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Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi podjętą przez Senat
na 64 posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy

- zmieniającej ustawę o niektórych
formach
popierania
budownictwa
mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie
ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa
Krajowego
oraz
niektórych innych ustaw.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Łukasza
Abgarowicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Z poważaniem

(-) Bogdan Borusewicz

U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy
zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych
innych ustaw.
Jednocześnie upoważnia senatora Łukasza Abgarowicza do reprezentowania Senatu
w pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt
U S T AWA
z dnia
zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektórych innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 15e ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa
w art. 15a ust. 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.”;

2)

w art. 33e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Lokale mieszkalne w zasobach towarzystw budownictwa społecznego,
wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być
wyodrębnione na własność wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym
rozdziale.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545) w art. 17
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego
towarzystwu budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane
mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, na podstawie wniosków
złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r.,
w wykonaniu zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 4,
nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

1. Cel projektowanej ustawy
Projekt ustawy przewiduje zmianę w przepisach dotyczących możliwości ustanawiania
odrębnej własności lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Niniejsza inicjatywa legislacyjna została podjęta na skutek petycji wniesionej przez
Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Politechnik” ze Szczecina.
Przedmiotem petycji jest postulat ujednolicenia przepisów dotyczących możliwości
ustanawiania odrębnej własności lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego. Celem zmiany ma być wyeliminowanie wątpliwości jakie wynikają
z interpretacji przepisów odnoszących się do zakazu przekształceń, które są podstawą
odmowy dokonania przekształceń praw do lokalu w przypadku mieszkań w zasobach
spółdzielni mieszkaniowych, tj. art. 15e ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dalej: ufpbm) oraz
art. 17 ust 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ufpbm z 2009 r.).
Wątpliwości co do możliwości przekształcania takich lokali mieszkalnych w zasobach
spółdzielni mieszkaniowych powstały na skutek działań ustawodawcy, który pierwotnie
przewidywał brak możliwości dokonywania przekształceń takich lokali i dał temu wyraz
w art. 20 ufpbm sprzed nowelizacji w 2009 r. oraz w nowelizacji ufpbm z 2009 r.,
w art. 17 ust. 3, który zawiera zakaz wyodrębniania na własność, a także ustanawiania
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pod rygorem nieważności, w przypadku
lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego towarzystwu
budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowej na przedsięwzięcia inwestycyjnobudowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub w celu ustanowienia
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, na podstawie wniosków
złożonych w BGK do dnia 30 września 2009 r., w wykonaniu zobowiązania BGK.
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Tą samą ustawą ustawodawca zmienił w art. 121 ust. 2 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych tak, aby niedopuszczalne było przeniesienie przez spółdzielnię na inną
osobę własności lokalu mieszkalnego oraz ustanowienie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących nie tylko
z kredytu udzielonego przez BGK ze środków KFM ale również w ramach realizacji
rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego, nowej formy pomocy
państwa w ramach popierania budownictwa mieszkaniowego wprowadzonej również tą samą
nowelizacją w rozdziale 2a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego.
Dwa lata później ustawodawca wprowadził możliwość przekształcania takich mieszkań,
czemu dał wyraz w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(dalej nowelizacja ufpbm z 2011 r.), poprzez uchylenie w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych w art. 121 ust. 2. w całości, wraz z zakazem dokonywania przekształceń
lokali wybudowanych w ramach realizacji nowych, rządowych programów popierania
budownictwa mieszkaniowego, co w kontekście regulacji określonej w rozdziale 2a ufpbm,
a w szczególności art. 15e ust. 2 tej ustawy w tym zakresie dało niejasny przekaz co do celu,
jaki ustawodawca chce osiągnąć, zwłaszcza że równocześnie dodano w ufpbm rozdział 4b
pozwalający wyodrębniać lokale mieszkalne wybudowane na wynajem (33e i 33k) w TBS
i spółdzielniach.
Powstała wątpliwość czy wobec zakazu sformułowanego w art. 15e ust. 2 ufpbm
i art. 17 ust. 3 nowelizacji ufpbm z 2009 r. zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
w stosunku do lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych z udziałem środków z KFM
osiągnęła zamierzony cel.
Przepis art. 17 ust. 3 nowelizacji ufpbm z 2009 r. w powiązaniu z art. 15e ust. 2 ufpbm
jest interpretowany jako ogólna norma zakazująca wyodrębniania na własność oraz
ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odniesieniu do wszystkich
lokali sfinansowanych preferencyjnym kredytem udzielonym przez BGK, w TBS jak
i w spółdzielniach mieszkaniowych. Dodatkowo art. 15e ust. 2 ufpbm postrzegany jest jako
przepis, który zastąpił uchylony art. 20 ust. 2 ufpbm. Jako przykład można tu wskazać wyroki
Sądu Najwyższego w sprawach II CSK 366/10, II CSK 631/10 i V CSK 194/13.
Przepisy te dotyczą jednak różnych zakresów uregulowań.
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Kategorię mieszkań wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu BGK „na podstawie
wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r.” wprowadziła nowelizacja ufpbm z 2009 r.
(art. 17). Przepisy nowelizacji zlikwidowały Krajowy Funduszu Mieszkaniowy, jako zasilane
coroczną dotacją budżetową źródło środków, z których BGK, w ramach zarządzanego,
odrębnego od kapitałów własnych Banku funduszu, udzielał kredytów dla towarzystw
budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych.
Po likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wraz z włączeniem aktywów
funduszu do kapitałów własnych na BGK zostały nałożone w tym zakresie dwa
zobowiązania:
- kontynuacji, na dotychczasowych zasadach akcji kredytowej związanej z obsługą
wniosków złożonych do BGK w dotychczasowych edycjach programu,
- przeprowadzenia w całości nowej, ostatniej edycji przyjmowania wniosków we
wrześniu 2009 roku, pomimo likwidacji KFM.
Zmiany wprowadzone nowelizacją z 2011 r., otwierającą możliwość przekształceń praw
do lokali mieszkalnych, wybudowanych ze środków preferencyjnego kredytu BGK, otwierały
wyłącznie możliwości przekształceń praw do takich lokali mieszkalnych, które zostały
wybudowane ze środków preferencyjnego kredytu udzielonego przez BGK od początku
programu do dnia 30 września 2009 r.
Wprowadzony nowelizacją ufpbm z 2009 r. rozdział 2a (art. 15a – 15e) określa nową
formułę preferencyjnego kredytowania przedsięwzięć związanych z budową mieszkań
w zasobach TBS i spółdzielni mieszkaniowych. Mieszkania wybudowane w nowej formule
nie były jeszcze przedmiotem finansowania, z uwagi na brak rozporządzeń wydanych
w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 15b.
Te dwa programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego są ze sobą mylone,
co dodatkowo stwarza problemy interpretacyjne.

2. Przedmiot i istota proponowanych zmian
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że postulowane w petycji uchylenie
art. 15e ust. 2 ufpbm jest bezzasadne. Jak to wskazano powyżej, przepisy rozdziału 2a ufpbm
są przedmiotem błędnej wykładni oraz stosowania, natomiast nie stoją w kolizji z innymi
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regulacjami dotyczącymi możliwości przekształceń lokali wybudowanych z udziałem kredytu
udzielonego przez BGK ze środków KFM.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektórych innych ustaw wskazuje jasno cel wprowadzenia rozdziału 2a do ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (druk sejmowy VI kadencja
nr 1638, str. 4–7), jakim jest zastąpienie dotychczasowego programu wspierania
budownictwa mieszkaniowego (KFM) nowymi programami rządowymi.
Biorąc to pod uwagę, zaproponowana w art. 1 pkt 1 projektu ustawy zmiana art. 15e
ust. 2 ufpbm, poprzez ograniczenie jego treści, jest jedynie konsekwencją zmiany przepisów
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które od 31 lipca 2007 r. nie przewidują już
ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
W celu osiągnięcia założonego celu projektu ustawy, proponuje się zmianę brzmienia
art. 17 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektórych innych ustaw poprzez ograniczenie jego treści do zakazu wyodrębniania na
własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego
towarzystwu budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające
na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, na podstawie wniosków złożonych
w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r. (art. 2 projektu ustawy).
W pozostałym zakresie przepis jest zbędny, bowiem wobec wszystkich lokali jakie
zostały wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe na wynajem lub w celu ustanowienia
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przy wykorzystaniu kredytu
udzielonego przez BGK, na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r.
dopuszczono przekształcanie ich na własność.
Zakresem proponowanego brzmienia art. 17 ust. 3 będą objęte tylko te lokale w TBS,
w których wynajmujący nie jest partycypantem, czyli nie ponosi kosztów budowy lokalu.
Proponuje się w związku z tym doprecyzowanie ust. 1 w art. 33e ufpbm poprzez wyraźne
wskazanie, że wyodrębnianie na własność lokali w TBS odbywać się może tylko na zasadach
określonych w rozdziale 4b ufpbm.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zdaniem projektodawcy
zaproponowany standardowy okres vacatio legis jest wystarczający z punktu widzenia zasady
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demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji, zasada zapewnienia odpowiedniego
okresu dostosowawczego).

3. Skutki proponowanej ustawy
Projekt ustawy nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa ani jednostek
samorządu terytorialnego.

4. Konsultacje
Projekt ustawy (druk senacki nr 705) został przesłany do zaopiniowania następującym
podmiotom: Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Krajowej Radzie Komorniczej, Krajowej
Radzie Notarialnej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Sądownictwa,
Ministrowi Finansów, Ministrowi Gospodarki, Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju,
Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Najwyższej Izbie
Kontroli,

Sądowi

Najwyższemu,

Stowarzyszeniu

Sędziów

Polskich

JUSTITIA,

Stowarzyszeniu Sędziów Themis, Związkowi Banków Polskich, Krajowemu Związkowi
Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce, Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni
Mieszkaniowych RP, Krajowej Radzie Spółdzielczej, Polskiemu Stowarzyszeniu Lokatorów
TBS, Unii Spółdzielców Mieszkaniowych.
Projekt obejmował propozycję uchylenia art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych
ustaw.
Spośród podmiotów poproszonych o zaopiniowanie projektu Sąd Najwyższy nie uznał
za celowe wyrażenie opinii o projekcie ustawy a Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłosiła
uwag.
Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowa Rada Komornicza, Minister Sprawiedliwości
oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP pozytywnie ustosunkowały się do
zaproponowanej zmiany.
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Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pozytywnie oceniło inicjatywę legislacyjną
w zakresie uchylenia art. 17 ust. 3 z tym, że wyraziło wątpliwość, czy w związku z wadliwą
interpretacją art. 15e ust. 2 ufpbm, taka zmiana przyniesie zamierzony skutek.
Opiniując przedstawiony projekt, Ministerstwo Finansów wypowiedziało się, że nie
widzi konieczności uchylania art. 17 ust. 3 z uwagi na fakt, że przepis ten regulował stan
faktyczny istniejący w przeszłości i utracił moc obowiązującą wobec faktu, że ziściły się
wszystkie przypadki, które przepis ten regulował.
Zdaniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli uchylenie art. 17 ust. 3 nie wywoła
istotnych skutków prawnych, ale nie jest wykluczone, że usunięcie go z systemu prawa ułatwi
spółdzielniom mieszkaniowym przenoszenie na swoich członków własności lokali
wybudowanych z udziałem kredytu z BGK z udziałem środków z KFM.
Krajowa Rada Notarialna zgłosiła uwagi do projektu ustawy i zaproponowała poprawki
polegające na ograniczeniu treści art. 15e ust. 2 ufpbm oraz art. 17 ust. 3 nowelizacji ufpbm
z 2009 r., które zostały uwzględnione w art. 1 pkt 1 oraz art. 2 projektu ustawy.
Projekt ustawy po pierwszym czytaniu (druk senacki nr 705 S) został ponownie
przedstawiony do zaopiniowania podmiotom wymienionym wyżej. Spośród podmiotów
poproszonych o opinię tylko pięć udzieliło odpowiedzi.
Krajowa Rada Sądownictwa, Minister Sprawiedliwości i Prokuratoria Generalna Skarbu
Państwa nie zgłosili uwag do ustawy. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pozytywnie
odniosło się do zmian zaproponowanych w pierwszym czytaniu, niemniej jednak wyraziło
pogląd, że intencje leżące u podstaw rozważanej inicjatywy mogą zostać zrealizowane
poprzez uchylenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw obok zmian
zaproponowanych

w

ustawie

o

niektórych

formach

popierania

budownictwa

mieszkaniowego.
Zdaniem Ministerstwa pozostawienie w projekcie zmiany art. 17 ust. 3 powinno wiązać
się z objęciem jego treścią mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na
zasadach analogicznych do mieszkań w TBS.
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Bank

Gospodarstwa

Krajowego

w

swojej

opinii

poparł

inicjatywę

zmian

zaproponowanych w senackim projekcie ustawy i przedstawił propozycje poprawek
w zakresie rozszerzenia treści projektu ustawy, które nie uzyskały poparcia.
Propozycje te zmierzają do rozszerzenia projektu ustawy o zmianę art. 15a ust. 1 ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i określenia w nim,
że przepisy rozdziału 2a tej ustawy odnoszą się do programów rządowych popierania
budownictwa mieszkaniowego powstałych po 30 września 2009 r. oraz uzupełnienia treści
art. 2 projektu ustawy poprzez odesłanie do przepisów rozdziału 4b ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego w celu zwiększenia ich czytelności.

5. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej ustawy pozostaje poza obszarem regulacji prawa Unii
Europejskiej.

r

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH
KANCELARII SEJMU

Warszawa, l grudnia 2014 r.
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Opinia prawna
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu
ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popier~nia budownictwa
mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych
ustaw (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Łukasz Abgarowicz)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

l. Przedmiot projektu ustawy
Projektodawca proponuje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255). Zgodnie ze zmienianym art. 15e
ust. 2 tej ustawy, lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu
nie będą mogły być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.
Zmieniany art. 33e ust. l ww. ustawy ma stanowić, że lokale mieszkalne
w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, wybudowane przy
wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK) na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r., będą mogły
być wyodrębnione na własność wyłącznie na zasadach określonych w rozdziale
4b.
Ponadto proponuje się zmianę art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, ·poz. 545). W myśl tego przepisu
lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego

towarzystwu budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwestycyjnobudowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, na
podstawie wniosków złożonych w BGK do 30 września 2009 r. nie będą mogły
być wyodrębnione na własność.
Projektowana ustawa. ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy
Prawo. Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień, o których mowa
w projekcie ustawy.
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej
Materia, której dotyczy projekt ustawy, pozostaje poza zakresem
regulacji prawa Unii Europejskiej.
4. Konkluzja
Senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych
innych ustaw nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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Opinia prawna
w sprawie stwierdzenia, czy senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawcy:
senator Lukasz Abgarowicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo
Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu

Projektodawca proponuje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255). Zgodnie ze zmienianym art. 15e
ust. 2 tej ustawy, lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu
nie będą mogły być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.
Zmieniany art. 33e ust. l ww. ustawy ma stanowić, że lokale mieszkalne
w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, wybudowane przy
wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ·
(BGK) na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r., będą mogły
być wyodrębnione na własność wyłącznie na zasadach określonych w rozdziale
4b.
Ponadto proponuje się zmianę art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545). W myśl tego przepisu
lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego
towarzystwu budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwestycyjnobudowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, na
podstawie wniosków złożonych w BGK do 30 września 2009 r. nie będą mogły
być wyodrębnione na własność.

Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie
prawa Unii Europejskiej.
Senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych
innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu
art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu.

Szef Kancelarii, Sejmu
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Data wplywu

Warszawa, dnia

.l.3:.. J.1..J0.1L .....,

~istopada2014 r.

Szanowny Pan
Lech Czapla
Szef Kancelarii Sejmu

z

pne~rurlem :Zpodjęrej ~~.:-:. !!=:~
do

z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
ustawę

zmieniającej

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz

o zmianie ustawy o

poręczeniach

i gwarancjach udzielanych przez Skarb

ustawę

Państwa

oraz

niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych
ustaw (wraz z projektem tej ustawy),
podmiotów

zewnętrznych

przesłane

pragnę przekazać

do Senatu w toku

Panu Ministrowi stanowiska
postępowania

zmierzającego

do wypracowania przedmiotowego projektu ustawy.
Stanowiska w sprawie projektu ustawy przedstawiły następujące podmioty:
l) Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
2) Bank Gospodarstwa Krajowego (pismo z dnia 13 sierpnia 2014 r. oraz pismo z dnia

20 października 2014 r.),
3)

Sąd Najwyższy,

4) Krajowa Rada

Sądownictwa

(pismo z dnia 9

września

2014 r. oraz pismo z dnia

22 października 2014 r.),
5) Minister Finansów,
6) Krajowa Rada Komornicza,
7) Minister

Sprawiedliwości

(pismo z dnia 26 sierpnia 2014 r. oraz pismo z dnia

23 października 2014 r.),
8) Minister Infrastruktury i Rozwoju,
9) Prokuratoria Generalna Skarbu

z dnia 15 października 2014 r.),

Państwa

(pismo z dnia 25 sierpnia 2014 r. oraz pismo

10)

Związek

Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,

11)

Krajowa Rada Notarialna.
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W nawiązaniu do pisma znak BPS/KU-034/705-S/18/14 z dnia 13 października 2014 r.,
uprzejmie przedstawiam opinię Banku Gospodarstwa Krajowego (,.BankQ) w przedmiocie
rozwiązań zaproponowanych w Spr;awozdaniu Komisji o projekcie ustawy zmieniającej
ustawę o niektórych formach pppierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę
o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych
ustaw.
Bank w pełni popiera inicjatywę
mieszkań wybudowanych przy

zmian ustawowych w zakresie wyodrębniania na własność
udziale kredytu preferencyjnego ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego (.,KFM") lub - po likWidacji KFM - ze środków własnych Banku.
Dotychczasowy stan prawny budzi bowiem liczne wątpliwości kredytobiorców Banku,
notariuszy oraz sądów. W odniesieni'-' do przedstawionego Sprawozdania Komisji, mając na
względzie konieczność wypracowania jednoznacznych i niepozostawiających wątpliwości
rozwiązań legislacyjnych, pozwalam sobie przedłożyć propozycję wprowadzenia w WVł.
projekcie ustawy poniższych zmian:
1. Zmiana treści art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U, z 2013 r., poz. 255), zwanej dalej
,.unfpbm", poprzez nadanie poniższego brzmienia:
·
"1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów w ramach realizacji programów
rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego powstałych po dniu 30 września
2009

r.".

Uzasadnienie:
wskazała Komisja w uzasadnieniu projektu zmian, zapisy rozdziału 2a unfpbm
dotyczą zdarzeń i działalności, które - z uwagi na brak wydania rozporządzenia w oparciu
o art. 15b ust. 2 oraz przekazania środków na zwiększenie funduszu statutowego Banku
dokonanego w oparciu o art. 15d tej ustawy - nie mi~ do chwili obecnej miejsca. Zapisy
te są jednak często mylone i utożsamiane ze zlikwidowanym programem rządowym

Jak

realizowanym w formule KFM oraz kredytami udzielanymi przez Bank po likwidacji KFM
ze środków własnych, ale· na warunkach obowiązujących przed likWidacją KFM.
Potwierdzają to niektóre wyroki sądów, np. Sądu Najwyższego (o którym mowa
w uzasadnieniu Komisji) oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie. PowyZsze orzeczenia
wskazywały na brak podstaw fonnaJno-prawnych do wyodrębnienia na własność lokali
mieszkalnych, do których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo, powołując się
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właśnie na zapisy rozdziału 2a unfpbm. W ocenie Banku ww. doprecyzowanie powinno
rozwiać wątpliwości w tym zakresie. Alternatywnie; można rozważyć całkowite skreślenie
.. martwego" rozdziału 2a, do czasu ewentualnego wdrożenia nowego programu
rządowego popierania budownictwa mieszkaniowego, co planowane jest na 2015 r.

2. Uchylenie art. 17 ust. 3 ustaWy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 65, poz. 545), zwanej dalej "uzm" lub- alternatywnie - zmianę jego treści poprzez
nadanie poniższego brzmienia:

,.3. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego towarzystwu
budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu
lokali mieszkalnych na wynajem, na podstawie wniosków złożonych w Banku
Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009 r., w wykonaniu zobowiązania
Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 4, nie mogą być, pod rygorem
nieważności, wyodrębnione na własność, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4b
ustawy :z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255).".
budowę

Uzasadnienie:
Zmiana treści art. 17 ust. 3 uzm zęproponowana w Sprawozdaniu Komisji, eliminując
wątpliwości dotyczące spółdzielni mieszkańiowych, w ocenie Banku będzie powodować
wątpliwości w zakresie wyodrębniania mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa
społecznego (.TSS"). Rozdział 4b unfpbm umożliwia wprawdzie wyodrębnianie lokali
spełniających kryteria wymienione w ustawie i określa tryb ich wyodrębniania, jednak art.
17 ust. 3 uzm sformułowany jest całościowo, nie wyłączając z zakazu wyodrębniania
mieszkań, których dotyczy rozdztał 4b unfpbm. W efekcie, prawidłowa ocena możliwości
wyodrębniania lokali przez towarzystwa budownictwa społecznego będzie ponownie
wymagać analizy obydwu ustaw oraz właściwej interpretacji zapisów. W oparciu
o dotychczasowe doświadczenia Banku oraz biorąc pod uwagę przywołane powyżej
orzecznictwo, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się interpretacji
zakazu sformułowanego w art. 17 ust. 3 uzm .w oderwaniu" od zapisów rozdziału 4b
unfpbm, co może spowodować problemy z wyodrębnianiem mieszkań w TSS (choć
w dotychczasowej praktyce, głównie z powodów ekonomicznych, proces wyodrębniania
lokali w zasobach TSS nie jest w ogóle realizowany). W związku z powyższym Bank
proponuje uchylenie art. 17 ust. 3 uzm lub - alternatywnie - jego doprecyzowanie
w zaproponowanej powyżej formie.
Do proponowanego brzmienia art. 15e ust. 2 oraz art. 33e ust. 1 unfpbm Bank nie zgłasza
uwag.

•

warszawa; dnia

14

sierpnia 2014 r.
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BSA JII-G21·261/14

Pan·

Piotr ZISNTARSKI
Pfzew'odnl-.cy

KOmisji uStaWodawcze;
w S.n•~'·-~po&pofłtei Pola~iej

W QdpoWłed.zl ha piSmo z clnła 7 sierpni& 201.4 '"' BPSIKU-o3:4170.5"19/14
uprzejmie. informuję, tę Sąd Najwyt&Zy na podstawie art 1· p. 3 ustąwy o ęądZie

NajWytszym z dnia 23 łfstopada20G2 r.

o.t. Dz. U; z 2013 r., poz. 499} nie uznaje

za celowe OJ)lnłó~hia ptojfł_/ctU ustąwy zmięniailfceJ u..,_, o Zitlilłn./fl 11.-wy
o ~lach l gwsranc}adł udzielanych przez Slcsrb Pattstws. OI'JIZ
ńiektóre osoby pm,me, ustawy o BMicu Gospod•rSt:Mia Kni/O'IIIfJI/0 oraz
nlekt61')'Ch InnyQ/t ustaw lcłruk tłenttcld nr 71J6),

Zpoważąnięm

PRZEWODNICZĄCY

Wars-:awa. 9 września 2014 r.

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
Nr WOK-020-97114

Oot.: BPSJł<iJ.o34170418114

Pan Piotr ZIENTARSKI
Przewodnłc~cy

ł<omisj• UstawodaWczej Senatu

W

związku

t

przedstawionym dó zaopiniowania

zmięniEijiqcej ustawę o zmianie ustawy

przez Skaib

Krajowego

Pansiwa oraz

innych us[aw

Sądown.lctwa na posiedzeniu plenamym
zgłaszać

o poręczeniach- i gwarancjach udziefanych

niektóre. osoby p~CJwne, ustawy

ąrot niękt(Wch

projektem ustaWy

o Banku

{Jprtejmłe. infonnuję,

Kra.Jową

ze

w dniu 4 września 2014 r.

Góspi;darstWa

postanowiła nie

uwag do jego treSci,

WiceprzęW()dniQZąąy

KrajowenadY Sądowrirctwa
l

•
!

płk

i

l
;

.l

Plqtr Raczkawski

sędzia Wo~ądu Ol<rę!jówego

t

l

l

Rada

PRZEWQDNlCZĄCY

łaWOWEJ RAiJY SĄDOWNICTW A

Nr WOK-tł2J..91/14 {2)

.

Pu Piqtr Zientarski
Przewodniczęey .Komis,ji

Ustawodawt:Zej

Se.WRP

W związku z n~łanym sptaW()'zdaniem I<otnisji

Q

prO,jel«;ie t1staw)i

~ienia:j(Cej

ustawę o. Zt:nianie llStawY o po~Zeniaeh i ~itncjaeh udzi-elanych przez ·Skarb PaAstWa. oraz

niektóre osoby praWile, ~'Wy o Ba:nką OosPodarstwt\: Krąiowegri o~ niektórych .tnnyc;h
ustaw (druk senacki nr 705 8)

up:riej'IIiie informuję, te Krajowa Rada

Sądownictwa podtrzymuje zajęte 4

2014 r. sta,noWiskp i niezgłasz.a uwag dojego tre~ci.

DNICZĄty

, sąaoWniciw~

wr.z.e$nla

Warszawa, dnia

/9 sierpnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW .
FG7/068/3/DRY/2014/74296178629
Pan

Piotr Zientarski
Prr.ewodni®~cy

l{omisji·

tlstawodĄwetej Senatu· ·

Od.pOWiadając

na pismo z dnia 7 si~nta br~ ~: B.PS?KtJ~034l704/3/14. dOtyczące
prac nad ini.cjatyWą ustawodaw-czą w żaĄ:t:esie projelqu u~tirWY zfi#eniajqcęj uita••!ę
o zmianie ustawy o poręczeniach i gwara11c)ach udzięlanych przez sta:ub PaiJSIWa orqz: r#ekt&:e
Q$oby prirwne; uśtawy o Bcm.ku Gospodarstwa Krajowego araz niilkt<Śrych innych usiaw· (druk
~l9 nr 795) o~ prośby Q wyrazenie opinii wp~jocie mWiąlim zaproponowanych
wp<>Wołanym projek,cie ustawy, uprzejmie prze~awiam następujące wyjaśnienia.
rozpoęzęcia

W mojej opinii przedłożona propozycja uchylenia art. 17 ust 3. us:taw.y ~ df#~ J f.Wi~lf?.iq 1Q09 r.
o Zlititmie iatawy o pP:tę,cze,ntach i gwórondjach udzielcmycbprzez Skarb P'aństwa: oraz niektóre
osoby pł'{l)fine,. uS)awy o Btm:kt Gołpo.@:rsnva Kraji:M~g(J oraz niektórye/t itrf'tytih usuiw ])z. U.
Nr 65. ~· 54S) budzi wątpliWoś~i.
Wskazany art. 17 ·ust. 3 stąnowl. te iokale mieszkąlne wybudówane' przy Wykor:tySUQ]iu Jąedyru
udzielonego towarzystwu budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowej
na przedsięW2tięąia ipwestycyjlu>"":budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych
na wynajem lub w ~Ju ustanowienia spt)łdzieJ.eZ;egą lokatorskiego pr.l\wa do l()b1i4
na podSfilwie wniosków zrożovych w Bl}nku Gospodarstwa Krajowego do d~a 30 wtze$ni~
2009 r~ oraz w wykonaniu zobowiązania Baritru Gospodarstwa Krajowego~ o którym mowa
w ust. 4, tńe mogą byc, pod tygotem niewaznóści:, Wyodrębnione na własiloŚć~ a tak:ze nie może
być do nich ustanQWiQłle spółdzie~ własńo~ciowe prawi dct l<i~alu.
Jecfnakźe 1,~tawq z tfnia

19 .~ferpnia 20 l l r. o mfrtj1ie ustcr.ily Q11_iektórych for~achPQ-piel'i1i'lif1
budownictwa mieszkaniowego or4Z ustawy o {Jpóldzielniach mieszkcmio'Wych (Dz. V. Nr .201 ~
p(;z. l rso) ustawodawca w.ptowad.ził mozłiwosć wyodrębniania na własność lokali
mies~łnych wybudo'wSJlych przy wykorzystaniu kredytu -udżielónego t.owarzystwu
budownictWą s~ecr41~go oraz spółdzielni mie$zkaniowej na ptzędsięWźięcia iliwęsty~yjno~
budowlane mające na celu budOwę łoJ«iU mieszkalnych na wynajem, 1ub w ce.Iu ustanowienią
spółdzielczego Jokatotskieg{) prawa do fokal14 na podstawie .wniosków złożonych w Banku
Gósp<>dai'St\Va Krajowego do dtlia 30 września 2{)09 r. (art. 33e i art 33k) ..

M!nlaler6tWC)'
F<!~·

Nalety rówńiez iwtóci~ uwagę: na uchylenie przepisu art. 1.2~'ust. 2 J4Sta:w.V z ąnta 1s grudn}a

q ~ie/mach

miestkaniowych (Dż. U. z 2013· r~ poz~ 1222)~ żgodnie z którym
niedopuszcza1ne było. przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę własności lokalu
mieszkalneso oraz ustanowiCnie spółdzielczego własnościowego p.r:awa; dO lokalu w budynku
2000 r.

W)'budowąnjlm

z udziałem środków pocbodzącyclt z kredytu ud~elonego przez Bank
.Krajówego_ ze środkQ.w Krajoweg~ Futtd\lSZ\1 Mieszkaniowe!o lub w ramach
realizacji rządowych pt'O$f8mów popierania budownictwa mieszkaniowego.
Góspod.ątstwłl.

Z uwagi na powyższe; regulacje za"Wlłrte w art. 17 uśt 3 uStawy : dnw
1 kwietnia· 2009 r. O mi/ariie UStaliO'. () p()ręcfteniach i gwarancjach U(J/zie/(litychpt'z_ez Skqrb
PąńJtW,il órł1Zllie,któię orof;y ptawne. u,srawy o Bankil Gospodarstwa Krajowegó oraz nr'ektórych
innych #St(lw
~ ~owane; gdyt ustawodawca ustawą z dnia l 9 si«pnia 1011r. o :zmianie
U:&tawy o niektóryeh formach popierania budownictwa miesikimiowego oraz ttśtawy
o :spólilzielniach mieszlranlowych (Dz. U. Nr 201; poz, ll8Q) dop'O$Cił motliWóSć
pti.,ek.s#8łcania na Wła~()ść lokali mieszka111yeh wyłrudcwanych p~y wykorzystal.liil
p~:e,ferencyjnych kredytó.W udzielonych :zę środków Krajowego Functuszu Mieszkaniowego
i Banku Gospodarstwa Krajowego. ·.
·
.
..

me·

:Pomidto należY ~ic. ~ co· ®. z.asa~y in~ncja legisbtc;:yjn.łl ma. ~ ąstaJ~y
ij~ ~w~a WPl'ZYPadku gdY inąe. środki Zo,Staą uznali~~· ~c.ztł~~(w~zęgó~ąści
obowiązują~ :metody ~); Przy.jmuje siy równie2:. iz nie qchyła się przepisu. ·który
reguloWał ·Stan f1lktycmy istniejąCy W-ióśei i utn\cił moc obo~jącą P~żUpcyw cza$u
wynikający ~ faktu, ~ ZiSciły się ~e pttypa.dki~ które p~pis ten re~_~wał albo.
w~ z jego ureguloWaniem przeź przepi~ póiniejsze.
Podsumowując zau'-'11Źanl, że

nie widzę konieczności uchylenia· art. 11 ust 3 ustawy z dnia
2 kwiel1iia Z009 r. o zmitmie Us:taw)! o poręczeniach i gWarancj~Wh u.dztęlim;Yćk_ pfzez Skarb
Pa6stwa orrp it.fekt.6re osoby prawne. 1!$lt,nvy o Btr!lktl GqsfJPl.łotsiWą ~il}awego dfaz tJ.i~kJt}rycb
innych U$taw.
JednQCześnie wydaje sję celowym uzyskanie opinii Ministra Inft.astruktmy i Rozwoju

w omawianej sprawie, gdyz poroszona problematyka dotyczy działu. budOwtlictwo. lokalne
planowanie i ugospodarowani~ pńe$trierule óraz mie~nictwa,, kt()rym stosownie
do rozpor:tądze~iil Prezesa Rady MiniStróW z dnia 27 list(Jpqda 2013 t. 14• sprawie
$r~ególoutego zakresu działania Ministra· Infrastruktury i RozwoJu (Dz. 11. z: 2013 r~ poz•. 1391)
-kieruje Min.isteeililrastruktury i Ró~wojtJ;
·
·

K-rajovv·a~ Ił.atia

l{c)Jll(Jrrlicza

wt St;di.~4111l i i,(<.;rJI W•1·:~•n'a: '::>1 ?il:l;!:i' ?1 ·3 j l;;;i:s ;;; ~;11 ~u; ''i; ,,tl'~i;...:c:wunSi ili l«,<'~'< Knmur.okci

KRK/V/1819/14

Szanowny Pan
Piotr Zielltarskf
Ptz'e\vodnitzący Kontisji Ustawodawt;ZeJ
Sęnątu

RW:zpQspolitej Polskięj

l11· Wh~jska 6
00·902 Wars:zawa

.Qf'L/O~<t''c')?
.
W!l<fPO\yled~ ~.;2 ~ dnt~ i st<>rpntą z(u• r, (B~$/1\11·03VItl+/~S/l +l JJP~ci< I!!"JOl<W
0:e4oWu . 2,,,(

~StawY 7tmWntajq~j

ustOtkf· c

im lO~ fe ust(łWy o pnręc~e~lf!~h

t

~i:iranćjach ud:tielanJĘit ,iu<t~~: SkP.rb

Pąńsfiy(l ą.roz

niekt{fre cisoby prawne. listawj q BMk~ (t()$podarsfW4 J(raft?)rti(Jo bh:lż, nikk#irj/~11 inri}.'C~
u~aw (d~ _$ęn#k;i nr 70S), wimienfu Rrajc-wet Rady' ltomórlltcieJ uprtłjmiłi infor'mut~f i# sainf)ł'Zą(ł:
komptnfciy ntę ~~ u.wag do pr7;ęd$tiiwton~go pti)ję'J®,.
fakWyt\ika z uzas.adnfent~: prołęktli ~StaWy pró)?oz'yr:fa Skreślenia .p~epiSu ~ 17 l1$t a ustlwy
~ dnia..~ ·kWietl'łia 2Q09 r.~ zinicinie u~y Q' poręc?eniar;h: i gwaranćjdt.h udzielą:tt-yc(i pł#z§l(arb PaJistll)a·

fJia; nitki<W, os:,opy P,I"(Jwn.e, u;S_t:awy 'O Banku Gt#pót:fątitwtt Kfr!Ją~o orat rtlektóryr;~ ltt;tijCJl u~tiiw
Tria ~a c'e(u lisuńięcle pow$h(łyth

do ~akre,su i za$_a~ doko'eyWanJa
P~.e~łeeń' lokali inieSikalnych wzutt&ąch towattYStW bli,dowJJit~ sp()łę~:egó g_r~ spQtQ#elnl
mie5Z~iowych. wvbudqwałly~h pl'Zy vzy}(Orzystariiu kieeytu· u~ełQnegą I;Yin JJ,odłn.fQt6,m p1.iez ~
c:iospodar&:twa lfrajowe~ na PP<!csł<iw!e wntp~-.y zło:i;Qnjlch d9 dnia 3<1 t~esnia ?Oo9 r.> ~li
W

praktyce Wlitpil\'19~(;f

'CO

; WYkociy~mi:llem środków ~ KnlJ<>wego Fundus:zu MJeszkatiiowegiJ. takie WfłtpUWQ$d. ~;ti9fii ist;otnie

zachodztt, ą to wobec uchyleni.a przepisu art, 12' U$t.. i ustaWy o spółdzielniach miesXkaruoy.ryc:h. tilatęg&
tei ~saclnie proponttfe się uchylente przepisu art. 17 ust 3 opisanej \'\iyi~i ust;~.wy z dnia 2 kwietnia

2009 r.

?

~ 1 l-tĄ~

;:r<._

Su·c>rt<i

11

Warszawa> dni.a .Z bsterpnia 2Q14 r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCł
j;1Pwt •Ill43()-89/i 4/'
.łla'f.Zti

... Ri042...
Pan

Piotr Zienłłlrski
PrzewodDióący

Komisji Usbłwodawcze)

Seuatu RzecZypospoUt-ej PoJsldej

~

-~.;~/

W nawiązaniu do pismą Nr BP$lKU;.Q34n04/4/14 z dnia 7 sierpnia

2ó I4 r.,

dotycząeego pro;'ektu ustawy o zmianie usltlW;J! o poręczenla<.'h

{gwarane.jach

udzielanyc11 pnez Skarb Pahstwa oraz niekióre: osoby prawne; ustawy o Banku
Gospodar#wa Kra.jowegó oraz n#dct6rych innych 'l>l$(aw (druk seńctckt N;- 705),

upr:z;ejmie: przeds:ta:wiam następujące· stanowis~()~
PrOjektoWana
mótliw()ści

uśtawa

ustiU}owienia

vvYI~orzysti.miu

ma hit celu lijednblicetiie, przepisow
otitębrteJ

wtaShQ.ści

fotcali

~ątycząęycn

wrb,Uti9~ych

kredytu u&;ielonego: przez Bank G{)spodarstwa

przy

Krająwego

:ze środków Krajowego Fundu_szu Mieszkaniowegp.
W projekde pr.ąponuj~ się uchyJenię art 17 1,1st. 3 ustąwy z

dnia 2 k\\1etnia

:2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udziełan~ch przez Skarb
Państwa oraz niektóre

osoby prawne~ usta\'?'' o Banku Gospodars:f.wa KrajoWego oraz

niektórych innych ustaw (Dz., U. Nr

65~

poz. 545}; gdyz

obecnie obnwią:lujące,
i
. pt;upisy są niespójne
.
.

~

tV

ocenie projektodawców

rodzą wątpliwoścj int~rpretacyjri.e'

po do.

motłiwoa(}i i watności ęwentuałnych przekształceń praw do lokali.
Zauważyć na1e~y, że ustawą

o

niektórJ~h

fątmac.h

z dpia 29 ~jerpnia 2011 r. o zmianie ustawy

popiytania budownictwa Jlliesz;k:aniotvegp oraz ustawy

o.spótdzielniach mieszkaniowych (bz~ U. Nr 201~ poz. ll80), uchylono art 121 U$t. 2

us(awy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sp9łdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 1:2013 r.•
poz. 1222)~ który zwierał zakaz ustanawiania odr~bnej własnasoi oraz spółdzielczego
własnościowego prawa do lokali wybudowanych z udziałem środków pochodząeyeh

z kre-dytu udzielmiega przez Bank Gospodarstwa Krajowego zwanego dalej ,tBGK"
1

ze środków Krajowego Funduszu Mie.szkaniowego.

Na mocy tej samej ustawy wprowadzono do ustawy z dnia 26
1995 r. o niektórych formach popierania budoWnictwa

z 2013 r., poz. 25$) nowy
wyodrę:bniania.na \vł~ność

do

loka,łu

rozdział

paździertHka

mięszkaniowegp

4b, w którym dopuszczono

(Dz. U.

możliwość

oraz ~tanawi~aspółdzie1czego wł(lS:nościowęgo prawa

w O<:lffi.es)eniu do lQkaH w;;-budowanych na wynajem z, kredytu BGK

udzielonego na preferencyjnych warunkach TBS i spółdzielniom mieszkaniowym.
\\o'edług:tych regulacji zbycie lokalu

będąceJ

w utnowie ~ycypacji
wkosztaih budowy tegb lokalu - za cęnę rtiżSzą nit cena ryllk.o"'·a. $rodki uzyS,l<ane
pt·zez
v.;

najemcą

moze nastąpie wyłącznie na rzecz Osoby fizycznej

spółdzJelnie

lokalu

mieszkalnego

stroną

i TBS ze sprzedazy lokali W)tbudo,vanych na.

pi~rws~ej k()lejności pr~znaczane

kredytu

i

na

spłatę ptpyp$jąeej

\vtaz z od$etkami. Lokale mieszkalne w zasobach

\\1najeł:n mają być

na ten lokąl czę$cl

'rB.S~ vvybudowane przy

wyko,rzystaniu k:reqytu BOK ~ogą ~yć wyodrębnio1;1e na własność na podstawie
wniosków złożonren do 1.vtześnia 2009 r.
Wską-ać je~nakże trzeba,. ze obowiązujący

przepis art. is·a ust 2 ustawy

o niektórych formach popierania budowni:cfwa lllie.szkanio\vego stanówi, iz lokale

mieszkalne Wybudowane przy wykotZystaniu kredytu, o którym mow'a
h nie mogą być, pód rygorem nfe-Waźności;

w.Yodrębnione

wart. 15a Ust,

na własność~ ~;~· także być d·o

nich. ustanowione spółdzie:lczew!Mriośdowe prawo do lokalu.
Podol)rije ustawą. ·z dnia 2 kwietnia 2009 r; o zmianie ustawy o poręczeroach
i gwarancjach u dziełopych przą Skarb Państwa otazJliek.tóre osob)" prawne, ustawy o

Banku Gospodacstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw w

ąrt.

stanov.-·ł; ż.e łoka1e wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego
spół-dzielni

mieszkaniowe.j na

działania

I7

ąst.

3

t'Bs oraz

inwestycyjno-budowlane w celu budowania

lokali mieszkalnych na wynajem lub w

celu

ustanówienia spóldziclczego

lokatorskiego prawa do lokalu. na podstawie wniosków

2

złozonyęlł

w J3GK do 30

września 2009 r.;

w wykonaniu zobowiązania
BOK, o którym. mowa w ust 4,
.·
'

'

nie. l1iO:gą być~ pod rygórem niewatności. wyodrębnió.ne ha własnqść, nie :tnoźe być do

nkh ustanowione spółdzielcze właSD.QściQwe pr(l.wQ dą lok@lu.
Mając ną :względzie

do
i

proJ~l®

powyzsze. nałezy zgodzić

ustawy strumwiSkiemJ.

rod?:ą wątpliwo~ci

że obowiązujące

interpretacyjne. Na brak.

się,. 'z iawąttym

wuzasadnieniu

regulacje prawne

ptecy~i

przepisów

prE!dtniatov~~ą materią wskatyvtał takźe Sąd ł'laJwyższy

są

niespójne

reglłtują:cych

(wyrok SN z dnia

17 czerwca 2()ll r.~ sygn. akt U CSK 631/10, wyrok SN z dnia 26 stycznia 20ll r.,
sygn, akt II CSK 366/l 0).
Biorąc

pod uwagę liczne kontrowersje żwiązane z stośowaniem powyższych

regulacji, wskazanym wydaje
wptowadiajifćych

rta

właśn<:lść

w

błąd

się

wyeliminowanie z obiegu praWl':l;ego zbędnych lub
dotycą~ycą

przepisów

lokali wYh!ldowan)t~h.

:PrzY

.

tnotliWości WJodrę9;tiertia

u~iaJe ~dytu

z KtaJoweg() Fun.<iuszu

.

Mieszk.~liQwego~ ą. ~em proje~t u~ta\?iY nalety ~ehic po,tyt)"MJic,

3

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnfa

z; paździe·mfka 2014 r.

Pan

Piotr Zientar•ki
P~ewodniczący

Komisji Ustawodawczej

Senatu Rzeczypospolitej Fiohiskłej

nawłązan.iu

W
października

do

pisma

Nr

BPS/KU~034170&-S/4../14

t: dnia 13

1014 r., dotycząc:ęgo J)fOjektu u$ławy o Z!1Jianie usta-wy o poręc:zeniacb

i gwaranćjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne; qstawy
o Bania.; Gospodarstwa Krajowef/o oraz niektórych innych ustaw (druk senacki Nr
705SJ~ uprzejmie przedstawiam następujące stanoWisko.

Projektowana ustawa
możliWości

ustaf1Qwienia

wykorzystaniu
zę środków

kredytu

ma

na ~lu ujecinolicemte przęplsów dotyczących

odrębnej

uoztęlonego

własnoścł

przez

wybudowanych

lokaJi

Bank

Gospodaratwą

prżY

KrajoWego

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W projekcie proponuje się zmianę brzmienia art 15e ust 2 ustawy· i dnia 26
paidżiernika·19~5

r. o

niektóryęh

formach popierania budownictwa

mie~kaniowego

(Oz, U. z 2013 r. poz. 255), zwanej dalej 'iufpbmil, poprzez wykreślenię końcowego

fragmentu tego przepisu odnoszącego

się

do

spćłązieł<:;zego własnośćiowegq

prawa

do lokalu (zakaz Pr?ekształcenła~ o którym mowa w tym przepisie dotyczyłby tylko
wyodrębnienia

l.okalu na własność}. Zmiana treści tego priepiśu Ję,'St ~<:msekWencją

zmiany przepisów o spółdzielnia~ mieszkanioWych. które od dnia 31 lipca 2007 r.
nie preewidują ustanawiania spółdzielczego własnościowego

W

projekcję

proponuje

się

równiet

prawa dó lokaJu.

zmianę b~mięnia.

art. 17·

~st

3 ustawy

z: dnia 2 kwietnia 2009 r~ o zmięnie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych

przeiSkarb 'PaóstW,a oraz niektó.re osołly prawne, ust~wy o Banku Gospodarstwa
KrajQwego oraz niąktórych innych ustaw (Dz. U; Nr 65, poz. 545), która polega na
usunięciu

:z obecnej regulacji Odniesienia do

spółdzielczych pic!W

do lokalu. Tym

samym, w wyniku n.owelizacJi~ nastąpiłoby ograniczenie treści tęgo przepisu do
zakazu

wyodrębnlenia

na

własność

lokali mieszkalnych,

wybudowanyćh

.przy

wykorzystaniu krędytu ud~ietonego towarzystw4 IJ®ownlątwa społeczneso na
przedsłęwzięda inwestycyjn()-oudowla~e mające na celu budowę lokalf mleszkalny~h

na wynaJem na pOdstawie Wniosk6VII złazonych

w Banku Gosp.ooarstwa Krajowego

dp dnia 30 vvr~śnia 2009 r.
Zauwaz:yć bowiem należy, te ustawą z dnia 29

ustawY o niektórych formach popierania

i)ądownlctwą

sierpnia 20t1 r. o .Zmianie
mieazka.niąvMtęgo oraz ustawy

o spółdzłelniacł1 mieszkanioWYch (Oz:; U. Nr 201 i poz, 1180) uchylono art.121 ust 2
ustawy z d.nia 15 grudnia 2000 r.: o spółdzfetniach mies,zkahiqwych (DZ~

w. z2Q13. r.j

pqz~ 1222). który zwierał zak~z us1ana~!anią odrębnej własności oraz spółdzielczego
właśnciśclowegp

prawa do lokS.łi wybudowanych z udziałem środków pochod~cych

2:. kredytl.ł udziełonego przez Bank. Gospodarstwa Krajowegał zwanego dalej "BGK''~

ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;
N~

1995

r~

mocy t~j samej uęwy wprowadz.ofto do ~stawy z dnfa 26 pązdzierniką
q niektórych formach popłęr~nia budownictWa nilesżkartiowego

(Dz, u. z 2013 r., poz.. 255) nQWY rozdział 4bt w ktąlym dopuszciono motJiWC>ść
wYódrępniania na własność.

prawa do lokalu
udzłelońego

oraz

u~anaw~ą.nia spółdzielczego Własnościowego

w odniesieniu do lokali wybudowanyCh na wynajem z .kred)itiJ Bf13K

na pręfęrencyjnyqłl warunkaąh TBS i spółdzielniom mie$zkaniąwvm.

ProJektodawcy podkreślają. że obecnie oboWiązujące przepisy są niespójne
i

tbdzą

wątpliwości

interpretacyjne.

co

do

dopu$Zczalnpści

eweJ1tualnych

przeksttałceń praw do lokali, ·~ dwa syStemy wsparcia budownlctwa m!eszt<aniowego
są

ze sobą mylone. Pro·ponowane zmiany \NYchótłzą nąprzeciw pb$tułatom

ujediiolićenta prżep!sów, zniescłenia

ich

rozbieżnej

interpretacji ora.z

wyjaśnienia

wątpliwości·.

IstOtne jeSt,. z:e w projekcie

wyraźnie

art 33.e ust 1 ufpbm poprzez wskazaniel

proponuje się róWnież: doprecyzowanie
że WYodrębnienie

na własność lokali

w TBS odbywać się moze wyłącznie na zasadaQh określonych w rpzdziale 4b t,Jfpbm.
Mając na wzgłę$!e powytsze, należy zgodzić się z prąjektoqawcam1i fe
obowiązujące regulacje praWne wyrnagają ujednolibeńla

2

i doprec.yzowania.

Słuszłlfe

zauważa

słę

w uzasadnieniu, że na brak precyzji przepisów regulujątych

przedmiotową mateńę wskazywał talde Sąd NajW)'Zszy (wyrok

SN z d.nla 17 czerwca
2011 r., sygn. akt 11 CSK 631/10, wyrok SN z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn .. akt Ił
GSK 361$/10).
Minister

Sprawiedliwości

nie

zgłasza

uwag do zaproponowanej nowelizacji.

Wypada jednak nadmienić, ze przedmiotowa regulacja pozo~taje poza zak,re$~m
właś~woścł

Ministra Sprawiedliwości okreśionym w przepisie art. 24 ustawy z dnia

4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.. z 2013 r. poz. 743,

z póżrt zm.).
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INF~TRUKTURY I ROZWOJU

Podsekretarz Stanu
P~weł QrłQWskf

DM-1'-0260..2,.AKlt4
NI<; 1?5351114 f ( 5[

!,.80/ J~
Pan
PJott Zlenta.rski
Senab)t RzłczypospoJijeJ

Połakłe)

Paewodnlciący

r<omliJi U$tjlWodaWczej

JuoL -"-

Se.natu RP

~ '-1 '

z pi$mem zna:k: BPS/K.U-0341704/1/14 z ła 7 sterpnia 201-4 r. w sprawie opinii do projektu
u~tawy zmiehłająOej ~tąWę o zmianie ustawy o poręczeniach l gwa~nojacłl udzielanych przęz Skarb
Paristwa oraz niektćre Inne osoby prawne, .usi&wy· o Banku Gospodarst\va. <>raz nfekt-órjch innych
W zwlą:lf(u

ustaw, iJprzejmJe przekazuję- ponltsz-a:stanowlsko, ·

··

··

·

Projek_t ~tawy zmjęniaJący ustawę' ~-- zmianie ilst14WY o poręcitmi~ i "waralri;JaC/7 ,uctzie/fJnyc/1 jJiżeż
Skarb Pań• ()raz niekt6rę ~y·praiJinQ,, ustalNy Bar!ku Gospą®~a KrtijoW!Jgti Qrą~ n_ief<tórYph
InnYch
(Oz. U. Nt 6'6. pc~. 545} ~Wieni R~~ę wY&9rnln~ani~{ ~ ~IJ prawnego alt 17 ust ~
vvw. ustall'iy,_ igoclnię :a:_ ktQIYm. tók.Sie. ~Jne \Wbudowane ptty IN)'JW~~ntu. kredytu udzielótlegó·

u•w

e

tQWai'Zystwu_ bUtibwnietWa spć:lteczrie99 .oraz sp®.zleln'f nii~sz~a~ na ~s~ęac. InwestycyJno

buaow.Jane mające. na C$łu bud<lwt tokalt mieszkal.n.yoo na wyt'lajem lub weetu usta~ia.-~zielczego
w Banku ·G()spodarstwa KraJoweQo ·do
dnła 30 wześriiS 2Qp9 r., wW)'kQnaJ'liu zoboWi~zania Banku Gospodarstwa KrajPWęgo, o którym mowa
tókat~rskłeQo prtłwa. do lokalu~ na podstawie wniosl<ów tłoioł\yeh

w ust 4, nie mogąbYc, pod rygol'em nieważno.ści, wyodrębnfone na własność, a tałd:e nie mo~e bY~ do nfch
ustanowione spółdzl.elcze wnisriośctowe prawo do lOkalu,
·
RE)żwoju zaJmuje pozytywne stan'()wisJ<9 w odn~Jienlu do pl'źe~onej
inicjatywy Jegfsłacyjriej. Błorli\c potJ_. uwag' lf~tne Wą.tpłlwoścll niejasności tWiązanę z funk:ćjooowanłem
art 17 J,JS.t. 3 ustawy z dniCł 2 kwfetJ'!'ra 2009 r., .co p_otwietdzają takte interwencje Rzęcznika Praw
O~yvmteiS.kich, MllR pozytywnie ocenia #łieqłożorią infrij~lyWę lęgłslacyjną.

Ministerstwo Infrastruktury. i.

Naleźy .zWrO~ uwagę, te, pe.tycja wnle~iona prz;ez Spółdiielnię Mieszkaniową Lokatorsk<l,.WłaśnośeiL?Vłą
.. Politęchnfk~ zę Szc~na~ w ~nikti której podjętę .zóstafa' przedmiotowa inltjlltywa legislacyjna,
o_doos~ stę ~~~e do kWestif funkcjonowania przepiśu art. 15e ust. 2 ustawy o niektórych formach(,,,),
zgodnie z którym lola!lle. mi~lne W}'budOWafl* przy wykorzysmniu kredytu udzlelonego w rarr~aeh
raaiizacJI ~óW .I'ZCldowyćh popleranla budownictwa mieszl<anłowego nl8: mog:ą być, pod rygorem
nie.watno$ei', wyodrębnione . na Własność, a ta~e nie mate być do ntch t.istanowtą.,a spOłdz~lcze
własnościowe prawo do lokal~. PtzedłożoAY projeld ustawy nie odno$ł się w otJóle ~g przeplsu. ad 15t:
ust. 2 u$lawy o niekt6rych fermach { ...), W. opinii l\i1Jnfste,rstwi! lnfrcłstruk~ury l .Rozwp-}u. przepiS tęri
z leglslacyJ!'Iego purikfiJ w1tłzerua; nie, stanowi C() praw~a pr"Z:ę$Zkpdy_ W Yłyodrł~oian!u na włil$ność,
zgodnie z prz~tsamll)$taWV~ IC)kaU mieszkalnych WY~4doWanych z Kra}~$90: Funóu~ A/tię~kan~owego~

r.

Zawarty W ńim ~az dotyczy W tym przyp8(1ku Wlfłąeżnle lOkali wybud6Wąnych .W ramąch programóW
rza\tdp'Wycn pópieranla. budownictwa mi~~niowego. k~re .r.tQtychcz~ rtie 2ost!llły uruchdmionę .. Nle
d~tyozy natomiaS:t lokałt 9łWiyeh mo:iliWOścłą wykupu ZQ(Jdnie. i przepisami tozd~Jału 4b uslawy

o n/f!ktOrych formaCh ( ...}: Jednakże pi'Qblem z jęgc, rntęrpretacją. polegający na (ldczytywanru jego
brzmienia w sposćb wsl<azująey na to, lt p~s · ten dotycZy inwestycji zrealizowanych na podstSWie
wnioskÓW o preferencyjny kredyt, ~)'Ch w BGK do dnia 30 września 2009 r.• jest przycz.yną hamowania

procesu wyodrębnień łokafl wybudowanych z KFM, w szczególności spółdzielczych mieszkań lokatorsł<lcl1,.
problemach z interpretacją przepisu art. 15e ust 2 ustawy o ni8kł6rych lormach ( ...) świadczą
. w S2C2ególnośc:i wyrold Sądu NajWyżsago z· dnia 17 stycznla 2011 w spraWie UCSK 631/10 oraz z dnia
26 stycznia 2011 r.w sprawielf CSK-366110.

o

r.

Tym samym natety stwięrdzlć. ,te brak zmian w Odnie$tenf:u 4o prZepisu art. 1qę ust. 2 lisls~Y ó nltiktórjeh
tormach (. •.). pomifn9 popra'wnojcl ~egfślacyjileJ teJ rgulacjt ustąw()WeJ,. mo~e w dal~m ciągu pOIIVQciować
problemy. z .mterpreta.Cją priępJsów dotyczącyCh wyadręb'niania na w~sność lokalf mleszkaJnyqt;

W)ibudowariych te śtqd~~ KPM.
odnoSząc Się d(l kwestll Skułk.ów finansÓWyóh wejścia Wżycie projektowanej ustawy należy stw1erdzlć, !e
nie spowodUje ońa skutków .finań$owych dla budżetu państwa anf jednostek samorządu. terytońalnego.
Ustawa nie wprowadza rozwiązania, które mogłyby mle6 wpływ na finanse pań$Łwa, a Jedynie precyzuJe
przepiSy wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.
·
·
·· ·
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zaopiniowania projektu ustawr zmieniaj~cej ustawę o
pał.atlcjach ud.Złeta.n.Yeh pń:ez Skarb· P~ństWa. ot~

zmianie ustawy o potęczeiliach i
nlelctóte óśobY ·Prawne!, Ustawy o
Banl-tu Gospodarstwa Krajowego oraz niektórycli innych ustaw (druk senacki nr 70S),
uprzejmie 4lfottnuję) iż Ptokutatoria Genetalnu Sbrbu Pań$twa de) pr~dłqzooego ptoje~ nie
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u-wag.
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W~i na pismo z dnia 13.10.2014 r.; znak: BPS/KU-034/705-$/5./14~ dqtyczące
zaopiniowania SpraNif):qlanftl Q pttljtkrie iltltm!J ~~ 111Ri'JI!t o ~ ~-· . tł pPtrl:~ f
~- m/!:f#.~ Prlf!!( Skt;rb Pi1o/lwa lłtfit. it/~it ąsf.I#J p~, ~tiklzt! o 'BtlttA~ Goij)l)thrshl'P
Ktrjfi~ Oh/{ ~ti't~k&Jt:# iitlfyd; liilaw (druk $en«k.i '" ?()JS), uprzejmie informuję, i%. Prą~t>1#
Generalna Skarb~ PaństWa do ~ał\cżonego· do Spnw;rpzdarua projektu ustawy
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Senat
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UL Wlejska 6
00-902 Warszawa

nawiązaniu

do pisma BPS/KU·034/704/11/14 z dnia 7.08.2014r. {druk
senacki 705) zdani-em Związku konieczn-a jest. zmiana ustaw.y z .dnia 2 kwia.tnla 2009r.
o zmianie ustawy o poręczeniach l gwC~rancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodar$~wa Krajowego oraz nie~lórych
innych ustaw a takle zmiana ustawy o niektórych formach popiera.nls budownictwa
mieszkaoiowego.

/

W

l

Do czasu nowelizacji
u11tawy o niektórycn fonmlch popieraAia budownictwa
mieszkaniowego oraz .ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 19 sierpnia

2011 r. obowiązujące przepisy zakazywały ustanawlania prawa odrębnej własności
lokali a także spółdzielczych własnościowych p·raw do lokalf wybudowanych przy
wsparciu preferencyjnego kredytu udziefonego ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego (art. 12 1 ust 2 usm; ert. 15e ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mleszkan!ow~go).
Ustawą z dnia 19 slerpnia 2011 r. o zmianie ustawy o nieKtórych formach
popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz. ustawy
o spółdzielniach
mieszkaniowych wprowadzono mozliwość przekształcania praw do lokali mieszkalnych
w spółdzielniach mle$zkaniowych, wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego
kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mleszl<antowego.
Artykuł 2 wymienionej ustawy wprowadził więc następujące zmiany w ustawie o

spółdzielniach mieszkaniowych:

·

·

1) wart. 12 po ust; 12 dodaje się ust 13 w brzmieniu:
"1 3• w przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udti-ałem kredytu

udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego, splata przypadającej na ten lokal części
umorzenia kredytu, o której mowa w ust. · 1 pkt 1, podlega odprt:~wadzeniu
przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat. o którym mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dQpłatach do oprocentowania kredytów
mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z.
póżn. zm. 6~.";
2) wart. 12 1 uchyla się ust. 2.

,
l

Ustawa ta uchyla ust. 2 w art. 12 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
{dotychcz-asowy zakaz ustanawiania praw odrębnej własnoścllok:aiQ. Jednak _n_re_ uchyla
ust. 2 wart. 15e llstawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego, który stanowi te lokale mies%katne wybudowane przy
wykorzystaniu kredytu, o którym mowa wart. 15a ust. 1, nie mogą być, pod rygorem

nieważności, wyodrębnione na własność, <t takze nie może być do nich ustanowione
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Nie ucllyla też art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państvva oraz niektóre osoby
prawne. ltstawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw, który
stanowi że 11 Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego
towarzystwu budownictwa spoleczt"lego oraz spóJdzielni mieszkaniowej na
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych
na wynajem lub w celu ustanoWienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, na
podstawie wniosków zlotonych w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września
2009 r.• w wykonaniu zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w
ust. 4. nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, atakzenie
moźe być

do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu".

Na tle stosowania wymienionych wyżej przepisów

występllją wątpliwości, fóżnice

poglądów l Interpretacji.
Związkowi znana jest odmowa sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia własności
lokalu wybudowanego ze środków KFM na rzecz członka spółdzielni. Decyzja

notariusza

była zaskarżona pr~ez członka

l spółdzielnię. Jednak sąd przyznal rację

notariuszowi,
Związek występował w sprawie usunięcia tych sprzeczności poprzez nowelizację
ustawy do Ministerstwa Infrastruktury, do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik
Praw Obywatelskich pod~lelał stanowłsko Związku o konieczności nowelizacji ustawy i
również występował, wielokrotnie. do Ministerstwa Infrastruktury w teJ sprawia.

Na powytszy problem zwrócił uwag~ Sąd NajwyZszy wuzasadnięniu wyroku z dnia
6 marca 2014r, sygn. V CSK 194/13, w którym stwierdził; cyt.
,.Podkreślić w tym miejscu trzeba, że, wbrew stanowrsku skartącej. choć przepis art.
1
12 ust 2 usm został uchylony z dniem 11 paid(:iernika 2011r. w wyniku wejścła w
życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania
budownictwa mieszkaniqwego oraz ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz.U. nr 201, poz. 1180), to wskazany wyżej przepis art. 15e ust. 2
ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mie$zkaniowego nie został
uchylony ani nie uległ zmianie, a zatem nadal niedopuszczalne jęst przekształcenie w
prawo własnościowe lub odrębną W'rasność, spółdzielczego lo~atorsklego prawa c;lo
lokalu mieszkalnego wybudoWanego przy użyciu środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, a więc nadal prawo to ńie może być zbyte w żaden sposób."

Konieczna jest zmiana ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmfanle ustawy o
i gwarancjach udzielanych prtez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowęgo oraz niektórych innych ustaw
polegająca na uchyleniu ust. 3 w art. 17 oraz zmiana ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mies~kaniowęgo. gdyt przepis art. 15 e ust. 2 nie został
uchylony ani nie uległ zmianfEt
·
poręczeniach

Zał.

Sygn.

ak!

POS'l'A NO\VI ENl E
Dnia 7 maja 20 Dr.
Sąd Okręgmvy

w Częstochowie V!

Wydział

Cywilny Odwoławczy

w sJJadżie następującym :
Przewodniczący-Sędzia

SSO .Janina rgnasiak (!ipt·.)

Sędziówie

SSO Halina Garus, SSO Leszek Mazur

l'rotokoblnt

Agnies:zka

Cieślak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 20 Dr.
sprawy z wniosku
l

'

Spółdzielni

w Częstodmwie

Mieszkaniowej

z udziQłem Ireny W
odmowa dokonania czynności notarialnej
na skutek

zaźa.lenia

Wilioskodawt:y Spółdzielni Mieszkaniowej

Częstochowie

na odmowę dokonania czynności notarialnej Kancelarii Notarialnej w Częstochowie

Notariusza Arkadiusza Szkudata z dnia 21 marca 2013r.
sygn. akt
oddalił zatulenie.

posttmawla:

UZASADNIENIE

W dniu 21.03. 13 r. Notariusz Arkadiusz:
Spółdzielni

· w Częstochowie

Mieszkaniowej

sporządzenia

aktów notarialnych ustanowienia

przeniesienia własności lokali mieszkalnych
Częstochowie

przy

ul ,

Szkurłat odmówił

odrębnej własności ł

położonych

w

wybudowanych ze środków

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego .
Notariusz uznał , iż w świetle obowiązujących obecnie
przepisów ~ które są całkowicle niespójne nie ma obecnie możliwości

ustanowienia odrębnej własności lokali i ich przewłaszczenia

budynkach wybudowanych ze

środków

w

K.F.M,

Zażalenie na odmowę dokonania czynności złoźyła Spółdzielnia

Mieszkaniowa

Częstochowie . Zdaniem skarżącej

N

zwrązku z nowelizacją zapisu art. 12 1

w

ust 2 ustawy .. o spółdzielniach

mieszkaniowych " , który stanowił zakaz przenoszenia
przedmiotowych lokali na własność oraz

w oparciu o

nowelizację ustawy

" o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego '' z

dn. 19.08. 11 r. a w szczególności zapisu art. 33 e do 33 k należy
rozważyć zastosowania wykładni celowościowej tej

z pewnością nie miała
podmiotów praw i
spółdzielniach

na celu

nierównorzędnego

nowelizacji która
j

traktowania

obowiązków osób zamieszkałych

w TSS -

ach i

mieszkaniowych .

w konsekwencji

skarżąca wniosła

o uchylenie

decyzjł

notariusza

i przyjęcie za możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawnych
sporządzanie

aktów notarialnych ustanowienia odrębnych własności

lokali wybudowanych z udziałem

środków

BGK i przeniesienia tych lokali na członka
Sąd Okręgowy zważył

co

pomocy z KFM poprzez
Spółdzielni

.

następuje:

Zgodnie z art. 15 e ust. 2 ustawy " o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkanJowego
mieszkalne wybudowane ze
Mieszkaniowego nie
wyodrębnione

" (Dz. U. 2013. 255 t. j) lokale

środków

mogą być

, pod rygorem

na własność , a także nie

spółdzielcze własnościowe

niewaznoścl

może być

,

do nich ustanowione

prawó doJokalu. Przepis ten ma charakter

materialno - prawny . W drodze więc
przepłsu

Krajowego Funduszu

, który w sposób literalny z

wykładni

nie można przełamać

powołaniem się

na rygor

nieważności zakazuje wyodrębnienia takich lokali - przepisem

k cyt ustawy

mającego

z

art. 33

charakter procesowy.

Zdaniem Sądu zróżnicowanie podmiotów korzystających z możliwości
wyodrębnienia lokali na własność w zależności od środków

przeznaczonych na wybudowanie tych lokali było zabiegiem celowym
ustawodawcy , a odmienna wykładnia musiałaby doprowadzić do
wniosków contra łegen .

Orzeczono na podstawie art. 385 kpc

w zw, z art. 397 § 2 kpc.
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.KRAJOWA RADA NOTARIALNA

WARSZAWA
Ldz; 05/129/14

Szanowny Pau
Piotr Zientarski
Prze'WodPiciący

Komisji Ustawodawczej
SenatRP

Szo..~MJcSI'J ~e ~LJoct.u.·u.qJ
W odpowi-edzi na pismo Pana Przewodniczącego z dnia OT sierptiia 2014. r.·
(BPSIKU-OJ4i764/I0/14)~ przesrhljące Projekt usta\vy zmieniająCej ustawę o zmianie

usta"'Y o poręczeniaCh i !!Watancjach udzielanych prziez Skarb

Państwa

oraz· niektóre

osoby

praWlłe. u~1avvy

o Ballku Go$pó.dars:tWa Krajowegę óraz nięłctóry~h innych

tłStaW_,

wZałączeniu prżeśyłam uchwŁlłę nr Vll!f89/20 14 KrajoweJ Ra~y Nmanalnej z

dnia 29 sierpnia 2,014 r.

11!. D7.ilw 19/ZJ; 00'-172 Wat'l!ząwa, Tel. (22) 6'35 78 40; Fax (22) 63~ 19 lO

e-mail: l:tlttł'(l(~.org.pl

UCHWĄŁA Nr VIII/89120_14
Krajowej Rady Notarialilej
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawił projektu ustawy zn~ienłająeej ustawę o zudinłie ę$UWy o :poręc.n~h
l gwarancjach uureł~ulyeh p~~, Skarb PaiJtwa ęra% niekt6te ~oby Prawu~,
ustawy o: U.U.ku Gospodarstwa l(rajrJwego oraz mektóryek innych ustaw
Na po(istawie 'art. 40 § l ustiWY z dnia 14 lutego 1991 roku- Prawo o notariacle (tJ. Ot. U, z 20}4
.

roku, poz~ 164)

Krajowa Rada Notarialna zgłasza następująee uwagi do p,r~jektu ustawr
zmiełdająeej. ustawę o zrmame us~ o p'Oręeze.ni-~b i gwanm.cjJ~eh u~~butyeh
przw; Skarb Pań$łwa oraz niektOre osoby prawne, ustaW,. o Baliku
GOspodars.twa I<tajówego -oraz aiektóryth mny~ti ustąw, przeslaneg:O Pl'aiY' piśJnte
Pnewod~t~go S.n8:ckłej K9ndsji l)'sbłW'(ldawczeJ. z dnia 7 slerpuła i014

rob, nr BPSIKU-o:un04/lO/t4.

:Po

wnikliwej l ooałizie uzasadnienia

·
_dó prójektowanyeh

·

·

~- KraJową

Rada

NotariaJila• ·~ :te'· osiągnięcie •ożonego przez. ustawodawcę celu nastąpić powinno
pOprzezdokonanie mtian watt. 17~ ust. 3 ustaWY z dnia 02 kWi~trtia 2009 r. o nnjanie ustawy

o pat~C1;eniaołl i gwa.ran~ach udzielanych przez Skarb Państwa ,oraz niektóre· osOby pr&Wńe;
ustawy o Banku GospodarStwa_ Ki'ajowęgq on!z rt.iekt6rych. hm~~ usU;\w oraz wart. !Se ust 2
ustawy z_ dnia 26 pał.dziern.ika 1995 r. o niektOry<:b fo~eli popi~ Jnid<hvrii~a.
~oWe~ i ną9anie tym przęiso111 no~ bmniem~ a nie poprzez CałkOWite

uchylenie ąrt. 17 tl$t. 3 us~wy ~·dnia ó~ kWietma 20Q9 r. Q ztnia.ni~ ~wy o per~®h i
gwatallejach udziefanych przęz Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne~ UJtąWy o Banldl
Gciś:P~aJAąj~gt) ~nielc.tórycb ~~w!

W związk~ ~· tymJtrajowa Rada Notarialna J)roponuje:

l. nadać art. 17 ust.. 3. ustawy z dnia 02 ·kwietnia 21109 r. o zmianie ~wr· o poręczeńłach i
g:waran9a&h w:fzielanyąh Prźęz Skarb Paóstwa o~ niet:tóre o~ prawne;: ustawy o Banku
GQspodarstwa Krajowego oraz niektóryc.h 'ilinych ustaw~t~ujące J:itzmi~~=
,)Albie ulieszkabu wr&udO;wtl.ne przy "Ykor~JYłtauiu ltte4ytU lidd,ełcm~a• t~wtU'Zfśtwu
b~ow:aie:twa fl!Ołłeznep na pnedslęwzi,c:ia inwesty.q.jn~lnidowlue mające na
budowę iokałi lliieśzlqtlnyeh ńa.
na podśta~ie Wni(ł•ów złotonyeb w Banku

eelu

wrnaleua

Gospodarstwa Krajowego do tłma 36 wrzeł.nia 2009 r., w wykolląniu zol>Owbp~nia
BokU Go~p~J'śtwa Krajowego, o którym mowa w u,st· 49 nie mogą być, pod rygorem

niewamośei; wyDdrębmone na wł8$aośt'"

·

2. nadać art. ts:e ust 2 US:~wy z dnia 26- paździentiką 1995 r. o nie1ctórych fonuach popierania
budowni~ mieszkaniowego następuJące brzmienie!
·
"Lokale mieszkalne wybudowane pny wykOlżystaniu ktedytu, o k'óryń'a mow~ w ąrt.

l$it ust. l, nie m9A byi, pod rygąre1Jl nieważnvśe~. wyc>drębnione uawłasnoU."

·

.
Propo~owane pr.t&z .Krająv.tą Rędę. l'fqfańalrią brz~e przepisóW hę~
jednocześnie wyrazem i potwierdzeniem słuszności kształtującej się linii orzecznicZ(ij Sądu
Nąjwyt;szego. który w je4Dym z wyroków (06.03.2014 r., sygn. akt V CSK 194/2013,. Lex
Połoriica:8l73019) stWierdził, iź w ~·z obowiązywaniem art.

15e ust. Z ustawy z dnia

26 paźdz.iemika I 995 r. o niek:tórycll funn~ch popierania budownictwa mieszkaniowego

w

,~nadał. niedopUSiCWne. jest ~kształcepie. prawo własnq~io.we lub odręhllą wł~ośt,
spółdzielezego lókatorskiegó prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego przy utyciu
środków Krajoweg<> Funduszu Mieszkaniowego, a więc nadal prawo to nie może być zbyte w

żaden spOsób."

·

·

·

. Jednocześnie Krajowa Iąda Notarialna .zgła,sia chęć udziąłu
legislacyjnych nad projektem ustawy.

w didśzyeh

Pł~h

•

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Warszawa, dnia

2 3, l 2. ·

2014 r.

PROKURATOR GENERALNY

PG VII G 025/371114

Pan
Lech Czapla
SzefKancelarii Sejmu

W
278/14,

nawiązaniu

do pisma z dnia 16 grudnia 2014 r., nr

dotyczącego

senackiego projektu ustawy

GMS-WP~173-

zmieniającej

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
zmianie ustawy o
Państwa

poręczeniach

ustawę
ustawę

o
o

i gwarancjach udzielanych przez Skarb

oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa

Krajowego oraz niektórych innych ustaw, przekazanego do zaop1mowan1a
Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20
czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z
zm.), uprzejmie
odnoszącym się

informuję, że

nie

wnoszę

do projektu uwag w zakresie

do obszaru działania prokuratury.
~ ~ J)v

WYDZIAŁ PREZYDIALNY
L.dz .................................................... .
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Piotr Wiesiołek
Pierwszy Zastępca Prezesa

Narodowy Bank Polski

Warszawa, A~ stycznia 2015 r.
SEKRETARIAT SZEFA KS

DP-IV-MJ-024-722/14

L.dz. ····t·············~·······B·· .................

Pan
Lech Czapla
Szef Kancelarii Sejmu

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak: GMS-WP-173-273/14) dotyczącego

senackiego projektu ustawy zmieniającej

ustawę

o niektórych formach popierania

budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw uprzejmie

informuję, że Narodowy Bank

Folski nie zgłasza uwag do powyższego dokumentu.
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