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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych 

z gminnego zasobu nieruchomości 

 

(druk nr 297) 

 

 

 

USTAWA 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, oraz z 2021 r. poz. 11) 

 

Art.  1. 

Ustawa określa zasady: 

1) udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom realizującym 

przedsięwzięcia polegające na tworzeniu: 

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 [;] 

<,> 

<d) komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej;> 

2) gospodarowania lokalami mieszkalnymi na wynajem utworzonymi z wykorzystaniem 

finansowego wsparcia, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

 

Art.  2 

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; 
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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); 

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, 

d) noclegownie, 

e) schroniska dla bezdomnych, 

f) ogrzewalnie <,> 

<g) komunalną infrastrukturę techniczną lub infrastrukturę społeczną> 

- 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",] 

<b) jednoosobową spółkę gminną, której gmina powierzyła realizację zadania 

własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych, albo zadania 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(48(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(48(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(53)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16903658?unitId=art(2)ust(1)pkt(5(a))&cm=DOCUMENT
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związanego z komunalną infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą społeczną, 

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); 

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; 

https://sip.lex.pl/#/document/18624335?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16797162?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16903658?unitId=art(2)ust(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16903658?unitId=art(2)ust(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17220869?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16903658?unitId=art(2)ust(2)&cm=DOCUMENT


- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 [.] <;> 

<11) komunalnej infrastrukturze technicznej  należy przez to rozumieć obiekty 

budowlane służące wykonywaniu zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713 i 1378); 

12) infrastrukturze społecznej  należy przez to rozumieć obiekty budowlane służące 

wykonywaniu zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8–10 i 

12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.> 

 

Art. 5. 

1. Finansowego wsparcia udziela się gminie albo związkowi międzygminnemu, jako 

beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na 

tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez 

inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny: 

1)   budowy budynku; 

2)   remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi 

albo części takiego budynku; 

3)   zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej 

dokonania remontu lub przebudowy. 

[4) remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego, albo części takiego budynku, która 

nie jest zamieszkana, i wymaga nakładów na poprawę stanu technicznego lub 

uzyskanie współczesnego standardu, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część 

stanowią własność społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa 

społecznego, w których wszystkie udziały albo akcje są w posiadaniu jednostki 

samorządu terytorialnego.] 

<4) remontu lub przebudowy całości albo części budynku mieszkalnego, będącego 

własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym właścicielem 

jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego 

zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu.> 

https://sip.lex.pl/#/document/16797162?unitId=roz(2(a))&cm=DOCUMENT
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2. Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, jest zawarcie 

przez gminę albo związek międzygminny umowy z inwestorem innym niż gmina albo 

związek międzygminny. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności: 

1)   udział gminy albo związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem; 

2)    prawo gminy albo związku międzygminnego do wskazywania najemców lokali 

mieszkalnych utworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego, 

spełniających warunki określone w art. 7a ust. 1; 

3)    szczegółowe kryteria wskazywania przez gminę albo związek międzygminny 

najemców lokali mieszkalnych spełniających warunki określone w art. 7a ust. 1, 

zapewniające pierwszeństwo w dostępie do lokali mieszkalnych utworzonych z 

udziałem gminy albo związku międzygminnego osobom będącym aktualnie 

najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

4. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli budynek położony jest 

lub ma powstać na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu 

wieczystym strony umowy, o której mowa w ust. 2. 

5. Finansowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, stanowiące udział gminy albo związku 

międzygminnego w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, przekazywane 

inwestorowi na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2, stanowi rekompensatę z tytułu 

świadczenia usług publicznych w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, 

dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie 

gospodarczym. 

6. Finansowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, udzielane jest wyłącznie, gdy środki 

przekazywane przez beneficjenta wsparcia inwestorowi stanowią rekompensatę, o której 

mowa w ust. 5, spełniającą kryteria zwolnienia z wymogu zgłoszenia określonego w art. 

108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o których mowa w decyzji 

Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 

świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 

wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 

z 11.01.2012, str. 3). 
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7. Rekompensata, o której mowa w ust. 5, przysługuje wyłącznie inwestorowi świadczącemu 

usługę publiczną w ogólnym interesie gospodarczym, polegającą na najmie lokali 

mieszkalnych na warunkach określonych w art. 7a-7e. 

8. Okres, na jaki powierza się inwestorowi świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie 

gospodarczym, wynosi 15 lat, licząc od dnia przekazania przez gminę albo związek 

międzygminny Bankowi oświadczenia inwestora, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2. 

9. Finansowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać dopuszczalnej 

wysokości rekompensaty, o której mowa w ust. 5, ustalonej zgodnie z przepisami 

wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19. 

10. Jeżeli finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na tworzenie lokali 

mieszkalnych na wynajem z udziałem gminy albo związku międzygminnego przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, łączna wysokość finansowego wsparcia i 

finansowania zwrotnego nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o 

której mowa w ust. 5, ustalonej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie art. 15b ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego. 

11. Bank, beneficjent wsparcia oraz inwestor przechowują przez 10 lat od dnia zakończenia 

okresu, o którym mowa w ust. 8, dokumenty potwierdzające zgodność przyznanej 

rekompensaty, o której mowa w ust. 5, z warunkami określonymi w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 19. 

 

Art. 5b. 

1. Jeżeli finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 3, 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 

zaspo-kajanie potrzeb tych osób.  

2. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5, koszty związane z utrzymaniem 

dodatkowych po-wierzchni użytkowych, o których mowa w ust. 1, ponoszą najemcy w 

częściach równych, z uwzględnieniem art. 7c. 
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<Art. 5c. 

1. Finansowego wsparcia udziela się gminie albo związkowi międzygminnemu, jako 

beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na 

budowie lub przebudowie komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury 

społecznej, zwanego dalej „przedsięwzięciem infrastrukturalnym”, jeżeli realizacja 

tego przedsięwzięcia jest powiązana z realizacją: 

1) przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w którego kosztach gmina 

partycypuje finansowo w sposób określony zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego; 

2) przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 lub art. 6, realizowanego przez gminę 

albo jednoosobową spółkę gminną, lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 4, 

realizowanego przez gminę, jednoosobową spółkę gminną albo związek 

międzygminny; 

3) przedsięwzięcia, w którego kosztach gmina partycypuje w sposób określony 

zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 lub art. 5a ust. 2 pkt 1; 

4) inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy 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 i …); 

5) inwestycji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o 

rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z 

gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. poz. ...). 

2. Finansowego wsparcia udziela się również gminie albo związkowi międzygminnemu, 

jako beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego realizowanego przez inwestora, który realizuje przedsięwzięcie 

albo inwestycję, powiązane z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa 

w ust. 1, lub jednoosobową spółkę gminną, której gmina przekazała realizację 

jednego z zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4–6, 8–10 i 12 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, warunkiem udzielenia finansowego wsparcia 

jest zawarcie przez gminę albo związek międzygminny umowy z inwestorem lub 

jednoosobową spółką gminną, określającej w szczególności udział gminy albo 

związku międzygminnego w kosztach przedsięwzięcia infrastrukturalnego. 
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4. Finansowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być udzielone jednokrotnie w 

zakresie przedsięwzięcia albo inwestycji, powiązanych z przedsięwzięciem 

infrastrukturalnym, o których mowa w ust. 1, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 

8, na przedsięwzięcie infrastrukturalne został złożony przed upływem 5 lat od dnia 

oddania do użytkowania przedsięwzięcia albo inwestycji, powiązanych z 

przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w ust. 1. 

5. W przypadku gdy beneficjentem finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

jest gmina lub związek międzygminny, które realizują przedsięwzięcie lub 

inwestycję, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedsięwzięcie infrastrukturalne 

stanowi odrębne przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy. 

6. Przepisy ust. 15 stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.> 

 

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; 

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; 
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5)    55% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-

4. 

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; 

2)   35% 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, 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 

przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego oraz 

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 
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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. 

<6. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego 

jest równa iloczynowi 10% kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego oraz liczby 

przedsięwzięć lub inwestycji, powiązanych z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o 

których mowa w art. 5c ust. 1, przy czym wysokość tego wsparcia nie może 

przekroczyć sumy: 

1) wysokości partycypacji gminy w kosztach przedsięwzięcia 

inwestycyjno-budowlanego – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1; 

2) 50% kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3, art. 4 lub art. 6 – 

w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 2; 

3) wysokości udziału gminy albo związku międzygminnego w kosztach 

przedsięwzięcia – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3; 

4) iloczynu 20% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 2 pkt 14 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, obliczonego dla danej 

gminy według stanu na dzień złożenia wniosku o wsparcie na realizację 

przedsięwzięcia infrastrukturalnego, oraz powierzchni użytkowej mieszkań 

w rozumieniu art. 2 pkt 8 tej ustawy – w przypadku, o którym mowa w art. 5c 

ust. 1 pkt 4; 

5) ceny nieruchomości zbytej przez gminę na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie 

nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości – w przypadku, o 

którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 5.> 

 

<Art. 13a. 

1. Łączne wydatki Funduszu Dopłat na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia 

przedsięwzięć, o których mowa w: 
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1) art. 5 ust. 1 pkt 4, nie mogą w danym roku przekroczyć 5%,  

2) art. 5c, nie mogą w danym roku przekroczyć 10% 

– kwoty stanowiącej dla danego roku limit wydatków budżetu państwa, do wysokości 

których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wypłat finansowego wsparcia. 

2. W przypadku gdy łączna kwota finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 lub przedsięwzięć, o których 

mowa w art. 5c, wynikająca z zawartych umów, o których mowa w art. 12 ust. 1, z 

przewidywanym terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym w 

danym roku, osiągnie równowartość wyznaczonego dla tego rodzaju przedsięwzięć 

limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza 

w Biuletynie Informacji Publicznej swojej strony podmiotowej informację o 

osiągnięciu limitu wydatków Funduszu Dopłat przypadających na dany rok dla tego 

rodzaju przedsięwzięć i wstrzymuje przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie 

tego rodzaju przedsięwzięć z terminem wypłaty na ten rok.> 

 

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:] 

<w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, art. 4 oraz art. 5c:> 

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, 

b)   koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty: 

–  projektowania, 

–  niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, 

–  powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, 



- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

–  nadzoru i kierowania budową, 

–  rozliczania robót budowlanych, 

c)  koszty przygotowania 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  

 

Art. 14a. 

[1. Przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia, z wyłączeniem 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 4, podejmuje się w oparciu o standardy dotyczące 

przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i 

wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia.] 

<1. Przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia, 

z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 4, i przedsięwzięć 

infrastrukturalnych, podejmuje się w oparciu o standardy dotyczące przestrzennego 

kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia 

technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia.> 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, standardy, o których mowa w ust. 

1, mając na względzie możliwie niski koszt realizacji przedsięwzięcia, zapewnienie 

wysokiej użyteczności społecznej i niskich kosztów użytkowania utworzonych lokali 

mieszkalnych oraz poszanowanie ładu przestrzennego. 

 

Art. 16. 

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 
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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. 

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;] 

<1) rozpoczęcie robót budowlanych – w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1–4, art. 4 oraz art. 5c;> 

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. 

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. 

[4. Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub 

budynków pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia.] 

<4. Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub 

budynków pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia albo do użytkowania komunalnej 

infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej zrealizowanych w wyniku 

przedsięwzięcia infrastrukturalnego.> 

 

Art. 17. 

1. Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest: 
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[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;] 

<1) zaangażowanie środków własnych beneficjenta wsparcia w wysokości co najmniej 

10% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1–4, art. 4 oraz art. 5c ust. 1;> 

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;] 

<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, art. 4 oraz art. 5c ust. 

1;> 

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 albo art. 5c ust. 2, 

warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek 

beneficjenta wsparcia jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 albo art. 5c 

ust. 3.> 

Art. 18. 

1. Beneficjent wsparcia, który otrzymał finansowe wsparcie, przedkłada Bankowi: 
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[1)   rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 60 dni od 

dnia jego zakończenia - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1; 

2)   oświadczenie inwestora o kosztach realizacji przedsięwzięcia przypadających 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, oraz 

kwocie udziału wpłaconej przez beneficjenta wsparcia, w terminie 60 dni od dnia 

zakończenia przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 

ust. 1.] 

<1) rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 60 dni 

od dnia jego zakończenia – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 

ust. 1, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 oraz art. 5c ust. 1; 

2) oświadczenie inwestora o kosztach realizacji przedsięwzięcia przypadających 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, albo kosztach realizacji przedsięwzięcia infrastrukturalnego – w 

przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 2, oraz kwocie udziału wpłaconej przez 

beneficjenta wsparcia, w terminie 60 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia – 

w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 5c ust. 2;> 

1a. (uchylony). 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje dane dotyczące zrealizowanego 

przedsięwzięcia oraz informację o kosztach przedsięwzięcia i źródłach jego 

sfinansowania. Rozliczenie wnosi się na formularzu. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Bank: 

1)   wykorzystania kwoty finansowego wsparcia albo jej części niezgodnie z celem jego 

udzielenia, 

2)   zawinionego przez beneficjenta wsparcia opóźnienia zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia, 

3)   rażącego opóźnienia w przedłożeniu rozliczenia kosztów przedsięwzięcia lub 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

- Bank odstępuje od umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1. 

4. Beneficjent wsparcia zwraca do Funduszu Dopłat kwotę finansowego wsparcia wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od 
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dnia otrzymania pisemnego oświadczenia Banku o odstąpieniu od umowy. Odsetki 

nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego 

wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Bank, po złożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

że kwota finansowego wsparcia została przekazana w wysokości wyższej niż kwota 

określona w art. 13, beneficjent wsparcia zwraca do Funduszu Dopłat nadwyżkę 

finansowego wsparcia w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia beneficjenta wsparcia 

przez Bank. 

Art. 19. 

[Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 

3-5:] 

<Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, dla 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 3–5 i art. 5c:> 

1)   szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, 

mając na względzie zapewnienie możliwości rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie 

później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 

2)   informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, mając na 

względzie zapewnienie możliwości identyfikacji wnioskodawcy oraz stwierdzenia 

zgodności przedsięwzięcia z warunkami udzielenia finansowego wsparcia; 

3)   wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2, mając na względzie zakres 

wymaganych informacji; 

4)   mechanizm ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 

5, oraz szczegółowe warunki i tryb weryfikowania zgodności przyznawanej 

rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5, z przepisami prawa Unii Europejskiej, 

dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie 

gospodarczym. 
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USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1100 i 2127) 

Art. 52. 

1. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego, związkowi 

jednostek samorządu terytorialnego lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego może nastąpić w drodze umowy: 

1)    w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, w wyniku której powstaną lokale 

wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 

2)   w przypadku nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji lub w jego 

sąsiedztwie - 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; 

5)   jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na 

cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu 

zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub 

rozszerzania cmentarzy komunalnych albo jeżeli położony jest na nich cmentarz; 

6)   jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 

drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz zajęte na te cele; 

7)   w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności w celu 

realizacji inwestycji mieszkaniowej [.] <;> 

<8) w celu zbycia tej nieruchomości z rozliczeniem w jej cenie ceny lokali lub 

budynków przekazywanych na własność gminie przez nabywcę nieruchomości, o 

którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub 

budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości 

(Dz. U. poz. …).> 
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2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być również przedmiotem umowy o 

nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego lub 

związkowi jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji na tej nieruchomości: 

1)   przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie mieszkań chronionych, noclegowni, 

schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni; 

2)   obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, rozumianej jako 

obiekty budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy 

społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni 

publicznej - wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich 

funkcjonowania; 

3)    inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących. 

3. W przypadku zbycia lub przeznaczenia nieruchomości na inny cel, niż określony w 

umowie, przed upływem 10 lat od dnia jej nieodpłatnego przekazania, KZN występuje do 

jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub 

spółki celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego z żądaniem 

zwrotu wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień żądania. KZN może 

odstąpić od żądania zwrotu, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta lub przeznaczona na cele 

publiczne. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawarcie umowy następuje na wniosek 

właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zawarcie umowy następuje na wniosek 

właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek 

samorządu terytorialnego. 

8. Umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa w szczególności: 

1)   strony umowy; 

2)   przedmiot umowy, w tym cel wykorzystania nieruchomości; 

3)   warunki wykorzystania nieruchomości; 

4)   prawa i obowiązki stron umowy; 
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5)   kary umowne za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z celem, na jaki została 

przekazana, lub za naruszenie warunków wskazanych w umowie; 

6)   warunki odstąpienia od umowy. 

9. (uchylony). 

 

 

 

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 oraz z 

2021 r. poz. 11) 

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. 7b. 

Warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 7, nie stosuje się do najemców 

lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wniesionych jako 

wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o 

rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego 

zasobu nieruchomości (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą „lokal za grunt””.> 

 

Art. 9. 

1. Dopłaty mogą być stosowane w okresie nie dłuższym niż 20 lat, licząc od miesiąca, w 

którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa. 

<1a. W przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „lokal 

za grunt” okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od miesiąca, w którym została 

zawarta umowa, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy „lokal za grunt”.> 

2. Dopłaty przysługujące danemu najemcy mieszkania stosuje się przez okres 15 lat, licząc od 

miesiąca dokonania pierwszej wpłaty dopłaty na rachunek inwestora. 

3. Najemcy, wobec którego stosowano dopłaty przez okres krótszy niż 15 lat, w przypadkach: 
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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. 

<3) krótszego niż 15 lat okresu stosowania dopłat z uwagi na warunek, o którym 

mowa w ust. 1 albo 1a, w tym w przypadku kolejnego najemcy mieszkania> 

4. W przypadku gdy w skład gospodarstwa domowego najemcy wchodzi osoba, która w 

przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były 

stosowane dopłaty, okres, o którym mowa w ust. 2, pomniejsza się o liczbę miesięcy 

stosowania tych dopłat. 

Art. 12. 

1. Gmina właściwa [miejscowo dla inwestycji mieszkaniowej] <ze względu na miejsce 

położenia mieszkań> 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: 

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 m
2
 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych, 

b)  powierzchni normatywnych wynoszących, w przypadku każdego mieszkania, 65 

m
2
, 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; 
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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, jako 

planowany termin pierwszego zasiedlenia, 

b)  dopłaty są stosowane nieprzerwanie przez 15 lat. 

<2a. W przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „lokal 

za grunt” we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 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 zgłoszonych 

gminie przez wynajmującego z uwzględnieniem: 

 aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych,  

 powierzchni normatywnych wynoszących, w przypadku każdego mieszkania, 

65 m2, nie więcej jednak niż powierzchnia użytkowa danego mieszkania  w 

przypadku gdy mieszkanie nie zostało wynajęte, 

 powierzchni normatywnych ustalonych dla najemców  w przypadku gdy 

mieszkanie zostało wynajęte, 

b) dla wszystkich mieszkań:  

 początkiem okresu dopłatowego będzie początek kwartału następującego po 

kwartale, w którym jest składany wniosek,  

 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; 
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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; 

4)   uprawnienia Banku do dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków 

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. 24. 

<1.> 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. 

<2. W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6, art. 15 ust. 4 i 810, art. 16 ust. 5 

i 11, art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5, przez inwestora rozumie się również 

wynajmującego lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne wniesione 

jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt”.> 
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USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1430 i 1747) 

Art. 24. 

1. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 23 ust. 1, 

mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia 

mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod 

uwagę: 

1)   
(26)

 poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych; 

2)   zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

3)   podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz 

zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem 

spełniania tych standardów; 

4)   zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych; 

5)   poprawę dostępności terenów inwestycyjnych; 

6)   
(27)

 zwiększenie liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i dróg gminnych [.] <;> 

<7) poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami 

powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c 

ust. 1 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 …).> 

1a. 
(28)

 W przypadku naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 1a, dokonując oceny, o której 

mowa w ust. 1, komisja bierze pod uwagę wyłącznie poprawę: 

1)   jakości życia mieszkańców; 

2)   stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla 

pieszych. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, albo jego uzupełnienia lub 

poprawienia zgodnie z art. 23 ust. 4 i 5. 

3. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji 

lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 
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4. Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, może 

złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

5. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5, jest sporządzana w podziale na zadania powiatowe i zadania 

gminne oraz obejmuje: 

1)   listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne 

rekomendowane do dofinansowania do wysokości środków przeznaczonych na 

dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 ust. 7 pkt 1, zwaną 

dalej "listą podstawową"; 

2)   
(29)

 listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne 

rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 

ust. 7 pkt 1, do kwoty stanowiącej równowartość 75% kwoty tych środków, zwaną 

dalej "listą rezerwową". 

7. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 5, komisja ustala wysokość dofinansowania dla 

poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych zgodnie z art. 14 i art. 15. 

8. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera w szczególności: 

1)   przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego 

zadania rekomendowanego do dofinansowania; 

2)   nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania; 

3)   nazwę zadania; 

4)   przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we 

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 23 ust. 2; 

5)   przewidywany okres realizacji zadania; 

6)   proponowany procent dofinansowania zadania; 

7)   proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich - 

proponowaną kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata. 

9. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście, o której 

mowa w ust. 5. 

Art. 26. 

1. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu list, o których mowa w art. 24 

ust. 5, Prezes Rady Ministrów może: 
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1)   dokonać zmian na listach, o których mowa w art. 24 ust. 5, 

2)   wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne 

[- mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności, 

wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju lub 

zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.] 

< mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej 

zamożności lub obszarów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi 

z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 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, wyrównywanie szans rozwojowych 

regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju lub zgodność z programami 

realizowanymi przez Radę Ministrów.> 

2. W wyniku dokonania zmian na listach lub wskazania dodatkowych zadań do 

dofinansowania, zgodnie z ust. 1, Prezes Rady Ministrów może dokonać podziału 

rezerwy, o której mowa w art. 9 ust. 3. 

3. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną: 

1)   listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w 

danym województwie w podziale na listę podstawową i listę rezerwową, z 

uwzględnieniem zmian dokonanych zgodnie z ust. 1; 

2)   wysokość dofinansowania zadań powiatowych oraz zadań gminnych w danym 

województwie, uwzględniając: 

a)  wysokość środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu załączonym 

do ustawy budżetowej na dany rok na dofinansowanie zadań powiatowych oraz 

zadań gminnych, z uwzględnieniem podziału środków na poszczególne 

województwa dokonanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8, 

b)  podział rezerwy, o której mowa w art. 9 ust. 3, dokonany zgodnie z ust. 2. 

4. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na 

podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, do ostatecznej wysokości 

dofinansowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2. 

5. W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań 

powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym 

województwie wojewoda doręcza dysponentowi Funduszu przewidywany harmonogram 
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przekazywania środków Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania. 

Harmonogram sporządza się w układzie miesięcznym. 

6. Lista, o której mowa w ust. 3 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku: 

1)   rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania; 

2)   zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, 

o którym mowa w art. 23 ust. 1; 

3)   o którym mowa w art. 28 ust. 7. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zadanie o najwyższym priorytecie do 

dofinansowania umieszczone na liście rezerwowej jest przenoszone na listę podstawową, 

do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie. 

8. Wojewoda niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów i ministrowi właściwemu 

do spraw transportu informację o zmianie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych 

przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie, o której mowa w ust. 6. 

Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się. 

9. Lista zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w 

danym województwie zmieniona zgodnie z ust. 8 nie wymaga zatwierdzenia przez 

Prezesa Rady Ministrów. 

10. W terminie 30 dni od dnia zmiany listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych 

przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie zgodnie z ust. 8 wojewoda 

doręcza dysponentowi Funduszu przewidywany harmonogram przekazywania środków 

Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania. Przepis ust. 5 zdanie drugie 

stosuje się. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875, 1565 i 1747) 

 

Art. 25. 

1. Wojewoda, rozpatrując wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 4, bierze pod uwagę: 

1)   powierzchnię obszaru właściwości organizatora; 

2)   liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora; 
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3)   liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co 

najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy; 

4)   długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie 

funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy; 

5)   liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach 

komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co 

najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy; 

6)   realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności 

ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w 

przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których 

organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed 

dniem wejścia w życie ustawy; 

7)   wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w 

przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 525), 

jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku 

tych jednostek - średnią arytmetyczną dochodu jednostek wchodzących w skład 

związku [.] <;> 

<8) zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami 

lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których 

mowa w art. 5c ust. 1 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. Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności: 

1)   gminom; 

2)   związkom międzygminnym; 

3)   związkom powiatowo-gminnym; 

4)   powiatom; 

5)   związkom powiatów; 
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6)   województwom. 

3. W przypadku gdy wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 4, uzyskały taką samą ocenę, 

decydującym kryterium jest kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 7. 

4. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 4, informuje 

organizatora o objęciu dopłatą w ramach środków, o których mowa w art. 24 ust. 4, albo o 

nieobjęciu dopłatą. 


