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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycje indywidualne
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 8 lipca 1999 r.
o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków
powodzi oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, w celu
uaktualnienia i uporządkowania przepisów.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ:
Autor petycji wnosi o dokonanie kilku zmian w ustawie:
– z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych
udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. Nr 62, poz. 690 ze zm.) poprzez
uaktualnienie odesłań zawartych w art. 2 pkt 4, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i art. 9 pkt 1,
– z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 286 ze zm.), zmiany art. 233 i art. 325 ust. 1 poprzez nadanie przepisom nowego
brzmienia, o treści zaproponowanej przez autora petycji.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. Nr 62, poz. 690 ze zm.),
w art. 2 pkt 4 stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o mieszkaniu komunalnym należy
przez to rozumieć lokal mieszkalny tworzący mieszkaniowy zasób gminy w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, kredyty mogą być udzielane do wysokości:
1) odpowiadającej 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę, określonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku
o udzielenie kredytu - na remont lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub części
budynku

mieszkalnego

stanowiącej

udział

właściciela

lokalu

mieszkalnego

we

współwłasności budynku, na podstawie uproszczonego kosztorysu robót budowlanych,
2) 100% wartości kosztorysowej lub ceny nabycia odpowiednio na:
a) remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo jego części, o której
mowa w pkt 1, jeśli wartość robót przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1,
b) odtworzenie budynku mieszkalnego albo jego części, o której mowa w art. 3 ust.
1 pkt 3, lub budowę mieszkań komunalnych,
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c) remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej,
d) zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego, w przypadku kredytu,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.
Kredyty mogą być udzielane na okres do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie
kapitału do 24 miesięcy (ust. 2).
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy dopłaty będą dokonywane ze środków budżetowych
przekazywanych przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na wyodrębniony
rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Środki te będą oprocentowane na zasadach stosowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego dla rachunków bieżących (ust. 2).
W myśl art. 9 ustawy, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do
oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz
prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń,
zapewniając terminowość otrzymywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków
na dopłaty i prowizję oraz terminowość rozliczeń tego banku z Prezesem Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
2) prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego, uwzględniając koszty konieczne
ponoszone przez ten bank z tytułu udzielanych dopłat.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
poz. 286 ze zm.), w art. 233 stanowi, że w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”
ogłasza się także informacje o podjętych decyzjach odmawiających udzielenia patentu,
dodatkowego prawa ochronnego bądź prawa ochronnego, umarzających postępowanie albo
stwierdzających wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego
bądź prawa ochronnego, a także o złożonych wnioskach o udzielenie prawa ochronnego na
wzór użytkowy, w sprawach wynalazków i wzorów użytkowych oraz znaków towarowych,
o których zgłoszeniu Urząd Patentowy uprzednio dokonał ogłoszenia w sposób
przewidziany w ustawie, oraz o adresach, oprogramowaniu i formacie danych używanych
w Urzędzie Patentowym dla zgłoszeń w postaci elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych, a także o dokumentach, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej
lub na informatycznym nośniku danych.
Zgodnie z art. 325 ust. 1, w przypadku jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, patent, prawo ochronne albo prawo z rejestracji może być udzielone
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tylko na rzecz osoby prawnej, w skład której wchodzi ta jednostka, bądź na rzecz osoby
fizycznej, bądź osób fizycznych prowadzących tę jednostkę na własny rachunek.
Prawa przysługujące Skarbowi Państwa wykonuje w jego imieniu organ administracji
rządowej lub państwowa jednostka organizacyjna, według właściwości w zakresie
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym przedmiotem prawa (ust. 2).
PRACE LEGISLACYJNE:
Do Sejmu wpłynęły tożsame petycje tego autora (BKSP-145-IX-124/20 i BKSP145-IX-125/20), które 15 maja 2020 r. skierowano do Komisji do Spraw Petycji, w której
oczekują na rozpatrzenie.
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