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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych 

(druk nr 1096) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. ustawy o zmianie ustawy 

o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 

i domów dla bezdomnych jest stworzenie możliwości skorzystania przez gminy ze wsparcia 

z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w przypadku nabywania przez gminę 

lokali mieszkalnych będących byłymi mieszkaniami zakładowymi.  

Ustawa wprowadza: 

1) objęcie programem wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne 

(art. 1 pkt 1 lit. a i b, art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 3 lit. a); 

2) rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych 

w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem byłych 

mieszkań zakładowych (art. 1 pkt 1 lit. c, art. 1 pkt 3 lit. c); 

3) złagodzenie obowiązku wydzielania ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych 

w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia w zakresie pozostałych przedsięwzięć, 

do których aktualnie ten obowiązek się odnosi (art. 1 pkt 3 lit. b, art. 1 pkt 7); 

4) dostosowanie poziomów wsparcia przedsięwzięć do poszerzonego zakresu 

inwestycji objętych programem realizowanym w oparciu o środki Funduszu Dopłat – w celu 

zachowania obecnych priorytetów programu podniesienie o 5 pkt proc. parametrów 

określających wysokość wsparcia przedsięwzięć objętych obecnie programem (art. 1 pkt 4); 
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5) zmianę wytycznych do wydania rozporządzeń skutkującą możliwością 

dostosowania kryteriów oceny wniosków o wsparcie do problemu b. mieszkań zakładowych 

oraz aktualnych, zaostrzonych warunków związanych z energooszczędnością zasobów 

mieszkaniowych (art. 1 pkt 5 i 6); 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 25 września 2015 r. Projekt ustawy stanowi przedłożenie 

sejmowej Komisji Infrastruktury (druk nr 3929). Prace nad ustawą prowadziły Komisja 

Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które 

przedstawiły wspólne sprawozdanie (druk nr 3932). 

W pierwszym czytaniu dokonano zmian o charakterze legislacyjnym. W drugim 

czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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