej w tym roku jako opłata
jednorazowa.
3. Przepisy art. 15ja oraz art. 15jc stosuje się odpowiednio, z tym, że zgłoszenia, o
którym mowa w art. 15ja pkt 1, należy dokonać przed upływem terminu na
wniesienie opłaty:
1) rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2021 – w przypadku, o którym
mowa w ust. 1;
2) o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
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mowa w ust. 2.>
Art. 15jd.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały,
postanowić o:
[1) pomniejszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
należącej odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu
nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności
gospodarczej, należnej za 2020 r. od podmiotów, o których mowa w art. 15ja;]
<1) pomniejszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej

odpowiednio

własność

gminy,

powiatu

lub

województwa,

wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r.
od podmiotów, o których mowa w art. 15ja;>
2) niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania nieruchomości
w użytkowanie przypadających jednostce samorządu terytorialnego za okres kolejnych
trzech miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia
zgodnie z ust. 2 pkt 2, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na
okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej
odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od
podmiotów, o których mowa w art. 15jb.
2. Przepisy [art. 15ja-15jc] <art. 15ja–15jca> stosuje się odpowiednio, z tym że:
1) zgłoszenie, o którym mowa w art. 15ja pkt 1, wnosi się do właściwego organu
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;
2) zgłoszenie, o którym mowa w art. 15jb pkt 1, wnosi się do właściwego organu
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub do kierownika samorządowej
jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd na podstawie art.
45 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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Przepisy [art. 15jb-15jd] <art. 15jb, art. 15jc oraz art. 15jd> stosuje się do należności z
tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych w okresie poprzedzającym
wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu COVID-19.
Art. 15zzzh.
1. Wsparcie:
1)

o którym mowa w art. 15ka, art. 15kb, art. 15m, art. 15m1, art. 15p, art. 15q, art. 15za
ust. 2, art. 15zs1, art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 31zo oraz art. 31zy10,

2)

udzielone na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19- w przypadku podatku, którego termin
płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po
tym dniu

- zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc
publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
2. Wsparcie i ulgi, o których mowa w art. 15ja, art. 15jb, <15jca,> art. 15jd oraz art. 15zzze15zzzg, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,
stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce, o której mowa w komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielone podatnikowi prowadzącemu
działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu
COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia
2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku
poprzedniego.
Art. 15zzzib.
1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu
СО?ID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą
wsteczną.
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- 225 2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30
dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ogłoszonych z powodu СО?ID-19.
3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do
dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres
poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. <Do
wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany
dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.>
4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli
dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym
mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po
dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do
niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek
mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu
złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu
dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.
<Art. 15zzziba.
1. Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia
prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych
miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek
mieszkaniowy z mocą wsteczną.
2. Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą
wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać
przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
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1. Osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2020 r. poz. …), może
zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75%
miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
3. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku
mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego
ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych. Wysokość dopłaty do czynszu wskazuje się w decyzji, o której
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.
4. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do
czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do dodatku
mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej decyzji
wcześniejszej okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych, skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc
pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.
Art. 15zzzid.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie
najemcy

lub

podnajemcy

spełniającemu

warunki

przyznania

dodatku

mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, w przypadku, gdy:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest
co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
2) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal
mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
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mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Art. 15zzzie.
1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku
umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek
adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”,
zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31
marca 2021 r.
2. Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na
jednego

członka

gospodarstwa

domowego

ubiegającego

się

o

dodatek

mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt
2 i 3;
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez
ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
3. Warunek, o którym mowa w art. 15zzzid pkt 2, uznaje się za spełniony również w
przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z
adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do
czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14
marca 2020 r.
4. Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień
złożenia wniosku o dodatek z adnotacją. W przypadku gdy wysokość miesięcznego
czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego
czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją, wysokość
miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego
powiększonego o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020
r. W takim przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu
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według stanu na dzień 14 marca 2020 r.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności

karnej

za

składanie

fałszywych

oświadczeń.

Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
6. Stwierdzone w toku postępowania wszczętego na wniosek o dodatek z adnotacją
niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy warunków, o których
mowa w art. 15zzzid, nie wyklucza przyznania w toku tego postępowania dodatku
mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu.
Art. 15zzzif.
1. Wypłata dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu w zakresie tej
dopłaty jest zadaniem związanym z przeciwdziałaniem COVID-19.
2. Środki na wypłatę dopłat do czynszu w danym półroczu, zwane dalej „środkami na
dopłaty do czynszu”, są przekazywane gminie przez wojewodę, na jej wniosek
składany nie później niż na 30 dni przed pierwszym dniem półrocza, w którym
dokonywane mają

być wypłaty.

We wniosku

gmina

wskazuje wysokość

szacunkowego zapotrzebowania na środki na dopłaty do czynszu z rozbiciem na
poszczególne miesiące półrocza.
3. Przy ustalaniu wysokości środków na dopłaty do czynszu uwzględnia się ponoszone
przez gminę koszty realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 1%
łącznej kwoty przekazywanych gminie środków na dopłaty do czynszu.
4. Środki na dopłaty do czynszu są przekazywane gminie w miesięcznych ratach, nie
później niż do 5. dnia każdego miesiąca. Wysokość rat odpowiada określonej we
wniosku gminy szacunkowej wysokości zapotrzebowania na środki na dany miesiąc.
5. Środki na dopłaty do czynszu niewykorzystane w danym miesiącu gmina zalicza na
poczet środków wypłacanych w miesiącu następnym lub zwraca wojewodzie.
6. Rozliczenie środków na dopłaty do czynszu otrzymanych w danym miesiącu gmina
przekazuje wojewodzie do 15. dnia miesiąca następnego. Rozliczenie zawiera
informację o:
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rozliczeniem oraz łącznej kwocie środków wykorzystanych na dopłaty do
czynszu;
2) kwocie środków na dopłaty do czynszu niewykorzystanych w miesiącu objętym
rozliczeniem:
a) zaliczanych na poczet środków wypłacanych w miesiącu następnym,
b) zwracanych wojewodzie;
3) liczbie najemców i podnajemców, którym:
a) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w miesiącu objętym
rozliczeniem,
b) wypłacono dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w miesiącu objętym
rozliczeniem,
c) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu.
7. Środki na dopłaty do czynszu stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego w
rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Art. 15zzzig.
1. Środki na dopłaty do czynszu dla gmin są przekazywane wojewodzie z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
568, 695, 1086 i 1262), na jego wniosek składany nie później niż na 21 dni przed
pierwszym dniem półrocza, w którym dokonywane mają być wypłaty. We wniosku
wojewoda wskazuje wysokość szacunkowego zapotrzebowania na środki na dopłaty
do czynszu z rozbiciem na poszczególne kwartały półrocza.
2. Wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu dla gmin wojewoda składa do
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
3. Środki na dopłaty do czynszu dla gmin są przekazywane wojewodzie w kwartalnych
ratach, nie później niż do 25. dnia miesiąca poprzedzającego kwartał. Wysokość rat
odpowiada

określonej

we

wniosku

wojewody

zapotrzebowania na środki na kwartał.
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- 230 4. Środki na dopłaty do czynszu dla gmin niewykorzystane w danym kwartale wojewoda
przekazuje gminom na wypłaty w kwartale następnym lub zwraca na rachunek
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Rozliczenie środków na dopłaty do czynszu dla gmin otrzymanych w danym kwartale
wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do ostatniego
dnia kwartału następującego po kwartale, w którym dokonywane miały być wypłaty.
Rozliczenie zawiera informację o:
1) kwocie środków na dopłaty do czynszu przekazanych gminom w kwartale
objętym rozliczeniem oraz łącznej kwocie środków przekazanych gminom na
dopłaty do czynszu;
2) kwocie środków na dopłaty do czynszu niewykorzystanych w kwartale objętym
rozliczeniem:
a) przewidzianej do przekazania gminom na wypłaty dopłat do czynszu w
kwartale następnym,
b) zwracanej do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
3) łącznej liczbie najemców i podnajemców, którym:
a) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w kwartale objętym
rozliczeniem,
b) wypłacono dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w kwartale objętym
rozliczeniem,
c) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu.
Art. 15zzzih.
1. Do 15. dnia każdego miesiąca gmina może złożyć korektę wniosku, o którym mowa w
art. 15zzzif ust. 2, wskazując wyższe niż określone w tym wniosku zapotrzebowanie
na środki na dopłaty do czynszu w kolejnych miesiącach.
2. W przypadku gdy przekazane wojewodzie środki na dopłaty do czynszu dla gmin są
niewystarczające do pokrycia zapotrzebowania na dopłaty do czynszu, wojewoda
występuje z wnioskiem o dodatkowe środki na dopłaty do czynszu dla gmin.
Dodatkowe środki na dopłaty do czynszu dla gmin są przekazywane wojewodzie w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wniosków o dodatkowe środki na
dopłaty do czynszu dla gmin stosuje się przepis art. 15zzzig ust. 2.
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1. Przepis art. 15zzzib stosuje się odpowiednio do dodatku mieszkaniowego
powiększonego o dopłatę do czynszu.
2. W przypadku gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020
r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną, wysokość miesięcznego czynszu
będącego podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do
czynszu z mocą wsteczną ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r. W takim
przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający
się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa według stanu
na dzień 14 marca 2020 r.
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