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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 9 czerwca 2022 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania 

 programów mieszkaniowych
 

 

(druk nr 737) 

 

U S T A W A   z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 

583, 1005 i 1079) 

Art.  9. 

1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także 

zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą 

wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w 

przypadkach określonych w odrębnej ustawie. 

[2a. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mogą zarządzać nieruchomościami 

mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości w formach określonych 

w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

679).] 

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o 

charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. 

4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, 

określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) 

Art.  21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16793509_art(9)_1?pit=2022-06-15
http://lex.senat.pl/#/document/16798173?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16793509_art(9)_2?pit=2022-06-15
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(pkt 1  - 131 pominięto); 

131a) przychody z dzierżawy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych społecznym agencjom najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 

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

mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177 i 1243)] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 

2022 r. poz. 807 i…)>. 

(pkt  132- 154 pominięto)  

(ust. 1a -48) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) 

Art.  17. 

1. Wolne od podatku są: 

(pkt 1 – 43 pominięto) 

44) dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw 

mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, samorządowych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz 

społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)]  < społecznych 

formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 

…)>, 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; 

(pkt 45 – 60 pominięto)  

61) przychody z dzierżawy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych społecznym agencjom najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 

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

mieszkaniowego] < społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>; 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(22(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(22(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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62)  przychody uzyskane z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego, o którym mowa w art. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 710 i 954): 

a) muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

902 oraz z 2021 r. poz. 1641), będącemu instytucją kultury, o której mowa w rozdziale 2 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), lub 

b) bibliotece w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1479). 

(ust. 1a – 12 pominięto) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807) 

 

[o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] 

 

< o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa > 

 

Art.  15. 

1. Jeżeli stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności ustawowej, środki 

zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym należą do obojga małżonków, 

niezależnie od pochodzenia tych środków oraz od tego, które z nich jest posiadaczem 

rachunku. Przepis ten nie narusza uprawnienia każdego z małżonków do żądania zwrotu 

części środków pochodzącej z jego majątku [odrębnego]< osobistego>. 

2. W okresie oszczędzania może nastąpić przeniesienie praw i obowiązków posiadacza 

rachunku oszczędnościowo-kredytowego na osobę bliską, która nie posiada takiego 

rachunku. Do skuteczności przeniesienia praw i obowiązków wystarczą oświadczenia 

posiadacza rachunku i osoby bliskiej, złożone przed przedstawicielem banku lub 

zaopatrzone w podpisy notarialnie poświadczone. 

3. Do osób bliskich, o których mowa w ust. 2, zalicza się małżonka, który nie pozostaje z 

posiadaczem rachunku we wspólności ustawowej, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz 

http://lex.senat.pl/#/document/17051617?unitId=art(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17051617?unitId=art(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798154?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794454?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798669?cm=DOCUMENT
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osobę, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem 

rachunku oszczędnościowo-kredytowego. 

 

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: 

1) 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 społecznej inicjatywy mieszkaniowej, 

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] < , ust. 2a i 2b>. 

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 2021 r. poz. 648) 

nie stosuje się. 

3. Warunkiem udzielenia finansowania zwrotnego towarzystwom budownictwa społecznego, 

w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu 

wspólników lub na walnym zgromadzeniu, oraz spółkom gminnym jest zawarcie umowy 



- 5 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 

przez gminę, w tym osoby będące aktualnie najemcami lokali mieszkalnych 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. 

 

uwaga: 

użyte w art. 15b w ust. 2b, w art. 29a w ust. 2a, w art. 30b w ust. 1, w art. 33dl w ust. 

4, w art. 33f w ust. 1b oraz w art. 33la w ust. 2 wyrazy [tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla 

bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń] zastępuje się wyrazami 

<niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych> 

 

Art.  15b. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego we własnym imieniu i na 

własny rachunek. 
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2. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego do wysokości nie 

większej niż 80% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. 

2a. Finansowanie zwrotne może być udzielone na przedsięwzięcia realizowane z 

wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego gminie albo związkowi 

międzygminnemu w przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)] < niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 377 i…)>, jeżeli łączna kwota środków publicznych przekazanych na 

realizację tego przedsięwzięcia nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty z 

tytułu świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym ustalonej 

zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ust. 5. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, w zakresie kryteriów przeznaczania i zasad 

najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy art. 7a-7f 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. 

3. Finansowanie zwrotne jest udzielane na okres nie dłuższy niż 30 lat. [W przypadku kredytu 

do okresu kredytowania wlicza się okres karencji w spłacie kapitału.]  <Do okresu 

kredytowania wlicza się okres karencji w spłacie kapitału.> 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego może odmówić udzielenia finansowania zwrotnego lub 

żądać, w całości lub w części, zwrotu udzielonego finansowania zwrotnego, w przypadku 

naruszenia przez kredytobiorcę warunków, na jakich jest udzielane finansowanie, w 

szczególności: 

1) wykorzystania finansowania lub jego części niezgodnie z celem, na który zostało 

udzielone; 

2) (uchylony); 

3) zmiany przeznaczenia lokali wybudowanych przy udziale finansowania; 

4) naruszenia przepisów lub niewypełnienia przez kredytobiorcę zobowiązań wynikających z 

tytułu świadczenia usług publicznych w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej; 

5) wskazania przez kredytobiorcę we wniosku o udzielenie finansowania fałszywych 

informacji lub niedotrzymania, z winy kredytobiorcy, zadeklarowanych we wniosku 
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parametrów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wpływających na udzielenie 

finansowania, zgodnie z przepisami określającymi tryb udzielania finansowania, o których 

mowa w ust. 5. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje dokumentów składanych przez kredytobiorcę umożliwiających dokonanie oceny 

wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, 

2) warunki i tryb udzielania finansowania zwrotnego, 

3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe przy wykorzystaniu 

finansowania zwrotnego, w zakresie wyposażenia technicznego, 

4) kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, w tym kryteria zapewniające 

preferowanie przedsięwzięć do których ma zastosowanie procedura otwartego konkursu 

przy sporządzaniu projektu architektonicznego 

- mając na względzie zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności 

społecznej, sprawność finansowania oraz konieczność zapewnienia zgodności 

przyznawanej rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych z przepisami prawa 

Unii Europejskiej. 

Art.  15c. 

1. Wysokość oprocentowania kredytu w ramach realizacji rządowego programu popierania 

budownictwa mieszkaniowego jest równa preferencyjnej stopie procentowej, będącej 

podstawą ustalenia wysokości odsetek spłacanych przez kredytobiorcę, równej stopie 

WIBOR trzymiesięczny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o 

dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1454 oraz z 2021 r. poz. 1243), obliczanej jako średnia arytmetyczna 

notowań w kwartale kalendarzowym, bez dni wolnych, mająca zastosowanie od 

pierwszego dnia kalendarzowego następnego kwartału<, nie mniejszej niż 0,0% w skali 

roku>. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje do oprocentowania kredytu dopłatę, wynoszącą 

1,3 punktu procentowego powyżej stopy określonej w ust. 1, naliczoną i płatną na 

warunkach i w terminach wynikających z umowy, o której mowa w ust. 4, z 

zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1582). 

3. Źródłem finansowania dopłaty, o której mowa w ust. 2, jest Fundusz Dopłat. 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Szczegółowe warunki stosowania dopłat określa umowa zawarta między ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa a 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 

Art.  25. 

1. W SIM powołuje się radę nadzorczą. 

2. Gmina lub gminy, na których obszarze działa SIM, są uprawnione do wprowadzenia 

swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej SIM, w liczbie określonej w < umowie 

albo> statucie SIM. 

Art.  27. 

1. Przedmiotem działania SIM <, w tym SIM, której udziałowcem jest gmina,> jest 

budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. 

2. SIM <, w tym SIM, której udziałowcem jest gmina,> 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 SIM; 

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; 

6) dzierżawić SAN lokale mieszkalne w celu wynajmowania tych lokali osobom fizycznym 

wskazanym przez gminę, na zasadach określonych w rozdziale 3a, w przypadku gdy z 

budową lokalu nie było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1-2b lub 

w art. 29a ust. 1. 

Art.  28. 

1. Stawki czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach 

mieszkaniowych SIM są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie 
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akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem 

wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów 

eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM 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 - w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank 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 2127 oraz z 2021 r. poz. 11, 223 i 1551), 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. 

<2b. Jeżeli wartość odtworzeniowa lokalu będąca podstawą ustalenia stawki czynszu 

zgodnie z ust. 2 jest niższa niż koszt budowy lokalu mieszkalnego uwzględniający 

wartość nieruchomości, maksymalną stawkę czynszu, o której mowa w ust. 2, ustala 

się na podstawie kosztu budowy lokalu mieszkalnego. SIM informuje najemcę o tych 

kosztach.> 

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 oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), 
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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 2021 r. poz. 

485), 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. 

4. Najemca oprócz czynszu, o którym mowa w ust. 1, ponosi także opłaty z tytułu 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.  29a. 

1. Osoba fizyczna może zawrzeć z SIM 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. 

2a. W przypadku gdy kwota partycypacji stanowi co najmniej 15% kosztów budowy lokalu, 

przepisu art. 7b 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 nie stosuje się. 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego 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, 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: 

 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Pz - kwota zwracanej partycypacji, 

Pw - kwota wpłaconej partycypacji, 

Cz - średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m
2
 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 

2021 r. poz. 1286) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w którym nastąpiło 

opróżnienie lokalu, 

Cw - średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m
2
 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. SIM może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od 

wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej 

poprzedniemu najemcy. 

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 tworzenia 

lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 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: 
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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 SIM. Zasady współdziałania SIM z gminą lub gminami określa umowa. 

2. (uchylony). 

Art.  33dj. 

<1. >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. 

<2. W przypadku: 

1) rozwiązania przez najemcę umowy najmu uwzględniającej całkowite rozliczenie 

partycypacji i opróżnienia lokalu albo 

2) rozwiązania umowy najmu w wyniku śmierci najemcy będącego stroną umowy 

najmu uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji, albo 

3) gdy osobą wstępującą w stosunek najmu po śmierci najemcy będącego stroną umowy 

najmu uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji jest osoba inna niż 

określona w ust. 1 

‒ partycypację uznaje się za rozliczoną w całości. 

3. W przedstawianych najemcy warunkach umowy najmu uwzględniającej całkowite 

rozliczenie partycypacji SIM umieszcza pouczenie w brzmieniu: 
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„Zawarcie umowy najmu uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji pozbawia 

najemcę oraz osoby wstępujące po jego śmierci w stosunek najmu prawa do zwrotu 

kwoty partycypacji. Prawo do wstąpienia po śmierci najemcy w stosunek najmu na 

zasadach określonych w umowie najmu uwzględniającej całkowite rozliczenie 

partycypacji przysługiwać będzie wyłącznie osobie, która w dniu zawierania tej 

umowy osiągnęła 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, oraz 

przez cały okres obowiązywania tej umowy zamieszkiwać będzie w lokalu będącym 

jej przedmiotem.”.> 

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 < umowa albo> 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. 

191 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. 
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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. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11), jednak nie wyższa niż obliczona 

według wzoru: 

C = Pz/ u, 

 

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 inwestycyjno-

budowlanego, 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.  33f. 

1. (uchylony). 

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 
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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 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 30 września 2009 r., także 

spłatę przypadającej na ten lokal mieszkalny części 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. 
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Art.  33j. 

1. Zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność SIM jest wykonywany przez 

[towarzystwo] <SIM> jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048). 

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. 

3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z wyjątkiem 

przepisów art. 23 ust. 2a i 2b tej ustawy. 

 

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.] 

<1) tworzonej albo istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów 

nie prowadziła działalności na terenie tej gminy; 

2) istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów prowadziła 

działalność na terenie tej gminy.> 

Art.  33la. 

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

oraz mieszkalnictwa może przekazać część wolnych środków Funduszu do Funduszu 

Dopłat. 

2. Przekazane do Funduszu Dopłat środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie 

na finansowe wsparcie udzielone na podstawie 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. 
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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; 

3) informację o planowanym terminie realizacji działania w związku, z którym 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] <istniejącej> 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. 
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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.] 

<1. Objęcie udziałów lub akcji SIM, z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 

33l, stanowi udzieloną SIM rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w 

rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej z 

tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.> 

<1a. Rozpoczęcie realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, następuje nie 

później niż po upływie:  

1) 7 lat od objęcia udziałów lub akcji SIM – w przypadku, o którym mowa w art. 33l 

pkt 1; 

2) 5 lat od objęcia udziałów lub akcji SIM – w przypadku, o którym mowa w art. 33l 

pkt 2. 

1b. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego 

przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, 

następuje nie później niż po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia udziałów lub akcji 

SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l. Rozpoczęciem realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego 

realizacji usługi publicznej, o której mowa w ust. 1, jest w rozumieniu niniejszego 

przepisu, sporządzenie dotyczącego realizacji tego przedsięwzięcia projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, a w przypadku gdy do jego realizacji nie jest 

wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie –  podjęcie innego 

działania zmierzającego do rozpoczęcia realizacji usługi publicznej, o której mowa w 

ust. 1. 

1c. Na uzasadniony wniosek gminy minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić 

zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w ust. 1a i 1b, jednak o nie więcej 

niż 12 miesięcy. O wyrażeniu zgody minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zawiadamia 

ministra, o którym mowa w art. 33l.> 
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[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.] 

<2. Rodzaj, planowany termin rozpoczęcia i okres realizacji usługi publicznej, o której 

mowa w ust. 1, oraz planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji tej usługi, 

określa umowa gminy z SIM, zawierana nie później niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia objęcia przez gminę udziałów lub akcji SIM z wykorzystaniem wsparcia, o 

którym mowa w art. 33l.> 

<2a. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, określonym w niej rodzaju, 

planowanym terminie rozpoczęcia i okresie realizacji usługi publicznej, o której 

mowa w ust. 1, oraz planowanym terminie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjno-budowlanego lub innego przedsięwzięcia służącego realizacji tej usługi 

gmina informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra, o którym 

mowa w art. 33l, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy. 

2b. O rozpoczęciu realizacji usługi publicznej określonej w umowie, o której mowa w 

ust. 2, gmina informuje ministra, o którym mowa w art. 33l, w terminie 3 miesięcy 

od dnia uzyskania informacji o rozpoczęciu realizacji tej usługi. 

2c. W przypadku gdy usługą publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji 

SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l, jest najem lokalu 

mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego 

realizowanego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego udziela się: 

1) finansowania zwrotnego na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego, w ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu,  

2) finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 

o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, na realizację tego 

przedsięwzięcia, w ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu  

‒ jeżeli łączna kwota środków tego finansowego wsparcia, środków pochodzących ze 

wsparcia, o którym mowa w art. 33l, przeznaczonych na realizację tego 

przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego oraz ekwiwalentu dotacji brutto 

finansowania zwrotnego wyliczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
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o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nie przekracza 

dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej w 

ogólnym interesie gospodarczym, ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 15b ust. 5. 

2d. W przypadku gdy usługą publiczną rekompensowaną objęciem udziałów lub akcji 

SIM z wykorzystaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l, jest najem lokalu 

mieszkalnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia, na którego realizację nie 

udzielono finansowania zwrotnego, udziela się finansowego wsparcia, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 

niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, na realizację tego przedsięwzięcia, w 

ramach którego ma nastąpić utworzenie tego lokalu, jeżeli łączna kwota środków 

tego finansowego wsparcia oraz środków pochodzących ze wsparcia, o którym mowa 

w art. 33l, przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjno-

budowlanego, nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu 

świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, ustalonej zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.> 

3. Niniejszy artykuł stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 

 

<Art. 33pa. 

1. W przypadku: 

1) niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w art. 33p ust. 2, lub 

2) nierozpoczęcia przez SIM realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p ust. 

1, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 33p ust. 2, lub  

3) niedotrzymania określonego w umowie, o której mowa w art. 33p ust. 2, terminu 

rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego lub innego 

przedsięwzięcia służącego realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p ust. 

1 

– gmina występuje o umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem 

wsparcia, o którym mowa w art. 33l.  

2. Uzyskane przez gminę w związku z umorzeniem udziałów lub akcji na podstawie: 
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1) ust. 1 pkt 1 środki podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi 

od dnia ich uzyskania do dnia ich zwrotu, na rachunek Funduszu, a w przypadku 

jego zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat; 

2) ust. 1 pkt 2 i 3 środki podlegają: 

a) zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania do dnia 

ich zwrotu, na rachunek Funduszu, a w przypadku jego zlikwidowania – na 

rachunek Funduszu Dopłat albo 

b) przeznaczeniu, w terminie 3 lat od dnia ich uzyskania, na realizację przez tę gminę 

przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. 

3. Uzyskane środki gmina gromadzi na rachunku, o którym mowa w art. 7c ust. 6 

ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć 

mieszkaniowych, do dnia: 

1) zwrotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 2 pkt 2 lit. a, albo 

2) przeznaczenia zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. b. 

4. O umorzeniu udziałów lub akcji na podstawie ust. 1 oraz przeznaczeniu uzyskanych 

w związku z tym umorzeniem środków zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. b gmina informuje 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra, o którym mowa w art. 33l, w 

terminie 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

5. Tryb i sposób umarzania udziałów lub akcji objętych z wykorzystaniem wsparcia, o 

którym mowa w art. 33l, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, określa umowa 

albo statut SIM.> 

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<, a w przypadku jego 

zlikwidowania – na rachunek Funduszu Dopłat>. 

 

<Art. 33qa. 

1. Do dochodzenia od gminy roszczeń z tytułu: 
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1) niezrealizowania działania, w związku z którym udzielono wsparcia, o którym mowa 

w art. 33l, 

2) niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy określającej rodzaj, okres realizacji i 

planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi publicznej, o której mowa w art. 33p 

ust. 1, 

3) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 33pa ust. 2 

‒ właściwy jest minister, o którym mowa w art. 33l. 

2. Minister, o którym mowa w art. 33l, może zlecić Prezesowi KZN wykonywanie 

czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister, o którym mowa w art. 33l, zawiera z 

KZN umowę określającą w szczególności: 

1) okres obowiązywania umowy; 

2) obowiązki sprawozdawcze; 

3) przyczyny i warunki rozwiązania umowy; 

4) szczegółowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych; 

5) warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów odzyskania środków; 

6) zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy; 

7) sposób kontroli wykonania umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jest pokrywane ze środków Funduszu, 

a w przypadku jego zlikwidowania – ze środków Funduszu Dopłat.> 

 

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 związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

568, z późn. zm.); 

2) odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu zdeponowanych w bankach; 

<2a) wpływów ze skarbowych papierów wartościowych;> 

3) wpłat z innych tytułów. 
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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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927). 

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) (uchylony). 

7a. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego planu 

finansowego Funduszu na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

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. 

9. Zakres i formę informacji, o których mowa w ust. 8, określa umowa zawarta między 

ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o której mowa 
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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 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

 

 

 

U S T A W A   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 2022 r. poz. 1202) 

 

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, 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; 
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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 oraz z 2021 r. poz. 11), w 

wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, jeżeli okres użytkowania 

lokalu mieszkalnego przez właściciela książeczki mieszkaniowej na podstawie zawartej 

umowy najmu instytucjonalnego z 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 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11)] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 

2022 r. poz. 807 i …)>, 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) 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 

http://lex.senat.pl/#/document/16903658?unitId=art(19(l))ust(4)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(29(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(29(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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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, z późn. zm.) 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 obowiązek świadczeń na fundusz 

remontowy - w części odpowiadającej udziałowi 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. 2040), 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 

http://lex.senat.pl/#/document/16794311?unitId=art(26(h))ust(10)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18751399?unitId=art(7)ust(1)&cm=DOCUMENT
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dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu bank zwraca wniosek bez 

rozpatrzenia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1208) 

Art.  9
1
. 

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 oraz z 2021 r. poz. 11)] <społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)> , może być ustanowione wyłącznie 

na rzecz osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy. 

 

Art.  11. 

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania 

członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale. 

1
1
. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za okres co 

najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu 

przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej 

osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, 

spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania 

orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest 

zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, nie można orzec o wygaśnięciu 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem 

rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem 

drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty. 

1
2
. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje 

małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków. 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(30)ust(1)&cm=DOCUMENT
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1
3
. (uchylony). 

1
4
. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1

1
 i 1

2
, stanie się prawomocne, 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym 

mowa w ust. 1
2
, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec 

jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków. 

2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 16
1
, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy 

od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie 

odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie 

oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej 

własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 

2a. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli: 

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a 

której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 16
1
; 

2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do tego lokalu. 

2
1
. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca 

osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia 

uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez 

spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. 

2
2
. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań 

spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w 

szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z 

pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również 

nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz 

kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości 

rynkowej lokalu. 

2
3
. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na 

rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

2
4
.  Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 2

1
, jest opróżnienie lokalu. 
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2
5
. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>. Dla takich lokali, w przypadku 

wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia 

mieszkaniowa może ustanowić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z 

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

mieszkaniowego] < społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>. 

2
6
. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie ust. 2, spółdzielnia 

zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, 

zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się 

długu obciążającego członka spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części 

zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego 

lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 2. 

2
7
. W przypadku, o którym mowa w ust. 2

6
, warunkiem zwrotu wartości wkładu 

mieszkaniowego albo jego części jest: 

1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka spółdzielni i zawarcie umowy o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego 

wygasło prawo przysługujące innej osobie; 

2) opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo 

przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo 

nieopróżnienia lokalu. 

2
8
. W przypadku, o którym mowa w ust. 2

7
 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się 

kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości 

rynkowej lokalu. 

2
9
. Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, 

wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 2
6
, oraz zobowiązuje się 

do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?cm=DOCUMENT
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przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z 

odsetkami. 

3. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 i 975) 

 

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); 

5a) tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się 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 

m
2
 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej 

samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby 

przekwaterowywane; 
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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 m
2
 powierzchni 

łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m
2
 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, 

d) ubezpieczenia nieruchomości, 

e) inne, o ile wynikają z umowy; 

9) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym 

mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych; 

9a) 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. 2195 oraz z 

2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)] <społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)> 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16903658_art(2)_1?pit=2022-06-20
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?cm=DOCUMENT
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 oraz towarzystwo budownictwa społecznego utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy 

z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 

mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11); 

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 społecznych 

inicjatywych mieszkaniowych, 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 m
2
 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych - należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m
2
 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 

świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości 

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. 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/19066974?cm=DOCUMENT
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Art.  4. 

1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 

należy do zadań własnych gminy. 

1a. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, gmina może realizować za pośrednictwem społecznych 

agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

[niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego]  <społecznych formach 

rozwoju mieszkalnictwa>. 

2. Gmina, na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach 

najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe 

gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

2a. W przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym 

mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, 1981 i 2052), gmina wskazuje tymczasowe 

pomieszczenie, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego 

pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia. 

2b. Gmina może przeznaczać lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 

wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981) oraz ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

821 oraz z 2021 r. poz. 159, 1006 i 1981). 

3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób 

gminy lub w inny sposób. 

4. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa w 

ust. 1 i 2. 

Art.  9a. 

[1. Do mieszkań w zasobach społecznych inicjatyw mieszkaniowych 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 oraz z 2021 r. poz. 

11, 1177, 1243 i 1535), wybudowanych 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, o których mowa w 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(22(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(1046)par(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17087802?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17720793?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(15(a))ust(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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przepisach tej ustawy, w zakresie czynszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.] 

<1. Do mieszkań w zasobach społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz spółek, o 

których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, wybudowanych 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, o których mowa w przepisach tej ustawy, w zakresie czynszu stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa.> 

2. Do mieszkań w zasobach społecznych inicjatyw mieszkaniowych 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, 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(28)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(28)ust(1)&cm=DOCUMENT
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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; 

2) miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, 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. 
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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. 

9. W wypadku określonym w ust. 2 pkt 4 lokatorowi przysługuje prawo do lokalu 

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 społecznych inicjatyw mieszkaniowych może nastąpić 

także na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o [niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego] <społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa>. 

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.  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.] <Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo 

podnajmu lokalu albo najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy składa deklarację o wysokości dochodów członków 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(30)ust(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(691)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(691)par(2)&cm=DOCUMENT
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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. 

1b. W celu zweryfikowania informacji i danych zawartych w deklaracji, o której mowa 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. 

<1e. Rada gminy, w uchwale, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, może ustalić, że osoba 

ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu 

socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa 

deklarację, o której mowa w ust. 1, za okres dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające 

złożenie deklaracji.> 
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[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 2021 r. poz. 2021).] 

<2. W sprawach dotyczących wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków 

gospodarstwa domowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 

…) dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu wysokości dodatków 

mieszkaniowych.> 

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.] 

<4. Na żądanie gminy najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu albo 

podnajmu lokalu albo 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. 

[6. Gmina odmawia zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu 

w 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.] 

http://lex.senat.pl/#/document/16903670?unitId=art(7)ust(1(e))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16903670?unitId=art(7)ust(15)&cm=DOCUMENT
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<6. Gmina odmawia zawarcia umowy najmu albo podnajmu lokalu albo najmu 

socjalnego lokalu w 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 albo podnajmu lokalu 

albo najmu socjalnego lokalu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2021) 

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 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. (uchylony). 

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; 

1a) 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 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)] <społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)>; 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(28)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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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, 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. 2040); 

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. 

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 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 

1642), powiększoną o podatek od towarów i usług. 

http://lex.senat.pl/#/document/18751399?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(23)ust(2)pkt(18)lit(d)&cm=DOCUMENT
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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. 

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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 101) 

 

Art.  4. 

1. Stała stopa procentowa wynosi 7% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii [Prezesa Urzędu 

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast] <ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> oraz Banku 

Gospodarstwa Krajowego, może, w drodze rozporządzenia, zmienić wysokość stałej stopy 

procentowej, biorąc pod uwagę konkurencyjność stopy procentowej kredytu o stałej stopie 

procentowej w stosunku do kredytów na cele mieszkaniowe oferowanych na rynku. Stała 

stopa procentowa nie może być ustalona na poziomie niższym niż 6% w stosunku 

rocznym. 

3. Stała stopa procentowa ustalona na podstawie ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do 

kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych na podstawie umów zawartych po dniu 

wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2. 
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Art.  5. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej "Funduszem". 

2. Środki Funduszu tworzą: 

1) nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3; 

2) zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2; 

3) dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty bankowe 

i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bądź 

poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy zastawne oraz w jednostki 

uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595); 

4) środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

4a) środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 

20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961); 

4b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane na podstawie art. 33la 

ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o [niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 

1243 i 153)] <społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)>; 

<4c) wpływy ze skarbowych papierów wartościowych;> 

5) inne wpływy. 

3. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) dopłaty; 

1a) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 

8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego 

mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 403); 

1b) finansowe wsparcie udzielone 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 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)] <niektórych przedsięwzięć 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i …)>; 

1c) dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową wykorzystanych 

do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz dopłaty do 

http://lex.senat.pl/#/document/17106019?unitId=art(178)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18624335?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(33(la))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(33(la))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17306018?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17319901?cm=DOCUMENT
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oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, oraz dopłaty do oprocentowania 

kredytów w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa 

mieszkaniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o [niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego] <społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa> (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 1309); 

1d) finansowe wsparcie udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy 

państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1116); 

1e) dopłaty do czynszu, o których mowa w ustawie 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, 223 i 1243); 

<1f) wynagrodzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w art. 33qa 

ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa;> 

2) pokrycie kosztów działania Funduszu. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat; 

2) wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

3) przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji planu 

finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale. 

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan 

jest opracowywany. 

6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom 

wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego. 

 

[Art.  6. 

Po spłacie ostatniego kredytu o stałej stopie procentowej oraz ostatniego kredytu 

preferencyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18035102?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18746456?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17306018?cm=DOCUMENT
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wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, środki Funduszu 

podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.] 

 

Art.  8. 

1. Dopłaty są stosowane, jeżeli stała stopa procentowa jest niższa od stopy referencyjnej. 

2. Środki otrzymane przez banki na dopłaty są ewidencjonowane odrębnie dla rachunku 

każdego kredytobiorcy. 

3. Jeżeli w danym miesiącu stopa referencyjna jest niższa od stałej stopy procentowej, środki 

wpłacone przez kredytobiorcę do banku, w kwocie odpowiadającej nadwyżce odsetek 

naliczonych za ten miesiąc według stałej stopy procentowej nad odsetkami naliczonymi za 

ten sam okres według stopy referencyjnej, podlegają przekazaniu do Funduszu. 

<3a. Jeżeli w danym miesiącu stopa referencyjna jest ujemna, przekazaniu do Funduszu 

podlegają środki wpłacone przez kredytobiorcę do banku w kwocie odpowiadającej 

wysokości odsetek naliczonych według stałej stopy procentowej.> 

[4. Rozliczenia banków z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w ust. 3, 

odbywają się w okresach kwartalnych, w terminie do końca miesiąca następującego po 

danym kwartale. 

5. Środki wpłacone przez kredytobiorcę, o których mowa w ust. 3, pomniejszają kwotę dopłat 

ewidencjonowanych przez bank na rachunku tego kredytobiorcy.] 

<4. Rozliczenia banków z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w ust. 3 i 

3a, odbywają się w okresach kwartalnych, w terminie do końca miesiąca 

następującego po danym kwartale. 

5. Środki wpłacone przez kredytobiorcę, o których mowa w ust. 3 i 3a, pomniejszają 

kwotę dopłat ewidencjonowanych przez bank na rachunku tego kredytobiorcy.> 

 

Art.  12. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza zbiorcze rozliczenie dopłat przekazanych 

bankom za dany kwartał i przekazuje je [Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju 

Miast ]  <ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> w terminie do końca 

miesiąca następującego po danym kwartale. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zbiorczego 
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rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności dane dotyczące kwot 

dopłat przekazanych bankom oraz kwot zwrotów nadwyżek, o których mowa w art. 8 ust. 

3, a także dane służące obliczeniu tych kwot. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 

931, 974 i 1137) 

Art.  43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1) (uchylony); 

2) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od 

podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało 

dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego; 

2a) dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 

3) dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie 

usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego; 

4) dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w obrocie 

pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu; 

5) dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego; 

6) dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych 

pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

7) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako 

prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami 

kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz 

banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają 

wartość numizmatyczną; 

8) dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego; 

9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; 

10) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: 
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a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, 

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął 

okres krótszy niż 2 lata; 

10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w 

pkt 10, pod warunkiem że: 

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których 

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli 

ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów; 

11) czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali 

mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami 

spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208); 

12) usługi zarządzania: 

a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi 

portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią, 

c) ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej, 

d) otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w 

rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także 

Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów, 

e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych 

programach emerytalnych, 

f) obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na 

podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także 

innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia 

prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w 

rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu 

http://lex.senat.pl/#/document/16890249?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
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przepisów o giełdach towarowych, przez CCP, agenta rozrachunkowego lub izbę 

rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach 

płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 

tymi systemami, 

g) pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342); 

13) udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie 

autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w 

odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz placówek 

oświatowych, o których mowa w ust. 9; 

14) świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, 

jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz 

techników dentystycznych; 

15) działalność w zakresie gier hazardowych podlegającą przepisom o grach hazardowych; 

16) dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty 

spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% 

oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 

których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację; 

17) powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia 

takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 

usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty 

lecznicze; 

18a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 

usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów 

leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza; 

19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17086198_art(43)_8?pit=2022-06-20
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a) lekarza i lekarza dentysty, 

b) pielęgniarki i położnej, 

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655), 

d) psychologa; 

19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez 

podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których 

mowa w pkt 18 i 19; 

20) usługi transportu sanitarnego; 

21) usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których 

działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są 

uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio 

niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w 

przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów 

do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w 

ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie 

nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

22) usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi 

określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę 

towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej 

pomocy, wykonywane przez: 

a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 

pomocy społecznej, centra usług społecznych, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i 

ośrodki interwencji kryzysowej, 

b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: 

– domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody, 

– placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

c) placówki specjalistycznego poradnictwa, 

d) inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie 

zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę, 

e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

http://lex.senat.pl/#/document/17709549?unitId=art(2)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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23) usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w 

podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż 

wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

24) usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie 

usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: 

a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o 

systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655), 

b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; 

25) usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 

26) usługi świadczone przez: 

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, 

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie 

kształcenia 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; 

27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 

28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 

usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w pkt 26: 

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych 

akredytacją, lub 

c) finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

30) usługi zakwaterowania: 

a) w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących 

te bursy i internaty, 

b) w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni 

prowadzących te domy studenckie, 
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c) świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez 

podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z 

tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i 

wychowanków lub studentów i doktorantów; 

31) usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: 

a) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa 

do kościołów i innych związków wyznaniowych, 

b) organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, 

patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim 

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w 

zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych 

tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, 

jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

32) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby 

sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których 

celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod 

warunkiem że: 

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania 

fizycznego i uczestniczenia w nim, 

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, 

c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu 

fizycznym 

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania 

związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu 

sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością; 

33) usługi kulturalne świadczone przez: 

a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów 

za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, 

prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w 
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rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz 

dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, 

b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za 

przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego 

wykonania utworów; 

34) usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem: 

a) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, 

b) usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, 

c) usług reklamowych i promocyjnych, 

d) działalności agencji informacyjnych; 

35) zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w pkt 31 

lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa w pkt 18, 22, 24, 26 i 28-

30, w celu zapewnienia opieki duchowej; 

36) usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele 

mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 

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

mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)] <społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)>; 

37) usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług 

ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego 

w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z 

wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia 

i umów reasekuracji; 

38) usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w 

świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie 

kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; 

39) usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń 

transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych 

usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub 

pożyczkodawcę; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17086198_art(43)_21?pit=2022-06-20
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17086198_art(43)_22?pit=2022-06-20
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(22(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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40) usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, 

wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, 

czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług; 

40a) usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: 

a) spółkach, 

b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną 

- z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; 

41) usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 

680, 1505, 1595 i 2140), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i 

zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. 

2. (uchylony). 

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, 

które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego 

zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 

96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą 

po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia 

określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje 

pod warunkiem zawiadomienia na piśmie naczelnika urzędu skarbowego przed 

początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze 

zwolnienia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się 

szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i 

wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że 

dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

http://lex.senat.pl/#/document/17220859?cm=DOCUMENT
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1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 

2) złożą: 

a) przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi 

urzędu skarbowego lub 

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów 

- zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich 

części. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 

1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego 

dostawy oraz nabywcy; 

2) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, 

o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a; 

3) adres budynku, budowli lub ich części. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem posiadania przez 

dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

12a. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli: 

1) określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nie 

jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji, lub 

2) wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na 

cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41, nie mają zastosowania do: 

1) czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

2) usług doradztwa; 

3) usług w zakresie leasingu. 

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług 

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: 

1) tytuł prawny do towarów; 

2) tytuł własności nieruchomości; 

3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 
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4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 

5) prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości 

produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane 

poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku. 

17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 

usługami podstawowymi, jeżeli: 

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 

18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 

niekorzystających z takiego zwolnienia. 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 

zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że 

podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 

sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 

przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: 

1) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; 

2) wstępu: 

a) na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa 

artystycznego i literackiego, 

b) do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, 

c) do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; 

3) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, 

archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; 

4) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; 

5) działalności agencji informacyjnych; 

6) usług wydawniczych; 

7) usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; 
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8) usług ochrony praw. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych 

w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy. 

21. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o 

których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania 

niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania 

do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są 

spełnione. 

22. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w ust. 1 

pkt 7, 12 i 38-41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod 

warunkiem że: 

1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; 

2) złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania 

tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia. 

23. Podatnik, o którym mowa w ust. 22, może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od 

początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których 

mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych 

usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego 

zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, 

od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia. 

24. Podatnik, który zrezygnował z opodatkowania zgodnie z ust. 23, może ponownie wybrać 

opodatkowanie zgodnie z ust. 22, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku 

okresu rozliczeniowego, od którego ponownie korzysta ze zwolnienia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830 i 1079) 

Art.  88c. 

1. W przypadku. o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli: 



- 56 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1) wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie 

niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub 

na porównywalnym stanowisku; 

1a) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, nie będzie niższa niż 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce 

wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o 

negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z 

uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz 

cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11. 

1a. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na 

wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

1b. W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie 

pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

pracodawcy użytkownika. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie: 

1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli 

z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość 

zorganizowania rekrutacji; 

2) nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania 

rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 

3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, jeżeli: 

1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu 

powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, określonym 

przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, siedzibę 

lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
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albo pracodawcy użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej starosty, 

określonej w ust. 1 pkt 2, ust. 1a lub 1b; 

2) wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym 

stanowisku; 

3) brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli 

podmiot, którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być 

cudzoziemiec: 

1) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-

krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o [niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)]  <społecznych 

formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 

…)>, oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 

co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, 

którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub 

2) wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w 

przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie 

działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

5. Wojewoda może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć w 

zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności 

zarządzających i reprezentacji podmiotu. 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, 

jeżeli: 

1) wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 

4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4-8 oraz art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1140); 

2) wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie 

pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości aktualnego w dniu złożenia 

wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(30)ust(2)&cm=DOCUMENT
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http://lex.senat.pl/#/document/18317042?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(30)ust(2)&cm=DOCUMENT


- 58 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

października 1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>; 

3) pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w 

pkt 1 oraz 2, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania 

wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3. 

7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym 

wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia 

wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania 

zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w 

ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który: 

1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył 

studia w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 

państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest 

doktorantem w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub. 

2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał 

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu 

art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z realizacją umowy, której 

przedmiotem jest udostępnienie lub wynajem pracowników przez podmiot z siedzibą w 

państwie innym niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na 

pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, 

który zgodnie z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia. 

10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy jest agencja pracy 

tymczasowej, a zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 

tymczasowego, stosuje się przesłanki określone w ust. 1-3. 

http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(195)ust(4)&cm=DOCUMENT


- 59 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie 

pracy, które nie są pracodawcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25. 

 

Art.  88h. 

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane 

posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do: 

1) uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w art. 88c, 

zawartych w zezwoleniu na pracę; 

2) dostosowywania, w przypadku, o którym mowa w art. 88c ust. 6, wysokości 

wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

[niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] <społecznych formach 

rozwoju mieszkalnictwa>, co najmniej raz w roku; 

2a) podwyższenia wynagrodzenia cudzoziemca proporcjonalnie do zwiększenia wymiaru 

czasu pracy cudzoziemca zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy lub liczby 

godzin, w których cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

3) zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi 

przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca; 

4) przekazania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, którego dotyczy 

zezwolenie, w formie pisemnej; 

5) informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o 

udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie 

wydania lub uchyleniu zezwolenia; 

6) zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i 

uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 

7) (uchylony); 

8) udostępnienia podmiotom, o których mowa w art. 88f ust. 3, na ich wniosek dokumentów 

potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1-6, sporządzonych w 

języku polskim lub przetłumaczonych na język polski. 

2. W stosunku do cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzącego 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(30)ust(2)&cm=DOCUMENT
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sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo 

będącego prokurentem przepisów ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3-5, w sytuacji odmowy udzielenia, 

uchylenia zezwolenia na pracę lub gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone 

w art. 87, podmiot powierzający wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest obowiązany niezwłocznie odwołać cudzoziemca z delegacji. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ust. 1-3, niewypłacenia należnego 

wynagrodzenia lub nieopłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne podmiot 

powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do: 

1) niezwłocznego dokonania czynności, o których mowa w ust. 1-3; 

2) wypłacenia cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia za okres wykonywanej pracy w 

wysokości zgodnej z zezwoleniem na pracę oraz opłacenia związanych z nim składek na 

ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w 

nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 403) 

 

Art.  7. 

1. W okresie stosowania dopłat odsetki spłacane przez kredytobiorcę są równe kwocie 

odsetek naliczonych przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów w 

oparciu o stopę procentową pomniejszonej o dopłatę należną za okres naliczenia odsetek. 

<1a. Dopłata, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż kwota odsetek należnych 

instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów z tytułu spłaty raty 

odsetkowej lub kapitałowo-odsetkowej kredytu preferencyjnego.> 

2. Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, na wniosek kredytobiorcy, jest 

obowiązana do poinformowania go o łącznej wysokości zastosowanych dopłat. 
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U S T A W A   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 2022 r. poz. 377) 

 

[o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń] 

 

<o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych> 

 

Art.  1. 

Ustawa określa zasady: 

1) 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 osób 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. 

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 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 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1) oraz schronisko dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, o którym mowa w art. 48a ust. 2b tej 

ustawy; 

http://lex.senat.pl/#/document/17087802?unitId=art(48(a))ust(2)&cm=DOCUMENT
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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 2020 r. poz. 611 

oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243); 

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 osób 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 

społecznych inicjatyw mieszkaniowych, albo zadania związanego z [komunalną] 

infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą społeczną, zwaną dalej "jednoosobową spółką 

gminną", 

c) związek międzygminny, 

d) powiat, 

e) (uchylona), 

f) (uchylona); 

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 oraz z 

2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), zwanej dalej "organizacją pozarządową 

http://lex.senat.pl/#/document/17087802?unitId=art(48(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
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h) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

- które uzyskały finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia na zasadach określonych w 

ustawie; 

6) Banku - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego; 

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 2021 r. poz. 2224)] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 

2022 r. poz. 807 i …)> oraz towarzystwo budownictwa społecznego utworzone przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11); 

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 2021 r. poz. 1983 i 2140); 

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] <społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa>; 
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[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 2021 r. poz. 1372 i 

1834); 

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.] 

<11) 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 2022 r. poz. 559, 

583, 1005, 1079 i ...), lub zadań publicznych powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 6 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 528 i 583); 

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, lub zadań publicznych 

powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1‒3, 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym.> 

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 całości albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością 

społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym <albo większościowym> 

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

mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu. 
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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). 

http://lex.senat.pl/#/document/17099384?unitId=art(108)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17099384?unitId=art(108)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68094343?unitId=art(106)ust(2)&cm=DOCUMENT
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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. 

<7a. Do kosztów inwestora związanych z usługą publiczną świadczoną w ogólnym 

interesie gospodarczym zalicza się: 

1) wartość brutto kosztów przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14; 

2) koszty eksploatacji i remontów lokali oraz infrastruktury utworzonej przy udziale 

finansowego wsparcia, związane bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia, 

ponoszone w okresie, o którym mowa w ust. 8; 

3) koszty ubezpieczenia nieruchomości w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w 

okresie, o którym mowa w ust. 8; 

4) pozostałe koszty związane ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie 

gospodarczym polegającej na najmie lokali mieszkalnych, w tym koszty prowadzenia 

rachunków bankowych przeznaczonych do deponowania środków z pobranych od 

najemców kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokali oraz 

środków gromadzonych w ramach odpisów na fundusz remontowy; 

5) wkład we wspólne koszty stałe inwestora w części wyliczonej na podstawie 

procentowego udziału powierzchni powstałej w wyniku realizowanego 

przedsięwzięcia w powierzchni całkowitej lokali mieszkalnych będących własnością 

inwestora; 

6) koszty nabycia nieruchomości związanej z realizacją przedsięwzięcia, w tym 

nieruchomości wraz z budynkiem, który zostanie przebudowany na cele 

mieszkaniowe. 

7b. Do kosztów nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 7a pkt 6, zalicza się 

również wartość nieruchomości, jeżeli została ona wniesiona jako wkład niepieniężny 

i jest przeznaczona do realizacji przedsięwzięcia. Wartość nieruchomości określa się 

na dzień zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, na podstawie operatu 

szacunkowego sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 

7c. Do przychodów inwestora związanych z usługą publiczną świadczoną w ogólnym 

interesie gospodarczym zalicza się: 

1) przychody z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych, garaży i miejsc 

postojowych; 
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2) przychody z tytułu odsetek od zdeponowanych środków pobranych od najemców z 

kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokali; 

3) przychody z tytułu odsetek od zdeponowanych środków gromadzonych w ramach 

odpisów na fundusz remontowy; 

4) wartość nieruchomości, jeżeli została wniesiona jako wkład niepieniężny przez 

jednostkę samorządu terytorialnego i jest przeznaczona do realizacji 

przedsięwzięcia, określoną na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.> 

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] <społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa>. 

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.  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: 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(15(b))ust(5)&cm=DOCUMENT
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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]  

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>; 

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 2021 r. poz. 2158); 

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. z 2021 r. poz. 223)] <zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem 

„lokal za grunt” (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 i …)>. 

<1a. Finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego udziela się również powiatowi, jeżeli realizacja tego 

przedsięwzięcia jest powiązana z realizacją: 

1) przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 6, realizowanego przez powiat; 

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

zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”, w przypadku gdy zbywcą 

nieruchomości jest powiat.> 

[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 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(15(a))ust(3)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18746456?unitId=art(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19077081?unitId=art(2)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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spółką gminną, określającej w szczególności udział gminy albo związku międzygminnego 

w kosztach przedsięwzięcia infrastrukturalnego. 

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.] 

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

powiatowi, 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 i 1a, 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: 

1) gminie albo związkowi międzygminnemu jest zawarcie przez tę gminę albo ten 

związek międzygminny umowy z inwestorem lub jednoosobową spółką gminną, 

2) powiatowi jest zawarcie przez ten powiat umowy z inwestorem 

‒ określającej udział tej gminy, tego związku międzygminnego albo powiatu w kosztach 

przedsięwzięcia infrastrukturalnego. 

4. Finansowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1‒2, może być udzielone jednokrotnie w 

zakresie przedsięwzięcia albo inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem 

infrastrukturalnym, o których mowa w ust. 1 i 1a, jeżeli wniosek o finansowe 

wsparcie 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 i 1a. 

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

jest gmina albo związek międzygminny, które realizują przedsięwzięcia, o których 
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mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo powiat, który realizuje przedsięwzięcie lub inwestycję, o 

których mowa w ust. 1a, przedsięwzięcie infrastrukturalne stanowi odrębne 

przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy.> 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 

 

[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. 6d. 

Jeżeli przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 3 lub art. 5 

ust. 1 pkt 4, dotyczy lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wspólnoty 

mieszkaniowej, a beneficjent wsparcia w dniu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 

nie posiada większości udziałów w nieruchomości wspólnej, przepisów art. 35a–35c 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z 

późn. zm.) nie stosuje się.> 

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) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 

b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym, 

d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym, 

e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o 

dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym 
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- 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] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>. 

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 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021). 

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. 

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] <społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa>. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(30)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16903670?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(29(a))&cm=DOCUMENT
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Art.  7c. 

<1.> W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia było związane zawarcie umowy, o której 

mowa w art. 5 ust. 2, czynsz za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 

utworzonego z udziałem gminy albo związku międzygminnego nie może przekraczać, w 

skali roku, 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego. 

<2. W przypadku gdy wysokość finansowego wsparcia udzielanego na pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 oraz art. 5a ust. 1, w 

wyniku którego zostanie utworzony lokal mieszkalny, stanowi co najmniej: 

1) 45% tych kosztów – stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej tego lokalu nie 

może przekroczyć w skali roku 3,5%, 

2) 60% tych kosztów – stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej tego lokalu nie 

może przekroczyć w skali roku 3%, 

3) 75% tych kosztów – stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej tego lokalu nie 

może przekroczyć w skali roku 2,5%, 

4) 90% tych kosztów – stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej tego lokalu nie 

może przekroczyć w skali roku 2% 

– wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku gdy finansowego wsparcia udzielano na pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, w wyniku którego lokal 

mieszkalny zostanie zmodernizowany, stawka czynszu za 1 m2 powierzchni 

użytkowej tego lokalu nie może przekroczyć w skali roku 4% wartości 

odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego. 

4. Jeżeli wartość odtworzeniowa lokalu będąca podstawą ustalenia stawki czynszu 

zgodnie z ust. 1–3 jest niższa niż koszt utworzenia albo modernizacji lokalu 

mieszkalnego uwzględniający wartość nieruchomości, maksymalną stawkę czynszu, 

o której mowa w ust. 1–3, ustala się na podstawie kosztu utworzenia albo 

http://lex.senat.pl/#/document/16903658?unitId=art(9)ust(8)&cm=DOCUMENT
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modernizacji lokalu mieszkalnego. Wynajmujący informuje najemcę o tych 

kosztach. 

5. W przypadku gdy ustalona na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego stawka czynszu dla lokalu mieszkalnego przekracza limit określony w ust. 

2 albo 3, a lokal ten utworzono albo zmodernizowano w ramach przedsięwzięcia, na 

pokrycie kosztów którego udzielono finansowego wsparcia, przy wynajmie i 

podnajmie tego lokalu gmina może stosować stawkę ustaloną na podstawie art. 8 

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

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z tym że środki stanowiące 80% 

różnicy między wpływami z czynszu ustalonego zgodnie z tą stawką a stawką 

ustaloną zgodnie z limitem określonym w ust. 2 albo 3 oraz odsetki uzyskane od tych 

środków gmina przeznacza na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 1 pkt 

1, lub zwraca do Funduszu Dopłat. 

6. Do dnia przeznaczenia na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 1 pkt 1, 

lub zwrotu do Funduszu Dopłat środków, o których mowa w ust. 5, gmina albo 

związek międzygminny gromadzi te środki na wydzielonym rachunku bankowym. 

Otwarcie rachunku następuje nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia 

uzyskania środków podlegających gromadzeniu na tym rachunku.> 

 

Art.  8. 

<1.> Finansowe wsparcie udzielane jest z Funduszu Dopłat przez Bank na wniosek 

beneficjenta wsparcia. 

<2. Wniosek o finansowe wsparcie składa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Banku, o której mowa w art. 

3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087). 

3. Wnioski o finansowe wsparcie rozpatruje się zgodnie z kolejnością wpływu, z 

uwzględnieniem art. 8b ust. 12. Za moment wpływu wniosku uznaje się datę i 

godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu 

teleinformatycznego Banku wskazane w urzędowym poświadczeniu odbioru, o 

którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wniosku 
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uzupełnianego w trybie ust. 5 kolejność wpływu ustala się zgodnie z momentem 

wpływu uzupełnionego wniosku. 

4. W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o finansowe wsparcie Bank sprawdza, czy 

przedsięwzięcie jest zgodne z art. 3–6, art. 6b, art. 7, art. 13 oraz art. 14–16. 

5. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest niezgodne z art. 3–6, art. 6b, art. 7, art. 13 lub 

art. 14–16, Bank wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o finansowe 

wsparcie, wskazując zakres tego uzupełnienia, oraz wyznacza termin na uzupełnienie 

nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

6. W terminie 30 dni od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o finansowe wsparcie 

Bank ponownie sprawdza, czy przedsięwzięcie jest zgodne z art. 3–6, art. 6b, art. 7, 

art. 13 oraz art. 14–16. 

7. Wniosek o finansowe wsparcie:  

1) na przedsięwzięcie niezgodne z art. 3–6, art. 6b, art. 7, art. 13 lub art. 14–16, 

2) nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 5 

– pozostawia się bez rozpatrzenia. 

8. Bank informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku o finansowe wsparcie bez 

rozpatrzenia, wskazując przyczynę.  

9. Wniosek o finansowe wsparcie na przedsięwzięcie, które jest zgodne z art. 3–6, art. 6b, 

art. 7, art. 13 oraz art. 14–16, Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego 

wsparcia.> 

< Art. 8a. 

1. Wnioski o finansowe wsparcie Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia 

od dnia następującego po dniu ogłoszenia w danym roku komunikatu, o którym 

mowa w art. 8b ust. 3, do dnia 30 września tego roku, przy zachowaniu terminów 

wynikających z art. 8 ust. 3–6. 

2. W terminie do 15. dnia miesiąca następującego po danym kwartale Bank ogłasza w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej listę 

zakwalifikowanych wniosków o finansowe wsparcie. 

 

Art. 8b. 

1. Finansowe wsparcie jest udzielane w danym roku do łącznej wysokości środków 

budżetu państwa zaplanowanych na dany rok na zasilenie Funduszu Dopłat z 
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przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia oraz wolnych 

środków tego funduszu. 

2. Do dnia 30 czerwca danego roku finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć, o 

których mowa w: 

1) art. 3, art. 4 lub art. 5a – udziela się do wysokości 40%, 

2) art. 5 ust. 1 pkt 1–3 – udziela się do wysokości 35%, 

3) art. 5 ust. 1 pkt 4 – udziela się do wysokości 15%, 

4) art. 5c – udziela się do wysokości 10% 

– łącznej wysokości środków, o których mowa w ust. 1. 

3. Do dnia 31 stycznia danego roku Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej komunikat o łącznej wysokości środków, o których 

mowa w ust. 1. 

4. W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o finansowe wsparcie 

zakwalifikowanych do udzielenia finansowego wsparcia w danym roku osiągnie 

równowartość łącznej wysokości środków, o których mowa w ust. 1, Bank 

wstrzymuje kwalifikację wniosków o finansowe wsparcie. 

5. W przypadku gdy do dnia 30 czerwca danego roku kwota wynikająca z 

zakwalifikowanych w danym roku wniosków o finansowe wsparcie na 

przedsięwzięcia, o których mowa w: 

1) art. 3, art. 4 lub art. 5a, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 1,  

2) art. 5 ust. 1 pkt 1–3, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 2,  

3) art. 5 ust. 1 pkt 4, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 3,  

4) art. 5c, osiągnie wysokość, o której mowa w ust. 2 pkt 4 

– Bank wstrzymuje kwalifikację wniosków o finansowe wsparcie danego rodzaju 

przedsięwzięć. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 lub 5, Bank ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o wstrzymaniu kwalifikacji 

wniosków o finansowe wsparcie lub wniosków o finansowe wsparcie danego rodzaju 

przedsięwzięć. 

7. Jeżeli kwota finansowego wsparcia wynikająca z rozpatrywanego wniosku o 

finansowe wsparcie jest wyższa niż łączna wysokość środków, o których mowa w ust. 

1, Bank za zgodą beneficjenta wsparcia kwalifikuje ten wniosek w zakresie 

pozwalającym na udzielenie finansowego wsparcia w danym roku do łącznej 
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wysokości środków, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku wniosek o 

finansowe wsparcie w pozostałym zakresie jest kwalifikowany do udzielenia 

finansowego wsparcia w roku następnym. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się również w przypadkach, o których mowa w ust. 5, z tym że 

wniosek o finansowe wsparcie w pozostałym zakresie jest kwalifikowany do 

udzielenia finansowego wsparcia od dnia 1 lipca danego roku, jeżeli w Funduszu 

Dopłat znajdują się wolne środki lub nie zostały wykorzystane środki budżetowe 

zaplanowane na ten rok. 

9. Wnioski o finansowe wsparcie niezakwalifikowane z powodu osiągnięcia łącznej 

wysokości środków w danym roku, o których mowa w ust. 1, Bank kwalifikuje do 

udzielenia finansowego wsparcia w roku następnym w pierwszej kolejności. 

10. Wnioski o finansowe wsparcie będące w trakcie rozpatrywania w momencie 

osiągnięcia łącznej wysokości środków w danym roku, o których mowa w ust. 1, 

Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia w roku następnym – po 

uprzednim zakwalifikowaniu wniosków, o których mowa w ust. 9. Przepisy art. 8 ust. 

4–9 stosuje się. 

11. Wnioski o finansowe wsparcie będące w dniu 30 czerwca danego roku w trakcie 

rozpatrywania Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia od dnia 1 lipca 

danego roku w pierwszej kolejności. Przepisy art. 8 ust. 4–9 stosuje się. 

12. Wnioski o finansowe wsparcie niezakwalifikowane do dnia 30 czerwca danego roku z 

powodu osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 2, Bank kwalifikuje 

do udzielenia finansowego wsparcia od dnia 1 lipca danego roku – po uprzednim 

zakwalifikowaniu wniosków, o których mowa w ust. 11. 

13. W przypadku gdy po ogłoszeniu w danym roku komunikatu, o którym mowa w ust. 

6, a przed dniem 30 września tego roku, zostaną uwolnione znajdujące się w 

Funduszu Dopłat środki, Bank wznawia kwalifikację wniosków o finansowe 

wsparcie, z uwzględnieniem ust. 7.> 

Art.  12. 

1. Bank udziela finansowego wsparcia na podstawie umowy z beneficjentem wsparcia, która 

określa w szczególności cel, na jaki jest udzielane finansowe wsparcie, kwotę 

finansowego wsparcia, termin, w jakim nastąpi uruchomienie finansowego wsparcia, oraz 

wskazuje [rok i] kwartał przewidywanej wypłaty oraz termin i sposób udokumentowania 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 
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2. Środki budżetu państwa przekazywane są do Funduszu Dopłat w terminie umożliwiającym 

wypłatę, na rachunek beneficjenta wsparcia, środków finansowego wsparcia, zgodnie z 

postanowieniami umowy, o której mowa w ust. 1. 

 

Art.  12a. 

1. Bank w okresach kwartalnych, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym 

kwartale, informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym 

wsparciu możliwym do udzielenia w związku z rozpatrywanymi przez Bank [wnioskami, 

o których mowa w art. 8] < wnioskami o finansowe wsparcie>. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, na których 

Bank przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, mając na względzie umożliwienie 

monitorowania i kontrolowania udzielonego wsparcia, w celu zapewnienia prawidłowego 

planowania wydatków budżetu państwa na zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem 

na finansowe wsparcie, efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat oraz 

czytelności przekazywanych informacji. 

 

Art.  13 

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] <prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego 

we władaniu inwestora>, na którym realizowane jest przedsięwzięcie; 

2) 50% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 

oraz ust. 4; 

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 i 2, 
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c) 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. 

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) 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] <prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego 

we władaniu inwestora>, na którym realizowane jest przedsięwzięcie; 

2) 50% kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 

1; 

3) (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Koszty, o których mowa 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 2021 r. poz. 485), 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 2020 r. poz. 

1329), 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 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 

http://lex.senat.pl/#/document/18235253?unitId=art(15)ust(1)pkt(5)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18467918?unitId=art(4)ust(3)&cm=DOCUMENT
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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 < i ust. 1a pkt 1>; 

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 m
2 

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.] 

<5) ceny nieruchomości zbytej przez gminę na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 

grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” – w 

przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 2.> 

<7. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego 

nie może przekroczyć 10 000 000 zł. 

8. W przypadku wzrostu kosztów przedsięwzięcia, na które udzielono finansowego 

wsparcia, kwota finansowego wsparcia określona w umowie, o której mowa w art. 12 

ust. 1, podlega aktualizacji, jednak nie więcej niż o wartość 20% kosztów 

przedsięwzięcia, na podstawie których kwotę tę określono. 

http://lex.senat.pl/#/document/18746456?unitId=art(2)pkt(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18746456?unitId=art(2)pkt(8)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19077081?cm=DOCUMENT
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9. Aktualizacji, o której mowa w ust. 8, dokonuje się na wniosek beneficjenta wsparcia 

złożony do Banku przed dniem przedłożenia rozliczenia, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 pkt 1.  

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, stosuje się: 

1) przepisy art. 8 ust. 1–3 i 8 oraz art. 8b ust. 1, 4, 6 i 7; 

2) odpowiednio przepisy art. 8 ust. 4–7 i 9 oraz art. 8a, z tym że wniosek jest 

kwalifikowany do udzielenia finansowego wsparcia od dnia 1 lipca danego roku, a 

terminy określone w art. 8 ust. 4‒6 wynoszą 14 dni. 

11. Aktualizacji, o której mowa w ust. 8, dokonuje się raz, w formie aneksu do umowy, o 

której mowa w art. 12 ust. 1.> 

[Art.  13a. 

1. Łączne wydatki Funduszu Dopłat na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia 

przedsięwzięć, o których mowa w: 

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, art. 4 oraz art. 5c: 
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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, 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, 

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 2021 r. poz. 1899), 

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. 

<2. Przez koszty wykonania stanowisk postojowych lub garaży znajdujących się w 

budynkach mieszkalnych i wielopoziomowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a 

tiret drugie, rozumie się koszty wykonania stanowisk postojowych lub garaży 

zlokalizowanych w obrębie finansowanego przedsięwzięcia w liczbie 

nieprzekraczającej minimalnej liczby wynikającej z ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy oraz 

przypadającej na finansowanie w ramach przedsięwzięcia.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
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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] < ust. 1 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 osób 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 noclegowych w istniejącej noclegowni lub 

pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym schronisku dla osób bezdomnych, przepis ust. 1 

stosuje się odpowiednio. 

Art.  16. 

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] 

<wniosku o finansowe wsparcie >. 

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] <wniosek o finansowe wsparcie>, 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, 

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; 



- 83 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 36 miesięcy, licząc od 

dnia rozpoczęcia jego realizacji. 

3a. (uchylony). 

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: 

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.] 

<1. Warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek 

beneficjenta wsparcia jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1.> 

[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, 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.] 



- 84 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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. 

<3a. Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana na rachunek beneficjenta 

wsparcia w roku zawarcia umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1.> 

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, 

2) niezakończenia przedsięwzięcia przez inwestora w terminie: 

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] <pkt 2-4> 

- od dnia przekazania finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia. 

<3) nierozpoczęcia robót budowlanych w terminie 2 lat – w przypadkach, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, art. 4 oraz art. 5c, 

4) nieprzeniesienia własności lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału 

we współwłasności budynku mieszkalnego w terminie 2 lat – w przypadkach, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6> 

 

[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 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 
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której mowa w art. 5 ust. 5, z przepisami prawa Unii Europejskiej, dotyczącymi pomocy 

publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.] 

 

<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 i art. 5c: 

1) szczegółowy zakres informacji, jakie zawiera wniosek o finansowe wsparcie, oraz 

wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, mając na względzie zapewnienie 

możliwości identyfikacji wnioskodawcy oraz stwierdzenia zgodności przedsięwzięcia 

z wymaganiami dotyczącymi udzielenia finansowego wsparcia; 

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

ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji; 

3) sposób ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 

5, oraz sposób i tryb weryfikowania zgodności jej przyznawania z przepisami prawa 

Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w 

ogólnym interesie gospodarczym, mając na względzie konieczność zapewnienia 

bieżącego monitorowania wysokości wypłaconej rekompensaty oraz 

przeciwdziałania przekazaniu beneficjentom wsparcia nadmiernego przysporzenia.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438) 

 

Art.  6. 

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 20 lat przed dniem złożenia 

wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy 
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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 w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

[niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2224)] < społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 

oraz z 2022 r. poz. 807 i …)>. 

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. 

Art.  24. 

1. Na Fundusz składają się: 

1) środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

1a) środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 

20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961); 

1b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane na podstawie art. 33lb 

ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o [niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego] < społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>; 

2) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach; 

3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia 

pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank 

Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w 

art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140); 

4) darowizny i zapisy; 

5) inne wpływy. 

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% 

okresowo wolnych środków Funduszu. 
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U S T A W A   z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379) 

 

Art.  28. 

1. (uchylony). 

2. W przypadku przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na realizację których w terminie określonym w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 został złożony wniosek o 

udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali przeznaczonych do wynajęcia 

osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, wysokość 

finansowego wsparcia, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 1a 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 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)]  < niektórych 

przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i …)>, podwyższa się o 10 

punktów procentowych. 

2a. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, przepisu art. 13 ust. 4 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] < niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych> nie stosuje 

się. 

3. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116) 

 

Art.  14. 

1. W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub 

przeniesienia własności mieszkania: 

1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem 

rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 

http://lex.senat.pl/#/document/17319901?unitId=art(13)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17319901?unitId=art(13)ust(1(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17319901?unitId=art(13)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785962?unitId=art(47)par(1)&cm=DOCUMENT


- 88 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 

2019 r. poz. 303), 

2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej 

osobie, 

3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób 

uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, 

4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub 

w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z 

wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku, 

5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części 

przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego 

- część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w 

kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego 

oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 

okresu 5 lat i liczby 60. 

2. Wysokość zwrotu określa się na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zwrot środków, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest za pośrednictwem instytucji 

kredytującej. 

4. Nabywca jest obowiązany do pisemnego poinformowania instytucji kredytującej o 

zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego wystąpienia. 

5. Nabywca w terminie 60 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, 

wpłaca środki z tytułu zwrotu części finansowego wsparcia na rachunek instytucji 

kredytującej wskazany w tym celu w umowie kredytu. 

6. Nabywca, który nie poinformował instytucji kredytującej o zdarzeniu, o którym mowa w 

ust. 1, jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu na rachunek instytucji kredytującej 

wskazany w tym celu w umowie kredytu kwoty, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami 

ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wystąpienia zdarzenia, z którym przepisy 

ustawy wiązały obowiązek złożenia stosownej informacji. 

<7. Ustalona do zwrotu łączna kwota finansowego wsparcia wraz z odsetkami 

ustawowymi, o której mowa w ust. 6, nie może być niższa niż równowartość kwoty, o 

której mowa w ust. 1.> 
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Art.  15. 

<1.> W przypadku prawomocnego skazania nabywcy za przestępstwo określone w art. 297 § 

1 lub § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 

2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858 i 870) popełnione w związku z udzieleniem 

finansowego wsparcia na zasadach określonych w ustawie, nabywca jest obowiązany do 

niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty otrzymanego wsparcia wraz z 

odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wypłaty przez instytucję 

kredytującą środków z tego tytułu. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem 

instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu. 

2. Ustalona do zwrotu łączna kwota finansowego wsparcia wraz z odsetkami 

ustawowymi, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż kwota otrzymanego 

wsparcia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 

2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835) 

Art.  139a. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej, mającej 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w charakterze pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, oraz są spełnione łącznie 

następujące warunki: 

1) cudzoziemiec: 

a) posiada adekwatne do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie niezbędne w jednostce, do której ma zostać przeniesiony 

przez pracodawcę macierzystego - w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry 

kierowniczej lub specjalisty - albo dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku 

pracy w charakterze pracownika odbywającego staż, 

b) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku 

zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy 

http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(297)par(1)&cm=DOCUMENT
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z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

c) bezpośrednio przed dniem przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa był zatrudniony w 

ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie 

przez okres wynoszący co najmniej: 

– 12 miesięcy - w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub 

specjalisty, 

– 6 miesięcy - w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż, 

d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania, 

f) po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł przenieść się 

z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej 

samej grupy przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej; 

2) umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie 

pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, określa: 

a) okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa, 

b) siedzibę jednostki przyjmującej, 

c) stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej, 

d) wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej. 

2. Cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

wykonywanie pracy w charakterze pracownika odbywającego staż w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, poza spełnianiem warunków, o których mowa 

w ust. 1, posiada umowę dotyczącą odbywania stażu w jednostce przyjmującej, która 

określa: 

1) program stażu; 

2) czas trwania stażu; 

3) warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest: 

http://lex.senat.pl/#/document/17127716?cm=DOCUMENT
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1) wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu; 

2) nie niższe niż wynagrodzenia pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na 

porównywalnym stanowisku; 

3) nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)] < społecznych 

formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 

…)>. 

4. Do dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, 

nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2. 

 

Art.  139o. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa udziela się cudzoziemcowi będącemu pracownikiem kadry 

kierowniczej, specjalistą lub pracownikiem odbywającym staż, gdy celem jego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej 

mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec: 

a) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane w przypadku 

zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 

5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

http://lex.senat.pl/#/document/17087802?cm=DOCUMENT
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aa) posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, z adnotacją "ICT", wydany przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, 

b) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania, 

d) po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł przenieść się 

z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej 

samej grupy przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej; 

2) umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie 

pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, określa: 

a) okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa, 

b) siedzibę jednostki przyjmującej, 

c) stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej, 

d) wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest: 

1) wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu; 

2) nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na 

porównywalnym stanowisku; 

3) nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] < 

społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa >. 
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Art.  142. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się 

cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym 

zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki: 

1) cudzoziemiec posiada: 

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia 

przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania 

siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, 

c) zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie 

zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych; 

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

3) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą: 

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął 

dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa >, lub zatrudnia na czas nieokreślony i 

w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie 

wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, 

o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

b) wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych 

w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w 

szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

http://lex.senat.pl/#/document/17127716?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(30)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(87)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się również do utworzonej przez cudzoziemca spółki 

komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółki akcyjnej albo do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udziały lub 

akcje objął lub nabył. 

3. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się 

cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji 

w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył 

lub której udziały lub akcje objął lub nabył, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze 

prokurenta, o ile cudzoziemiec spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a 

spółka spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

4.  Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, stosuje się przepisy 

art. 140 ust. 2. 

5. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, obywatelowi 

Republiki Tureckiej w związku z prowadzeniem lub zamiarem prowadzenia przez niego 

działalności gospodarczej na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium, stosuje się 

przepis art. 41 ust. 1 Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie 

między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (Dz. Urz. WE L 293 z 29.12.1972, 

str. 4, z późn. zm.). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

303 i 2122 oraz z 2022 r. poz. 613, 655 i 1079) 

 

Art.  62. 

1. Towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą oddawać 

posiadany zasób mieszkaniowy w drodze umowy najmu do dyspozycji Agencji. Agencja, 

przejmując oddany do jej dyspozycji zasób mieszkaniowy, przydziela kwaterę w tym 

zasobie w drodze decyzji o przydziale kwatery. 

http://lex.senat.pl/#/document/67526873?unitId=art(41)ust(1)&cm=DOCUMENT
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2. Towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą powierzyć 

Agencji wykonywanie czynności związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych 

określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o [niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11)] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 

2022 r. poz. 807 i …)>. W umowie, na podstawie której następuje powierzenie, należy w 

szczególności ustalić wykaz lokali mieszkalnych. 

3. Do towarzystw budownictwa społecznego utworzonych przez Agencję nie stosuje się 

przepisów art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 26 października 

1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] < społecznych 

formach rozwoju mieszkalnictwa>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1961 oraz z 2022 r. poz. 807) 

Art.  4. 

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 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535). 

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. 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.] 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(24)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(25)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(28)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(11)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(12)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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<4a. Prawa z udziałów lub akcji Skarbu Państwa objętych na jego rzecz przez KZN 

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, 

agencjom wykonawczym, o których mowa w art. 18 tej ustawy, pełnomocnikom 

rządu lub państwowym osobom prawnym, w tym jednoosobowym spółkom Skarbu 

Państwa.> 

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.  7. 

1. 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 w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, 

2) z państwową osobą prawną, 

3) z jednostką samorządu terytorialnego, 

4) (uchylony), 

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; 

- wnosząc nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu jako aport. 
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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 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)] < niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 377 i …)>, 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 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243) 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 2021 r. poz. 11, 1177, 1243 i 1535)] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 

2022 r. poz. 807 i …)>, 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. 7b. 

W przypadku tworzenia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7a ust. 1, lub 

przystępowania do tych podmiotów, udziały w tych podmiotach lub ich akcje KZN 

obejmuje na rzecz Skarbu Państwa.> 

http://lex.senat.pl/#/document/17319901?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16903658?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(23)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(23)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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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 wydanych na 

podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 955 i 1641); 

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.] 

<1. Właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa sporządzają wykazy nieruchomości, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, którymi gospodarują.> 

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 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778 oraz z 2021 r. 

poz. 780, 784 i 1556); 

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 

http://lex.senat.pl/#/document/16796947?unitId=art(49)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17029070?unitId=art(4)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17029070?unitId=art(4)pkt(8(a))&cm=DOCUMENT
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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 2021 r. poz. 1538) 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, 

b) użytkowaniu wieczystym, 

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 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 

784 i 1228) 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 2020 r. poz. 2008) 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 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551), 

– ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079) 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 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz. 

http://lex.senat.pl/#/document/18745510?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17027073?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17029070?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17379905?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT
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234, 784 i 922) 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 2021 r. poz. 777 i 784) i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, 

– ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 484 i 784) 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 2021 r. poz. 

1484) 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 2021 r. poz. 428, 784 i 922) 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 2021 r. poz. 1644) 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, 

– ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w 

Warszawie (Dz. U. poz. 1551), 

<– ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 

– ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1902 oraz z 2022 r. poz. 483),> 

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; 

http://lex.senat.pl/#/document/17624877?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17636533?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17716352?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18219531?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18594632?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18602711?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/19140080?cm=DOCUMENT
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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 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, 

http://lex.senat.pl/#/document/16796118?unitId=art(29)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796118?unitId=art(29)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796118?unitId=art(29)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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g) w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość od zakładu stwarzającego zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

4. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zawierają również informacje o tym, czy 

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.  30a. 

1. KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej 

własność lub przedmiot użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej, o której 

mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159, 255, 1551 i 1561). 

2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku sprzedaży: 

[1) lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;] 

<1) lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) oraz udziału w nieruchomości wspólnej;> 

http://lex.senat.pl/#/document/18554231?unitId=art(3)&cm=DOCUMENT
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2) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym osobie, której 

przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa nabycia takiej nieruchomości. 

 

Art.  31. 

1. Organami KZN są Rada Nadzorcza KZN, zwana dalej "Radą Nadzorczą", oraz Prezes 

KZN. 

2. Obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewnia Biuro KZN, zwane dalej "Biurem". 

3. Nadzór nad działalnością KZN sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

4. W ramach nadzoru nad działalnością KZN minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest uprawniony w 

szczególności do żądania: 

1) udostępnienia przez KZN dokumentów związanych z działalnością KZN, w tym 

gospodarowaniem [Zasobem] < nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu>, lub 

ich kopii; 

2) przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Prezesa KZN i 

Rady Nadzorczej oraz pracowników Biura. 

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

oraz mieszkalnictwa, przedstawiając żądanie, o którym mowa w ust. 4, wskazuje termin 

jego wykonania, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania. 

6. (uchylony). 

Art.  32. 

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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4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

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. 

77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz 

z 2021 r. poz. 1162). 

[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.] 
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<10. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach określonych w 

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, o którym mowa w ust. 4.> 

 

Art.  33. 

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy: 

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;] 

<2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania 

finansowego KZN;> 

<2a) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z realizacji planu 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; 

5) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej 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, 

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; 
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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; 

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością KZN; 

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; 

<1a) ustanawianie zabezpieczeń, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 2;> 

2) zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość przekracza 4 000 000 

zł; 

<2a) przekazanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, gdy wartość przekazywanej 

nieruchomości przekracza 2 000 000 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 i 

2275 oraz z 2021 r. poz. 868); 

8) wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1; 
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9) tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych; 

10) obejmowanie przez KZN udziałów <lub akcji> w społecznych inicjatywach 

mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego[.] <;> 

<11) realizowanie obowiązku dopłat w spółkach z udziałem KZN, jeżeli uchwała 

wspólników o zobowiązaniu do dopłaty zapadła jednogłośnie.> 

 

Art.  38. 

1. Do zadań Prezesa KZN należy: 

1) podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w 

skład Zasobu; 

2) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa; 

3) podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność KZN; 

4) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej programu 

gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu; 

5) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej projektów 

wieloletnich strategii działania KZN; 

6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zaopiniowania dokumentów 

celem ich zatwierdzenia; 

7) opracowywanie i przedstawianie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej projektów rocznych 

planów finansowych KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN; 

[8) opracowywanie i przedstawianie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej kwartalnych 

sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;] 

<8) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej kwartalnych 

sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;> 

8a) składanie Radzie Nadzorczej wniosków o: 

a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość nie 

przekracza 4 000 000 zł, 

b) wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, gdy 

jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł; 

9) składanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wniosków w sprawach: 

a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4 000 000 zł, 
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b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład 

Zasobu, innej niż zbycie, 

c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na 

nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości nie 

przekracza 4 000 000 zł; 

10) składanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosków o dokonanie czynności, o 

których mowa w art. 35, kierowanych do ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

11) gospodarowanie środkami KZN, w tym środkami z działalności w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, z zastrzeżeniem 

uprawnień Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

12) kontrolowanie wykorzystania nieruchomości, które zostały sprzedane lub oddane w 

użytkowanie wieczyste; 

13) podejmowanie czynności w zakresie opracowywania analiz i ocen efektywności 

funkcjonowania KZN; 

14) podejmowanie czynności w zakresie prowadzenia, we współpracy z instytutami 

naukowymi nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, działań 

analitycznych i popularyzujących innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, 

gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym również na zlecenie ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa; 

15) kierowanie wniosków w sprawach dotyczących rozstrzygnięć, o których mowa w art. 13 

ust. 1 i w art. 27 ust. 2; 

16) przedstawianie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia kwartalnych sprawozdań z 

wykonanych czynności kontrolnych nie później niż po upływie 45 dni po kwartale, 

którego dotyczy sprawozdanie; 

17) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa kwartalnych sprawozdań z 

wykonanych czynności kontrolnych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, nie później 

niż po upływie 60 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie; 
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18) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej KZN informacji o nabyciu i zbyciu 

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu; 

19) określanie i przedstawienie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej warunków 

zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz umieszczania na 

nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. 

2. Prezes KZN udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, dokumenty i materiały 

dotyczące jego działalności oraz działalności KZN, w tym gospodarowania 

nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, przedstawiane są ministrowi właściwemu 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa do zaopiniowania w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę 

Nadzorczą. 

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

oraz mieszkalnictwa przedstawia opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania dokumentów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 

5. W przypadku negatywnej opinii ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Prezes KZN ponownie 

opracowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się. 

 

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 2021 r. poz. 217) i ustawie 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598). 

[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 
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- w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy 

sprawozdanie.] 

<2. Prezes KZN przedstawia ministrowi, o którym mowa w art. 31 ust. 3: 

1) kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zatwierdzone przez 

Radę Nadzorczą – w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego 

dotyczy sprawozdanie; 

2) do zatwierdzenia – 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 kwietnia roku następującego po 

roku, którego dotyczy sprawozdanie.> 

3. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zawiera co najmniej 

informacje o: 

1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych 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. 
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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, które mogą być udzielane do wysokości określanej 

corocznie w ustawie budżetowej, przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów 

związanych bezpośrednio z wnoszeniem nieruchomości wchodzących w 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;] 

<2) dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na 

dofinansowanie bieżącej działalności KZN;> 

3) przychody z działalności w zakresie gospodarowania [Zasobem] <nieruchomościami 

wchodzącymi w skład Zasobu>; 

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] <nieruchomościami 

wchodzącymi w skład Zasobu> są: 

1) przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości z Zasobu; 

2) inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi 

w skład Zasobu 

Art.  48. 

1. KZN tworzy następujące fundusze: 
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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. 

3. Fundusz zasobowy odzwierciedla wartość nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 

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] 

<nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu> . 

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; 
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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.] 

<2) 40% przychodów KZN: 

a) z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład 

Zasobu,  

b) o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 i 8.> 

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 < lub akcji> 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, 
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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 z 2021 r. poz. 1243), oraz Funduszu Termomodernizacji i 

Remontów, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243); 

- z tym że środki gromadzone na Funduszu Społecznej Inicjatywy 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 
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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; 

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

inwestycji mieszkaniowej. 

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; 

<3a) przekazania jednostce samorządu terytorialnego w celu zbycia tej nieruchomości 

z rozliczeniem w jej cenie ceny lokali lub budynków przekazywanych na własność tej 

jednostce przez nabywcę nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 16 

grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” (Dz. U. z 

2021 r. poz. 223 oraz z 2022 r. poz. …);> 

[4) aportu do spółki celowej;] 

<4) aportu do spółki celowej, społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa 

budownictwa społecznego;> 

5) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

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 
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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:] 

 <W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 2a, 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]; 

<1a) informację o danych ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów 

trwałych, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 

10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu 

nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;> 

[2) wartość nieruchomości;] 

<2) wartość nieruchomości, z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w 

art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia 

jako aportu nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;> 

<2a) wysokość wnoszonych środków w przypadku wniosku o wyrażenie zgody, o 

której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w ramach objętej nią czynności przewidziano 

przeznaczenie tych środków na objęcie udziałów lub akcji w społecznych 

inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;> 

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[;] 

<– z wyjątkiem wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 35 pkt 9 i 10, jeżeli w 

ramach objętej nią czynności nie przewidziano wniesienia jako aportu 

nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu;> 

2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonana czynność prawna; 

3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. 
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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: 

1) jest zbywana lub nieodpłatnie przekazywana na rzecz jednostki samorządu 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;] 

<5) ma być przedmiotem aportu do spółek lub wkładu własnego do spółek, o których 

mowa w art. 7 ust. 1, oraz spółek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 

dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i 

spółek, o których 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: 

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. 
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<Art. 51b. 

1. W przypadku przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, której 

wartość przekracza 2 000 000 zł, w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, 

uchwałę, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu 

nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”, podejmuje się po uzgodnieniu z 

ministrem, o którym mowa w art. 31 ust. 3. 

2. W przypadku sprzedaży nieruchomości przekazanej jednostce samorządu 

terytorialnego w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, podlegająca zapłacie 

pieniężnej różnica, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o 

zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”, stanowi przychód KZN ze 

zbycia tej nieruchomości. 

3. W przypadku gdy w terminie 3 lat od dnia przekazania jednostce samorządu 

terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, nie 

dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości na zasadach określonych w uchwale, o której 

mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z 

rozliczeniem „lokal za grunt”, KZN występuje do jednostki samorządu 

terytorialnego z żądaniem zwrotu tej nieruchomości do Zasobu albo zapłaty jej 

wartości rynkowej określonej na dzień żądania. 

4. Do umowy o przekazanie jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o 

którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3a, przepis art. 52 ust. 8 stosuje się odpowiednio.> 

 

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; 
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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;] 

<7) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i ...), art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

528 i 583) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583);> 

[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. z 2021 r. poz. 223).] 

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; 



- 120 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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; 

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). 

Art.  52b. 

Umowa utworzenia przez KZN społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo pokrycia udziałów 

<lub akcji> 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 akcji> lub określenie wysokości przeznaczonych na ten 

cel środków Funduszu; 
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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 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 

(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 mieszkaniowej, w której co 

najmniej 80% powierzchni użytkowej mieszkań będą 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. 66a. 

1. KZN, za zgodą ministra, o którym mowa w art. 31 ust. 3, może wykorzystywać mienie 

Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń: 

1) zaciąganych zobowiązań finansowych KZN w celu pełnego pokrycia wydatków 

własnych; 

2) zobowiązań finansowych podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7a ust. 1, 

jeżeli są związane z realizacją zadań wynikających z polityki państwa, w 

szczególności w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia dostępności mieszkań 

na wynajem, wspierania rozwoju społecznego budownictwa czynszowego, wdrażania 

i stosowania instrumentów wsparcia rozwoju mieszkalnictwa, aktywnej polityki 

mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

2. Ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na 

ustanowieniu przez KZN hipotek na nieruchomościach Zasobu. 
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3. Sumy hipotek, o których mowa w ust. 2, nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 350 000 

000 zł.> 

Art.  135. 

Prezes KZN, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia powołania, przedstawia Radzie 

Nadzorczej do uchwalenia pierwszy, po utworzeniu KZN, program gospodarowania 

[Zasobem] <nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu>, uzgodniony z 

ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

 

Art.  140. 

1. Maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których mogą być udzielone 

KZN dotacje, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 i art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, nie może 

przekroczyć w poszczególnych latach: 

1) w 2017 r. - 25 mln zł; 

2) w 2018 r. - 125 mln zł; 

3) w 2019 r. - 50 mln zł; 

4) w 2020 r. - 0 mln zł; 

5) w 2021 r. - 0 mln zł; 

6) w 2022 r. - 0 mln zł; 

7) w 2023 r. - 0 mln zł; 

8) w 2024 r. - 0 mln zł; 

9) w 2025 r. - 0 mln zł; 

10) w 2026 r. - 0 mln zł. 

[2. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie wydatków, o których 

mowa w ust. 1.] 

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

oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 

1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4. 

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy 

część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na 

okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału, została przekroczona: 

1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20%, 
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2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15%, 

3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10% 

- minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa zobowiązuje Prezesa KZN do stosowania mechanizmu korygującego 

polegającego na obniżeniu kosztów realizacji zadań przez KZN. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia 

lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 756, z 2019 r. poz. 1309 oraz z 2021 r. 

poz. 11) 

Art.  21. 

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony 

Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia, o 

którym mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wynosi w okresie do 2025 r. łącznie 6210 

mln zł, a w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwoty: 

1) w 2018 r. - 210 mln zł; 

2) w 2019 r. - 500 mln zł; 

3) w 2020 r. - 500 mln zł; 

4) w 2021 r. - 1000 mln zł; 

5) w 2022 r. - 1000 mln zł; 

6) w 2023 r. - 1000 mln zł; 

7) w 2024 r. - 1000 mln zł; 

8) w 2025 r. - 1000 mln zł. 

[2. W budżecie państwa, począwszy od 2019 r., tworzy się rezerwę celową na zasilenie 

Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia. 

3. W przypadku gdy łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z umów, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

zawartych na podstawie wniosków złożonych do Banku Gospodarstwa Krajowego 

począwszy od dnia 1 marca 2018 r., osiągnie kwotę 6210 mln zł, Bank Gospodarstwa 
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Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu 

przyjmowania wniosków o finansowe wsparcie. 

4. W przypadku gdy łączna kwota finansowego wsparcia, wynikająca z zawartych umów, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, z przewidywanym terminem wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat przypadającym 

w danym roku, osiągnie równowartość kwoty limitu środków określonego dla tego roku 

zgodnie z ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej informację o osiągnięciu kwoty limitu środków przypadających na dany rok i 

wstrzymuje przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zawieranie przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

kolejnych umów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, z przewidywanym terminem wypłaty wsparcia z Funduszu 

Dopłat przypadającym w danym roku, może nastąpić wyłącznie w przypadku zwolnienia 

się środków Funduszu Dopłat przeznaczonych na udzielanie finansowego wsparcia w 

ramach limitu roku, do którego odnosiło się ogłoszenie Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Po wystąpieniu sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym, Bank Gospodarstwa Krajowego 

zawiera umowy w kolejności uwzględniającej terminy zarejestrowania przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego kompletnych wniosków o finansowe wsparcie wyłącznie do 

wysokości zwolnionych środków z Funduszu Dopłat. 

7. W przypadku braku możliwości wypłaty finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w 

planowanym terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z przyczyn niezależnych od 

beneficjenta wsparcia, Bank Gospodarstwa Krajowego może, na uzasadniony wniosek 

beneficjenta wsparcia, dokonać wypłaty finansowego wsparcia w IV kwartale roku, który 

został wskazany w umowie o finansowym wsparciu jako przewidywany rok wypłaty, pod 

warunkiem zaangażowania środków własnych beneficjenta wsparcia co najmniej na 

poziomie 20% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia.] 
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U S T A W A  z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158) 

 

Art.  4. 

1. Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca: 

1) jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo cudzoziemcem: 

a) posiadającym prawo pobytu 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 2021 r. poz. 

1697) 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, 2023, 2320 i 2369 

oraz z 2021 r. poz. 159), 

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 
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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 z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni 

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 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 

1243 i 1535)] <społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)>, 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] < społecznych 

formach rozwoju mieszkalnictwa>, 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, 
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c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia 

współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. d nie stosuje się do cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i 

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. 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 

dokonaniu przez inną niż najemca osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego 

czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2. 
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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.  6. 

1. Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli mieszkanie: 

1) służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób 

wchodzących w skład gospodarstwa domowego; 

2) jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia 

inwestycji mieszkaniowej; 

3) jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) nie jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem lokalu 

mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa 

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

mieszkaniowego]  < społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>. 

2. Przez dzień zakończenia inwestycji mieszkaniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie 

się: 

1) dzień, w którym można przystąpić do użytkowania budynku mieszkalnego, którego 

dotyczyła inwestycja mieszkaniowa - w przypadku inwestycji mieszkaniowej, z którą jest 

związany obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), lub obowiązek 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

2) dzień zakończenia robót budowlanych określony w protokole odbioru końcowego, o 

którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - w 

pozostałych przypadkach. 

Art.  7b. 

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

[1) 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 
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zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223), zwanej dalej "ustawą "lokal za grunt" 

";] 

<1) 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 zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” (Dz. U. z 2021 r. poz. 223 

oraz z 2022 r. poz. ...), zwanej dalej „ustawą „lokal za grunt””;> 

2) lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynajmowanych przez 

społeczną agencję najmu, o której mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 

1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] < społecznych 

formach rozwoju mieszkalnictwa>, zwaną dalej "SAN". 

 

Art.  13. 

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 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243) chyba, że na pokrycie części kosztów budowy 

tych mieszkań gminie udzielono finansowego wsparcia w trybie art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. c 

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 oraz z 2021 r. poz. 11 i 

223)] < niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 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. 

3. W przypadku gdy liczba najemców, o których mowa w ust. 2, jest niższa niż liczba 

mieszkań inwestor może zawierać umowy najmu mieszkań z najemcami posiadającymi 

zdolność czynszową, niewskazanymi na liście najemców. 
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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.  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 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. Korekty 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 

http://lex.senat.pl/#/document/16903658?unitId=art(11)ust(4)&cm=DOCUMENT
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obowiązany do zwrotu nienależnie pobranych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. 

Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu wpłaty pierwszej nienależnie pobranej 

kwoty na rachunek wynajmującego do dnia dokonania zwrotu nienależnie pobranych 

kwot. 

<6a. Ustalone do zwrotu nienależnie pobrane kwoty dopłat wraz z odsetkami 

ustawowymi, o których mowa w ust. 6, nie mogą być niższe niż równowartość 

wypłaconych dopłat.> 

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 albo podnajmu 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 
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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 wynajmującego do dnia dokonania zwrotu 

środków stanowiących równowartość kwoty dopłat. 

<3a. Ustalona do zwrotu łączna kwota zastosowanych dopłat i odsetek, o której mowa w 

ust. 3, nie może być niższa niż równowartość wypłaconych dopłat.> 

4. Gmina niezwłocznie wpłaca środki, o których mowa w ust. 3, na rachunek Funduszu 

Dopłat. 

5. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wstrzymuje jej wykonania. 

 

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] 

<społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa >. 

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: 

– aktualnej, na dzień złożenia tego wniosku, wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego 

kosztu odtworzenia 1 m
2
 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 

– powierzchni normatywnych ustalonych dla najemców, którzy rozpoczęli używanie 

mieszkania na zasadzie pierwszego zasiedlenia, 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?cm=DOCUMENT
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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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 505 i 655) 

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) 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, w 

szczególności dostosowanie ich do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 

osi napędowej do 11,5 t, 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) 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, 

http://lex.senat.pl/#/document/16903658?unitId=art(11)ust(4)&cm=DOCUMENT
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mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i 

tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223)] 

<niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i …)>. 

1a. 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. 

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) 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; 
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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: 

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 

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] <niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych>, 

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 
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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 

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. 
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U S T A W A   z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802 i 2165 oraz z 2022 r. poz. 

640) 

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; 

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 2021 r. poz. 38), 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 oraz z 

http://lex.senat.pl/#/document/17062567?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17319901?unitId=art(5(c))ust(1)&cm=DOCUMENT
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2021 r. poz. 11 i 223)]  <niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 377 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; 

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. 

 

 

 

U S T A W A   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 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) 

 

Art.  15y. 

Do okresu finansowania zwrotnego oraz do okresu kredytowania, o których mowa w art. 15b 

ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o [niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177, 

1243 i 1535)] <społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)> nie wlicza się okresu karencji w spłacie kapitału, 

jeżeli karencja ta nastąpiła na wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(15(b))ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16797162?unitId=art(15(b))ust(3)&cm=DOCUMENT
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U S T A W A   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. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) 

[Art.  90. 

Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli 

lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego 

bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on 

przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. 

 

 

Art.  90a. 

 W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w 

dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania 

pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie 

nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223) 

 

 

[o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego 

zasobu nieruchomości] 

 

< o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”> 

 

Art.  1. 

1. Ustawa określa: 
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[1) zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie 

tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę 

nieruchomości na własność gminie; 

2) sposób postępowania z lokalami lub budynkami przekazanymi na własność gminie przez 

nabywcę nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, których cenę 

rozliczono w cenie zbywanych nieruchomości.] 

<1) zasady zbywania nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu 

nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków 

przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie albo powiatowi; 

2) sposób postępowania z lokalami lub budynkami przekazanymi na własność gminie 

albo powiatowi przez nabywcę nieruchomości zbytej z gminnego albo powiatowego 

zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie zbytej nieruchomości.> 

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o gospodarce 

nieruchomościami. 

Art.  2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) inwestor - podmiot, który: 

a) ubiega się o nabycie nieruchomości z [gminnego] <gminnego albo powiatowego> zasobu 

nieruchomości albo 

b) nabył nieruchomość z [gminnego] <gminnego albo powiatowego> zasobu nieruchomości 

- z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez 

ten podmiot na własność [gminie] <gminie albo powiatowi>; 

2) inwestycja - przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane z wykorzystaniem 

nieruchomości zbywanej z [gminnego] <gminnego albo powiatowego> zasobu 

nieruchomości z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków 

przekazywanych przez inwestora na własność [gminie] <gminie albo powiatowi>; 

[3) organ właściwy - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gospodarującego gminnym 

zasobem nieruchomości, z którego pochodzi nieruchomość zbywana z rozliczaniem w 

cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na 

własność gminie.] 

<3) organ właściwy – organ wykonawczy gminy albo powiatu gospodarujący gminnym 

albo powiatowym zasobem nieruchomości, z którego pochodzi nieruchomość 
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zbywana z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków 

przekazywanych przez inwestora na własność tej gminie albo temu powiatowi.> 

2. Przez przekazanie budynków na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> rozumie się 

przeniesienie na [gminę] <gminę albo powiat> własności nieruchomości wraz z 

budynkami. 

Art.  3. 

Cena lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność [gminie] <gminie 

albo powiatowi>w związku z nabyciem przez tego inwestora własności nieruchomości 

zbywanej z [gminnego] <gminnego albo powiatowego> zasobu nieruchomości może 

podlegać rozliczeniu w cenie tej nieruchomości, zwanemu dalej "rozliczeniem "lokal za 

grunt" ". Rozliczenie "lokal za grunt" następuje na zasadach określonych w ustawie. 

 

Art.  4. 

[1. O zbyciu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" 

rozstrzyga rada gminy zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378). 

2. Do projektu uchwały określającej zasady zbycia nieruchomości z rozliczeniem "lokal za 

grunt", zwanej dalej "uchwałą o zbyciu nieruchomości", dołącza się operat szacunkowy 

określający wartość tej nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu tej uchwały radzie gminy.] 

<1. O zbyciu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” rozstrzyga: 

1) rada gminy zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 

1079 i ...) – w przypadku nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości; 

2) rada powiatu zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) – 

w przypadku nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości. 

2. Do projektu uchwały określającej zasady zbycia nieruchomości z rozliczeniem „lokal 

za grunt”, zwanej dalej „uchwałą o zbyciu nieruchomości”, dołącza się operat 

szacunkowy określający wartość tej nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę 

majątkowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu tej uchwały 

radzie, o której mowa w ust. 1.> 

3. Uchwała o zbyciu nieruchomości wskazuje: 

http://lex.senat.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(9)lit(a)&cm=DOCUMENT
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1) minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową lokali lub budynków, 

2) przeznaczenie lokali lub budynków, 

3) minimalny standard lokali lub budynków, obejmujący w szczególności: 

a) w przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których 

nie wyodrębniono lokalu - wyposażenie i wykończenie, dostępność dla osób 

niepełnosprawnych, rozmieszczenie i zaprojektowanie pomieszczeń, dostęp z 

pomieszczeń na balkon, taras lub loggię, pomieszczenia przynależne, parametry 

określające efektywność energetyczną, a także ekspozycję okien i umiejscowienie lokalu 

w budynku, 

b) w przypadku lokali o innym przeznaczeniu lub budynków o innym przeznaczeniu, w 

których nie wyodrębniono lokalu - wyposażenie i wykończenie, dostępność dla osób 

niepełnosprawnych, parametry określające efektywność energetyczną, a także ekspozycję 

okien i umiejscowienie lokalu w budynku, 

4) wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków, 

5) cenę 1 m
2 

powierzchni użytkowej lokalu lub budynku 

- przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność [gminie] <gminie albo 

powiatowi>w ramach rozliczenia "lokal za grunt" oraz termin przekazania tych lokali lub 

budynków na własność gminie, liczony od dnia przeniesienia na inwestora własności 

zbywanej nieruchomości. 

4. Wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez 

inwestora na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal 

za grunt" obejmują wskazanie, że te lokale lub budynki mogą pochodzić: 

1) wyłącznie z inwestycji; 

2) z inwestycji lub przedsięwzięcia innego niż inwestycja; 

3) wyłącznie z przedsięwzięcia innego niż inwestycja. 

5. Dla lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność 

[gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal za grunt" pochodzących 

z przedsięwzięcia innego niż inwestycja uchwała może wskazywać dodatkowe wymogi 

dotyczące ich lokalizacji, w szczególności dotyczące odległości od budynków 

użyteczności publicznej, w tym budynków wykorzystywanych na potrzeby oświaty, 

wychowania lub opieki zdrowotnej, oraz dostępu do środków transportu publicznego. 

6. Do przekazania na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia 

"lokal za grunt" inwestor może przeznaczyć wyłącznie: 
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1) w przypadku lokali lub budynków pochodzących z inwestycji: 

a) lokale lub budynki wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich lub 

b) lokale objęte zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na 

bezobciążeniowe wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu na [gminę] <gminę albo 

powiat>, lub 

c) budynki objęte zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na 

bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości wraz z budynkiem lub 

budynkami; 

2) w przypadku lokali lub budynków pochodzących z przedsięwzięcia innego niż inwestycja - 

lokale lub budynki wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. 

7. Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dotyczy roszczenia o opłatę 

przekształceniową, 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. 2040). 

8. Cena 1 m
2 

powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania 

przez inwestora na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia 

"lokal za grunt" nie może przekroczyć wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego 

kosztu odtworzenia 1 m
2 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 oraz z 

2021 r. poz. 11 i 223), zwanego dalej "średnim wskaźnikiem przeliczeniowym". 

9. Cena 1 m
2 

powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania 

przez inwestora na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia 

"lokal za grunt", ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 8, może zostać podwyższona 

w uchwale o zbyciu nieruchomości o nie więcej niż: 

1) [20% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - w przypadku wskazania przez radę 

gminy minimalnego standardu tego lokalu lub budynku w zakresie wyposażenia i 

wykończenia na poziomie umożliwiającym:] 

 <20% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego – w przypadku wskazania w 

tej uchwale minimalnego standardu tego lokalu lub budynku w zakresie 

wyposażenia i wykończenia na poziomie umożliwiającym:> 

a) zasiedlenie - w przypadku lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, w którym nie wyodrębniono lokalu, 

http://lex.senat.pl/#/document/18751399?unitId=art(7)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18746456?unitId=art(2)pkt(14)&cm=DOCUMENT
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b) rozpoczęcie używania - w przypadku lokalu o innym przeznaczeniu lub budynku o innym 

przeznaczeniu, w którym nie wyodrębniono lokalu; 

2) 10% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - w przypadku pochodzącego z 

inwestycji: 

a) lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków, 

b) budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do 

rejestru zabytków, 

c) lokalu w budynku znajdującym się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w uchwale, o 

której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 802 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 11), albo w uchwale, o której mowa w art. 52 

ust. 1 tej ustawy, zwanym dalej "obszarem rewitalizacji", 

d) budynku znajdującego się na obszarze rewitalizacji. 

10. W przypadku gdy podwyższenie ceny 1 m
2 

powierzchni użytkowej lokalu lub budynku 

przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność [gminie] <gminie albo 

powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jest możliwe na więcej niż jednej 

podstawie prawnej, wynikające z tych podstaw prawnych limity podwyższenia ceny 

sumuje się. 

11. Łączna cena lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na 

własność [gminie] <gminie albo powiatowi>w ramach rozliczenia "lokal za grunt", 

ustalona jako iloczyn wskazanych w uchwale o zbyciu nieruchomości maksymalnej 

powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków oraz ceny 1 m
2 

powierzchni użytkowej 

lokalu lub budynku, nie może być wyższa niż wartość nieruchomości, której dotyczy ta 

uchwała, określona w operacie szacunkowym dołączonym do projektu tej uchwały. 

12. W przypadku podwyższenia ceny 1 m
2 

powierzchni użytkowej lokalu lub budynku na 

zasadach, o których mowa w ust. 9 pkt 2, łączna cena lokali lub budynków 

przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność [gminie] <gminie albo 

powiatowi>w ramach rozliczenia "lokal za grunt" ustalona w sposób, o którym mowa w 

ust. 11, nie może być wyższa niż 90% wartości nieruchomości, której dotyczy uchwała o 

zbyciu nieruchomości, określonej w operacie szacunkowym dołączonym do projektu tej 

uchwały. 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18235253?unitId=art(8)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18235253?unitId=art(52)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18235253?unitId=art(52)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Art.  5. 

1. Zbycie nieruchomości z [gminnego] <gminnego albo powiatowego> zasobu 

nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" następuje przez jej sprzedaż w drodze 

przetargu. 

2. Przetarg na zbycie nieruchomości z [gminnego] <gminnego albo powiatowego> zasobu 

nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", zwany dalej "przetargiem", przeprowadza 

się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego. 

3. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotem 

przetargu może być wyłącznie nieruchomość, w odniesieniu do której wydano na rzecz 

[gminy] <gminy albo powiatu> decyzję o warunkach zabudowy. 

 

Art.  6. 

[1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza organ właściwy. Przetarg ogłasza się nie 

wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.] 

<1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza organ właściwy. Przetarg ogłasza się 

nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zdanie drugie 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – w przypadku przetargu na 

zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, oraz terminu, o którym 

mowa w art. 79 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym – w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z powiatowego 

zasobu nieruchomości.> 

2. W ogłoszeniu o przetargu wskazuje się: 

1) termin i miejsce składania ofert oraz termin i miejsce części jawnej przetargu; 

2) położenie i oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków; 

3) numer księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej - dokument 

potwierdzający posiadanie przez [gminę] <gminę albo powiat> praw do nieruchomości; 

4) powierzchnię nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków; 

5) rodzaj nieruchomości, przez wskazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej albo 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, oraz jej opis; 

6) dotychczasowy sposób zagospodarowania nieruchomości oraz przeznaczenie 

nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, 

w razie jego braku, z decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 5 ust. 3; 

http://lex.senat.pl/#/document/16793509?unitId=art(91)ust(1)&cm=DOCUMENT
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7) obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość; 

8) dostęp nieruchomości do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów 

infrastruktury społecznej, w tym odległość od budynków użyteczności publicznej oraz 

dostęp do środków transportu publicznego; 

9) wynikające z uchwały o zbyciu nieruchomości: 

a) minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową oraz minimalny standard lokali 

lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność [gminie] 

<gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal za grunt", 

b) przeznaczenie lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na 

własność [gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal za grunt", 

c) wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez 

inwestora na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal 

za grunt", 

d) cenę 1 m
2 

powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania 

przez inwestora na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia 

"lokal za grunt", 

e) termin przekazania lokali lub budynków na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> 

w ramach rozliczenia "lokal za grunt", liczony od dnia przeniesienia na inwestora 

własności zbywanej nieruchomości; 

10) cenę wywoławczą; 

11) skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zwanej dalej 

"umową"; 

12) formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o której mowa w art. 11 ust. 2; 

13) formę, termin i miejsce wniesienia wadium oraz jego wysokość, nie niższą niż 5% i nie 

wyższą niż 20% ceny wywoławczej; 

14) zastrzeżenie, że organowi właściwemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 

3. Organ właściwy ustala cenę wywoławczą nieruchomości zbywanej w przetargu w 

wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona w operacie szacunkowym 

dołączonym do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości. 

4. W przypadku gdy nieruchomość zbywana w przetargu: 

1) jest wpisana do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków lub 
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2) znajduje się na obszarze rewitalizacji 

- cenę wywoławczą tej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż 90% wartości 

nieruchomości określonej w operacie szacunkowym dołączonym do projektu uchwały o 

zbyciu nieruchomości. 

Art.  7. 

1. Oferta inwestora zawiera: 

1) podstawowe informacje o inwestorze, w tym jego: 

a) imię i nazwisko, nazwę albo firmę, 

b) dane teleadresowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail, 

c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli został nadany, 

d) formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli dotyczy; 

2) datę sporządzenia oferty; 

3) informacje o inwestycji, w tym liczbę i powierzchnię użytkową planowanych do objęcia tą 

inwestycją lokali lub budynków w podziale na lokale mieszkalne, lokale o innym 

przeznaczeniu, budynki mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, 

lub budynki o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu; 

4) oferowaną cenę za nieruchomość i sposób jej zapłaty; 

5) wskazanie lokali lub budynków oferowanych do przekazania na własność [gminie] 

<gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal za grunt", w tym informacje o: 

a) łącznej liczbie i powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków, 

b) powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych, lokali o innym 

przeznaczeniu, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono 

lokalu, lub budynków o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu, 

c) standardzie tych lokali lub budynków przedstawione w sposób pozwalający na ocenę 

spełnienia warunku w zakresie minimalnego standardu lokali lub budynków wskazanego 

w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. a, 

d) lokalizacji tych lokali lub budynków, 

e) związanych z tymi lokalami lub budynkami obciążeniach, prawach i roszczeniach osób 

trzecich - w przypadku istniejących lokali lub budynków pochodzących z przedsięwzięcia 

innego niż inwestycja; 

6) oświadczenie, że inwestor zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń. 

2. Do oferty dołącza się kopię dowodu wniesienia wadium. 



- 148 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art.  9. 

Umowa zawiera w szczególności: 

1) dane identyfikujące nieruchomość, w tym: 

a) położenie i oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków, 

b) numer księgi wieczystej, 

c) powierzchnię nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków; 

2) informacje o inwestycji, w tym termin jej zakończenia - w przypadku gdy lokale lub 

budynki planowane do przekazania na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> w 

ramach rozliczenia "lokal za grunt" będą pochodziły z inwestycji; 

3) cenę nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu i sposób jej zapłaty; 

4) zobowiązanie inwestora do przekazania na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> 

lokali lub budynków: 

a) spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 6 i 7, 

b) w liczbie, standardzie i lokalizacji oraz o powierzchni użytkowej zgodnych z ofertą w 

terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. e; 

5) cenę lokali lub budynków, które inwestor zobowiązuje się przekazać na własność [gminie] 

<gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal za grunt", ustaloną jako iloczyn 

łącznej powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków oraz ceny 1 m
2 

powierzchni 

użytkowej lokalu lub budynku wskazanej w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 

pkt 9 lit. d; 

6) zobowiązanie [gminy] <gminy albo powiatu> do przeniesienia na inwestora decyzji o 

warunkach zabudowy, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz termin dokonania tego 

przeniesienia - w przypadku gdy inwestor zamierza realizować inwestycję zgodnie z 

warunkami ustalonymi w tej decyzji; 

7) formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o której mowa w art. 11 ust. 2; 

8) kary umowne, jeżeli mają być stosowane. 

 

Art.  10. 

Różnica między ceną nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu a ceną lokali lub 

budynków, które inwestor zobowiązał się w umowie przekazać na własność [gminie] 

<gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal za grunt", podlega zapłacie 

pieniężnej. 
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Art.  11. 

1. W przypadku nieprzekazania na własność [gminie] <gminie albo powiatowi> lokali lub 

budynków zgodnie z wymogami wynikającymi ze zobowiązania, o którym mowa w art. 9 

pkt 4, inwestor jest obowiązany do zapłaty gminie sumy pieniężnej stanowiącej 150% 

ceny lokali lub budynków, które zobowiązał się przekazać na własność gminie w ramach 

rozliczenia "lokal za grunt". 

2. Wierzytelność [gminy] <gminy albo powiatu> z tytułu zobowiązania pieniężnego, o 

którym mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki albo zastawu. 

 

Art.  12. 

[1. Gmina może dokonać wniesienia lokali lub budynków przekazanych jej na własność przez 

inwestora w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jako wkładu niepieniężnego do: 

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której gmina lub gminy 

dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym 

zgromadzeniu; 

2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której Skarb Państwa lub 

inne państwowe osoby prawne dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu 

wspólników lub na walnym zgromadzeniu.] 

<1. Gmina albo powiat może dokonać wniesienia lokali lub budynków przekazanych tej 

gminie albo temu powiatowi na własność przez inwestora w ramach rozliczenia 

„lokal za grunt” jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której jednostki samorządu 

terytorialnego, Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne dysponują łącznie 

ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu.> 

2. Przez wniesienie budynków jako wkładu niepieniężnego do spółki rozumie się wniesienie 

nieruchomości wraz z budynkami jako wkładu niepieniężnego do spółki. 

3. W przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego są lokale mieszkalne lub budynki 

mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, [gmina] <gmina albo 

powiat> zawiera ze spółką, o której mowa w ust. 1, umowę, która określa w 

szczególności: 

1) zasady wynajmu tych lokali lub budynków; 

2) zasady naboru najemców tych lokali lub budynków, z uwzględnieniem kryteriów 

pierwszeństwa, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6-13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
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r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 

najmu mieszkania. 

Art.  13. 

Właściwy miejscowo wojewoda informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o podjęciu [przez 

radę gminy] uchwały o zbyciu nieruchomości niezwłocznie po stwierdzeniu, że nie 

zachodzi przesłanka do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tej 

uchwały. 

Art.  14. 

1. [Gmina zbywająca nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal 

za grunt" przekazuje właściwemu miejscowo wojewodzie kwartalne informacje o:] 

 <Gmina zbywająca albo powiat zbywający nieruchomości z gminnego albo 

powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” przekazują 

właściwemu miejscowo wojewodzie kwartalne informacje o:> 

1) liczbie rozstrzygniętych przetargów, 

2) liczbie zawartych umów, 

3) liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali i budynków przekazanych na własność 

[gminie] <gminie albo powiatowi> w ramach rozliczenia "lokal za grunt", w podziale na: 

a) lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, budynki mieszkalne jednorodzinne, w 

których nie wyodrębniono lokalu, oraz budynki o innym przeznaczeniu, w których nie 

wyodrębniono lokalu, 

b) lokale i budynki pochodzące z inwestycji oraz lokale i budynki pochodzące z 

przedsięwzięcia innego niż inwestycja, 

4) liczbie i powierzchni użytkowej lokali i budynków wniesionych jako wkład niepieniężny 

do spółek, o których mowa w art. 12 ust. 1 

- w terminie 14 dni od dnia upływu kwartału, którego dotyczą te informacje. 

2. Właściwy miejscowo wojewoda przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 

zestawione dla obszaru danego województwa, ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w 

terminie 45 dni od dnia upływu kwartału, którego dotyczą te informacje. 
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[Art.  20. 

W latach 2021-2023 łączne wydatki Funduszu Dopłat, na sfinansowanie wypłat finansowego 

wsparcia przedsięwzięć, o których mowa w: 

1) art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 

mogą przekroczyć kwoty: 

a) 15 mln zł w 2021 r., 

b) 35 mln zł w 2022 r., 

c) 40 mln zł w 2023 r.; 

2) art. 5c ustawy zmienianej w art. 15, nie mogą przekroczyć kwoty: 

a) 30 mln zł w 2021 r., 

b) 70 mln zł w 2022 r., 

c) 80 mln zł w 2023 r.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 

(Dz. U. poz. 2133 i 2427) 

Art.  6. 

1. Objęcie gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego następuje wraz z 

udzieleniem tego kredytu, na zlecenie kredytobiorcy składane wraz z wnioskiem o 

udzielenie tego kredytu. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu 

mieszkaniowego określa umowa kredytu.  

2. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może 

być niższa od kwoty stanowiącej 10% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany 

ten kredyt. 

3. Łączna wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego oraz 

wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% 

wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt. 

4. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może 

być wyższa niż 100 000 zł. 

5. Gwarancji udziela BGK we własnym imieniu i na własny rachunek. 

6. Z tytułu udzielenia gwarancji BGK pobiera od kredytobiorcy jednorazową opłatę 

prowizyjną w wysokości 1,0% objętej tą gwarancją części gwarantowanego kredytu 
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mieszkaniowego. Wniesienie opłaty prowizyjnej jest warunkiem udzielenia 

gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. <Opłata prowizyjna nie podlega zwrotowi, 

z wyjątkiem przypadku, w którym nie doszło do objęcia gwarancją części 

gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, oraz przypadku, o którym mowa w art. 

15 lub art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o 

nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1027 i 2320 oraz z 2022 r. poz. 872).> 

7. Spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zalicza się w 

pierwszej kolejności na poczet spłaty części tego kredytu objętej gwarancją. Spłaty 

pomniejszają wysokość części objętej gwarancją. Z dniem spłaty części kapitałowej 

gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w wysokości objętej gwarancją, gwarancja 

wygasa. 

<7a. Za spłatę części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego uznaje się 

również zmniejszenie kwoty tego kredytu dokonane po jego udzieleniu, a przed 

uruchomieniem pełnej kwoty, z wyłączeniem przypadków w których zmniejszenie 

kwoty kredytu jest decyzją kredytobiorcy i powoduje naruszenie warunków 

wskazanych w ust. 2 i 3.> 

8. Do czasu wygaśnięcia gwarancji: 

1) lokal mieszkalny, którego prawo własności nabyto, 

2) dom jednorodzinny, którego prawo własności nabyto albo który wybudowano 

- z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, nie może być 

wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. 

9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do gwarancji stosuje się przepisy art. 2b ust. 1, art. 

34ca ust. 2-5 i art. 47a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, 

1535 i 2133) o gwarancjach udzielanych przez BGK w ramach rządowych programów 

poręczeniowo-gwarancyjnych. 

Art.  7. 

1. BGK dokonuje na rzecz kredytobiorcy spłaty rodzinnej, jeżeli: 

1) osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa 

własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabyty albo 

wybudowany z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego; 
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2) osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje 

spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego; 

3) powiększenie gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko 

nastąpiło w okresie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego; 

4) kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) umowa gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie została wypowiedziana. 

2. W przypadku gdy przy udzielaniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, warunki, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, spełniono w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 2, 

spłata rodzinna jest dokonywana, jeżeli gwarancja wygasła w sposób, o którym mowa w 

art. 6 ust. 7 zdanie trzecie. 

3. Spłata rodzinna jest dokonywana w wysokości: 

1) 20 000 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie 

dziecko, 

2) 60 000 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o trzecie 

albo kolejne dziecko 

- jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej gwarantowanego 

kredytu mieszkaniowego[, przy czym wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej 

gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ustala się na dzień powiększenia gospodarstwa 

domowego]. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807) 

 

__________________________________ 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego] <społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>, ustawę z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawę z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, ustawę z dnia 30 
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kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawę z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 15 

grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 

ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 17 stycznia 

2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.   

 

Art.  3. 

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

mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)] <społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)> wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 33l we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 331a w ust. 1, w art. 331b w ust. 1, 

w art. 33m w ust. 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 33r w ust. 4, w 

ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7a-10 w różnych przypadkach wyrazy 

"minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego"; 

2) w art. 33m w ust. 5 wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego". 

 

Art.  14. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1961) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 4 w ust. 6, w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 7a w ust. 

1, w art. 17, w art. 18 w ust. 8, w art. 19 w ust. 9, w art. 31 w ust. 3, w ust. 4 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 32 w ust. 4, 5, w ust. 6 we wprowadzeniu 

do wyliczenia, w ust. 7, 8 i 10, w art. 33 w ust. 1 w pkt 6, w art. 35 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 36 w ust. 1, 3 i 5, w art. 37 w ust. 2, 4, 8, 10, 12 i 16, w art. 38 w ust. 1 
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w pkt 6, 10, 11 i 17 i w ust. 3-5, w art. 39 w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 40 w ust. 1, w 

art. 44 w ust. 2-5, w art. 45 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, dwukrotnie w art. 

48 w ust. 6, w art. 51 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 51a w ust. 3 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 w zdaniu drugim, w art. 53 w ust. 2, w art. 54 w 

ust. 8 i w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 61 w ust. 8, w art. 65 w ust. 1 oraz 

w art. 107 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" 

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego"; 

[2) w art. 32 w ust. 2: 

a) uchyla się pkt 1, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) 3 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;", 

c) w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5; 

3) w art. 38 w ust. 1 w pkt 14 po wyrazach "w tym również na zlecenie" wyrazy "ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego".] 

<2) w art. 32: 

a) w ust. 1 wyraz „6” zastępuje się wyrazem „8”, 

b) w ust. 2: 

– w pkt 1 wyrazy „2 przedstawicieli” zastępuje się wyrazem „przedstawiciel”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;”, 

– w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;> 

 

Art.  24. 

1. Z dniem wejścia w życie art. 3, art. 6, art. 7, art. 11, art. 14 i art. 17 pracownicy zatrudnieni 

w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw: 

1) gospodarki, 

2) szkolnictwa wyższego i nauki, 

[3) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] 
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- i realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, stają się pracownikami urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o 

zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 23
1
 § 4 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 

oraz z 2022 r. poz. 655) stosuje się odpowiednio. 

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) 

 

Art.  33. 

1. Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz zastępcy Prezesa Krajowego Zasobu 

Nieruchomości, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 14, powołani przez ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa przed dniem wejścia w życie art. 14, pełnią nadal swoje funkcje, jeżeli w 

terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie art. 14 nie zostaną odwołani przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

2. Z dniem wejścia w życie art. 14 wygasa członkostwo przedstawicieli ministra właściwego 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa oraz ministra właściwego do spraw gospodarki w Radzie Nadzorczej 

Krajowego Zasobu Nieruchomości, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 14, w brzmieniu dotychczasowym. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Krajowego 

Zasobu Nieruchomości powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przed dniem wejścia 

w życie art. 14, pełnią nadal swoje funkcje, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia 

wejścia w życie art. 14 nie zostaną odwołani przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 7 dni od dnia wejścia w 

życie art. 14, wskaże swoich przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej Krajowego 

Zasobu Nieruchomości, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz wyznaczy jej przewodniczącego. 
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<4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie art. 

14, wskaże swojego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu 

Nieruchomości, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.> 

 

[Art.  37. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 10, art. 

35 i art. 36, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.] 

 

<Art. 37. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 3, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14–18 i art. 24–34, które wchodzą w 

życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.; 

2) art. 10, art. 35 i art. 36, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) 

 

Art.  70. 

1. W przypadku gdy społeczna inicjatywa mieszkaniowa: 

1) użyczyła obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, opróżniony lokal 

mieszkalny w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych albo 

2) wynajęła obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, opróżniony lokal 

mieszkalny bez zawarcia z nim umowy, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o [niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2224)] < społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i …)> 

- za ostatniego najemcę w rozumieniu art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

[niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] < społecznych formach 
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rozwoju mieszkalnictwa> uznaje się ostatniego najemcę, wobec którego dokonano 

zwrotu partycypacji. 

2. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa może wynająć lokal mieszkalny obywatelowi Ukrainy, 

o którym mowa w art. 1 ust. 1, bez zachowania warunków, o których mowa w art. 30 

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

mieszkaniowego] < społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa>. 
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