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Poz. 1844

1844
U S TA W A
z dnia 8 grudnia 2006 r.
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkaƒ chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady udzielania z Funduszu Dop∏at finansowego wsparcia podmiotom realizujàcym przedsi´wzi´cia polegajàce na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkaƒ chronionych, a tak˝e
noclegowni i domów dla bezdomnych.
Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) lokalu socjalnym — nale˝y przez to rozumieç lokal,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266,
z póên. zm.1));
2) noclegowni — nale˝y przez to rozumieç budynek
lub wyodr´bnione cz´Êci budynku, przeznaczone
do udzielania noclegu osobom bezdomnym, wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi niezb´dnymi
do prawid∏owego funkcjonowania noclegowni;
3) domu dla bezdomnych — nale˝y przez to rozumieç budynek lub wyodr´bnione cz´Êci budynku,
przeznaczone do udzielania ca∏odobowego schronienia osobom bezdomnym, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezb´dnymi do prawid∏owego funkcjonowania domu dla bezdomnych;
4) mieszkaniu chronionym — nale˝y przez to rozumieç mieszkanie, o którym mowa w art. 53 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.2));
5) inwestorze — nale˝y przez to rozumieç gmin´,
zwiàzek mi´dzygminny, powiat lub organizacj´
po˝ytku publicznego, uprawnionà do uzyskania finansowego wsparcia na zasadach okreÊlonych
w ustawie;
6) Banku — nale˝y przez to rozumieç Bank Gospodarstwa Krajowego;
7) towarzystwie budownictwa spo∏ecznego — nale˝y
przez to rozumieç towarzystwo budownictwa spo————————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626 oraz z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380 i Nr 249,
poz. 1831.

∏ecznego w rozumieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.3)).
Rozdzia∏ 2
Podmioty uprawnione do finansowego wsparcia
i rodzaje wspieranych przedsi´wzi´ç
Art. 3. 1. Finansowego wsparcia udziela si´ gminie
na pokrycie cz´Êci kosztów przedsi´wzi´cia polegajàcego na:
1) budowie budynku na nieruchomoÊci stanowiàcej
w∏asnoÊç gminy lub b´dàcej w jej u˝ytkowaniu
wieczystym,
2) remoncie lub przebudowie budynku b´dàcego
w∏asnoÊcià gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi
albo cz´Êci takiego budynku,
3) zmianie sposobu u˝ytkowania budynku b´dàcego
w∏asnoÊcià gminy albo cz´Êci takiego budynku,
wymagajàcej dokonania remontu lub przebudowy,
4) kupnie lokali mieszkalnych,
5) kupnie lokali mieszkalnych po∏àczonym z ich remontem
— w wyniku którego powstanà lokale socjalne.
2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, udziela si´, je˝eli liczba lokali mieszkalnych,
zakupionych przez gmin´ w jednym budynku w ramach tego przedsi´wzi´cia, nie przekracza po∏owy
liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujàcych si´
w tym budynku.
Art. 4. Finansowego wsparcia udziela si´ gminie,
zwiàzkowi mi´dzygminnemu albo organizacji po˝ytku
publicznego na pokrycie cz´Êci kosztów przedsi´wzi´cia polegajàcego na:
1) budowie budynku na nieruchomoÊci stanowiàcej
w∏asnoÊç albo b´dàcej w u˝ytkowaniu wieczystym
odpowiednio tej gminy, zwiàzku mi´dzygminnego
albo organizacji po˝ytku publicznego,
————————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153,
poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213,
poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 220, poz. 1600.
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2) remoncie lub przebudowie budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, b´dàcego w∏asnoÊcià odpowiednio tej gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo
organizacji po˝ytku publicznego, albo cz´Êci takiego budynku,
3) zmianie sposobu u˝ytkowania budynku b´dàcego
w∏asnoÊcià odpowiednio tej gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo organizacji po˝ytku publicznego, albo cz´Êci takiego budynku, wymagajàcej dokonania remontu lub przebudowy
— w wyniku którego powstanà noclegownie lub domy dla bezdomnych lub nastàpi zwi´kszenie powierzchni u˝ytkowej pomieszczeƒ mieszkalnych,
w tym sypialni, w istniejàcej noclegowni lub domu
dla bezdomnych.
Art. 5. 1. Finansowego wsparcia udziela si´ gminie
albo zwiàzkowi mi´dzygminnemu na pokrycie cz´Êci
kosztów przedsi´wzi´cia polegajàcego na tworzeniu
lokali mieszkalnych powstajàcych w wyniku realizacji
przez towarzystwo budownictwa spo∏ecznego:

Poz. 1844

mowa w pkt 1 lit. b, osobom spe∏niajàcym warunki otrzymania lokalu socjalnego, okreÊlone przez
gmin´, na terenie której po∏o˝ony jest wynajmowany lokal;
3) zobowiàzania si´ przez gmin´ lub zwiàzek mi´dzygminny, ˝e osoby, o których mowa w pkt 2, b´dà ponosiç z tytu∏u u˝ywania lokali, o których mowa w pkt 1 lit. b, op∏aty, jakie ponoszà najemcy lokali socjalnych w gminie, na terenie której po∏o˝ony jest wynajmowany lokal.
4. Finansowego wsparcia, o którym mowa
w ust. 1, udziela si´, je˝eli liczba lokali mieszkalnych
tworzonych z udzia∏em gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego nie przekracza po∏owy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujàcych si´ w tym budynku.
5. Finansowego wsparcia, o którym mowa
w ust. 1, udziela si´, je˝eli tworzenie lokali z udzia∏em
gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego nie jest realizowane przy udziale kredytu ze Êrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

1) budowy budynku;
2) remontu lub przebudowy budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo cz´Êci takiego budynku;
3) zmiany sposobu u˝ytkowania budynku albo jego
cz´Êci, je˝eli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy.
2. Finansowego wsparcia, o którym mowa
w ust. 1, udziela si´, je˝eli budynek po∏o˝ony jest lub
ma powstaç na nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç
lub b´dàcej w u˝ytkowaniu wieczystym:
1) gminy lub towarzystwa budownictwa spo∏ecznego realizujàcego inwestycj´ — je˝eli wsparcia
udziela si´ gminie;
2) zwiàzku mi´dzygminnego, gminy uczestniczàcej
w tym zwiàzku mi´dzygminnym lub towarzystwa
budownictwa spo∏ecznego realizujàcego inwestycj´ — je˝eli wsparcia udziela si´ zwiàzkowi mi´dzygminnemu.
3. Finansowego wsparcia, o którym
w ust. 1, udziela si´ pod warunkiem:

mowa

1) zawarcia przez gmin´ lub zwiàzek mi´dzygminny
z towarzystwem budownictwa spo∏ecznego umowy przewidujàcej w szczególnoÊci:
a) udzia∏ gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego
w kosztach tworzenia cz´Êci lokali mieszkalnych,

Art. 6. 1. Finansowego wsparcia, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5, udziela si´ równie˝ gminie, powiatowi albo organizacji po˝ytku publicznego, je˝eli
pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne b´dà s∏u˝yç wykonywaniu zadaƒ z zakresu pomocy spo∏ecznej
w formie mieszkaƒ chronionych. Przepis art. 3 ust. 2
stosuje si´ odpowiednio.
2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5
ust. 1, udziela si´ równie˝ gminie albo powiatowi, je˝eli tworzone z udzia∏em gminy albo powiatu lokale
mieszkalne b´dà s∏u˝yç wykonywaniu zadaƒ z zakresu
pomocy spo∏ecznej w formie mieszkaƒ chronionych.
Przepisy art. 5 ust. 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5 stosuje si´
odpowiednio.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie muszà byç spe∏nione warunki okreÊlone w art. 5 ust. 3
pkt 2 i 3.
Art. 7. Finansowe wsparcie na podstawie ustawy
nie przys∏uguje na przedsi´wzi´cia, których realizacja
wspó∏finansowana jest ze Êrodków Unii Europejskiej.
Rozdzia∏ 3
Zasady udzielania
i rozliczania finansowego wsparcia

b) prawo gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego do
najmu lokali mieszkalnych utworzonych
z udzia∏em gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego, z prawem do podnajmowania osobom fizycznym bez zgody towarzystwa;

Art. 8. èród∏em finansowego wsparcia jest Fundusz Dop∏at, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów
mieszkaniowych o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U.
Nr 230, poz. 1922, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146,
poz. 1546 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1354).

2) zobowiàzania si´ przez gmin´ lub zwiàzek mi´dzygminny do podnajmowania lokali, o których

Art. 9. 1. Finansowego wsparcia udziela Bank na
wniosek z∏o˝ony przez inwestora.
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2. Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia sà
przyjmowane przez Bank dwa razy w roku kalendarzowym, w pierwszym i drugim pó∏roczu.
Art. 10. 1. Z kwoty przeznaczonej na udzielanie finansowego wsparcia, wynikajàcej z planu finansowego Funduszu na dany rok, wyodr´bnia si´ dwie równe
cz´Êci przeznaczone na udzielanie finansowego
wsparcia w ka˝dym pó∏roczu tego roku.
2. W ramach Êrodków przeznaczonych na udzielanie finansowego wsparcia w danym pó∏roczu wyodr´bnia si´ pule przeznaczone na udzielanie finansowego wsparcia na realizacj´ przedsi´wzi´ç, o których
mowa w art. 3 i 5, oraz na realizacj´ przedsi´wzi´ç,
o których mowa w art. 4.
3. Udzia∏ poszczególnych pul, o których mowa
w ust. 2, w ogólnej kwocie Êrodków przeznaczonych
na udzielanie finansowego wsparcia w danym pó∏roczu odpowiada udzia∏owi zapotrzebowania na wsparcie poszczególnych typów przedsi´wzi´ç, wynikajàcego z wniosków z∏o˝onych w poprzednim pó∏roczu,
w ca∏kowitym zapotrzebowaniu na wsparcie, wynikajàcym z wniosków z∏o˝onych w poprzednim pó∏roczu.
4. Je˝eli ze z∏o˝onych wniosków wynika, ˝e zapotrzebowanie na wsparcie jednego z typów przedsi´wzi´ç, o których mowa w ust. 2, jest ni˝sze od puli
przeznaczonej na ten typ przedsi´wzi´ç, a pula przeznaczona na drugi typ przedsi´wzi´ç nie pokrywa zapotrzebowania, Êrodki przewy˝szajàce zapotrzebowanie na wsparcie jednego z typów przedsi´wzi´ç przeznacza si´ na wsparcie drugiego typu przedsi´wzi´ç.
5. W przypadku gdy zapotrzebowanie na finansowe
wsparcie wynikajàce ze wszystkich wniosków z∏o˝onych w pierwszym pó∏roczu danego roku jest ni˝sze od
kwoty przeznaczonej na finansowe wsparcie w tym pó∏roczu, pozosta∏e Êrodki zwi´kszajà kwot´ przeznaczonà
na finansowe wsparcie w drugim pó∏roczu tego roku.
6. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3—5,
ustala si´ na podstawie wniosków z∏o˝onych zgodnie
z wymogami okreÊlonymi w przepisach wykonawczych.
7. Bank publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej wysokoÊç kwoty przeznaczonej na udzielenie finansowego wsparcia na dany rok, wysokoÊç pul przeznaczonych na realizacj´ poszczególnych typów
przedsi´wzi´ç w pierwszym i drugim pó∏roczu danego
roku, a tak˝e zmiany wysokoÊci tej kwoty i tych pul.
Art. 11. Je˝eli w danym pó∏roczu wynikajàce
z wniosków zapotrzebowanie na finansowe wsparcie
w ramach którejkolwiek z pul, o których mowa
w art. 10 ust. 2, po dokonaniu przeniesienia, o którym
mowa w art. 10 ust. 4, przekracza wysokoÊç tej puli,
Bank dokonuje wyboru przedsi´wzi´ç dla tej puli
w oparciu o kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowego wsparcia okreÊlone w przepisach wykonawczych.
Art. 12. Bank udziela finansowego wsparcia na
podstawie umowy z inwestorem, która okreÊla

Poz. 1844

w szczególnoÊci cel, na jaki jest udzielane finansowe
wsparcie, kwot´ finansowego wsparcia, termin, w jakim nastàpi uruchomienie finansowego wsparcia pod
rygorem rozwiàzania umowy, oraz termin i sposób
udokumentowania zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia.
Art. 13. 1. WysokoÊç finansowego wsparcia na realizacj´ przedsi´wzi´cia, z zastrze˝eniem ust. 2, nie
mo˝e przekroczyç:
1) 20 % kosztów przedsi´wzi´cia — w przypadku
przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 i 4;
2) 30 % kosztów przedsi´wzi´cia — w przypadku
przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2—3 i 5, art. 4 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1;
3) 40 % kosztów przedsi´wzi´cia — w przypadku
przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3
oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. W przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 5 ust. 1, wysokoÊç finansowego wsparcia na realizacj´ przedsi´wzi´cia nie mo˝e przekroczyç po∏owy
udzia∏u gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo powiatu w kosztach przedsi´wzi´cia.
Art. 14. Do kosztów przedsi´wzi´cia zalicza si´:
1) w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1—3 oraz art. 4:
a) koszty materia∏ów i robót budowlanych niezb´dnych do realizacji przedsi´wzi´cia, w tym
koszty wykonania:
— przy∏àczy technicznych,
— obiektów i urzàdzeƒ zwiàzanych z budynkiem, w tym placów zabaw, Êmietników,
przejazdów, ogrodzeƒ, placów postojowych
i placów pod Êmietniki,
— niezb´dnego uzbrojenia terenu,
b) koszty wykonania czynnoÊci specjalistycznych
stanowiàcych obowiàzek inwestora realizujàcego przedsi´wzi´cie, w tym koszty projektowania, nadzoru i kierowania budowà oraz rozliczania robót budowlanych;
2) w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5:
a) cen´, okreÊlonà w umowie sprzeda˝y,
b) koszty remontu;
3) w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 5 ust. 1 — koszty, o których mowa w pkt 1,
przypadajàce na lokale, w stosunku do których
gminie, zwiàzkowi mi´dzygminnemu lub powiatowi przys∏ugujà prawa, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 1 lit. b.
Art. 15. 1. Je˝eli w budynku, w którym w wyniku
realizacji przedsi´wzi´cia powstanà lokale socjalne,
mieszkania chronione, noclegownia lub dom dla bez-
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domnych, znajdujà si´ lub powstanà równie˝ lokale
lub pomieszczenia niestanowiàce lokali socjalnych,
mieszkaƒ chronionych, noclegowni lub domu dla bezdomnych, koszty, o których mowa w art. 14 pkt 1, których nie mo˝na wyodr´bniç jako kosztów poniesionych wy∏àcznie na realizacj´ przedsi´wzi´cia, zalicza
si´ do kosztów przedsi´wzi´cia w cz´Êci odpowiadajàcej udzia∏owi powierzchni u˝ytkowej lokali socjalnych
wraz z pomieszczeniami przynale˝nymi, mieszkaƒ
chronionych wraz z pomieszczeniami przynale˝nymi,
noclegowni lub domu dla bezdomnych w powierzchni
u˝ytkowej ca∏ego budynku.

Art. 17. 1. Warunkiem uruchomienia finansowego
wsparcia jest:

2. Do przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 4,
w wyniku których nastàpi zwi´kszenie powierzchni
u˝ytkowej pomieszczeƒ mieszkalnych, w tym sypialni,
w istniejàcej noclegowni lub domu dla bezdomnych,
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Kwota finansowego wsparcia jest przekazywana
na rachunek inwestora po udokumentowaniu:

Art. 16. 1. Finansowe wsparcie nie mo˝e byç
udzielone na realizacj´ przedsi´wzi´cia rozpocz´tego
przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 12.
2. Przez rozpocz´cie realizacji przedsi´wzi´cia rozumie si´:
1) rozpocz´cie robót budowlanych — w przypadku
przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1—3 oraz art. 4; w przypadku przedsi´wzi´ç
wymagajàcych zawiadomienia w∏aÊciwego organu o zamierzonym terminie rozpocz´cia robót budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), za dzieƒ rozpocz´cia robót budowlanych uwa˝a si´ dzieƒ
okreÊlony w tym zawiadomieniu;
2) kupno lokali mieszkalnych obj´tych przedsi´wzi´ciem — w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5;
3) zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3
pkt 1 — w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 5 ust. 1.
3. Termin zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia
nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝:
1) 12 miesi´cy — w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5;
2) 18 miesi´cy — w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 4 pkt 2
i 3;
3) 24 miesiàce — w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1.
4. Przez zakoƒczenie realizacji przedsi´wzi´cia rozumie si´ sytuacj´, w której, zgodnie z odr´bnymi
przepisami, mo˝na przystàpiç do u˝ytkowania lokali
mieszkalnych lub budynków pozyskanych w wyniku
przedsi´wzi´cia.

1) zaanga˝owanie Êrodków w∏asnych inwestora
w wysokoÊci co najmniej 30 % przewidywanych
kosztów przedsi´wzi´cia, w przypadku przedsi´wzi´cia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—3
oraz art. 4;
2) przeniesienie w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego,
w przypadku przedsi´wzi´cia, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5.

1) wykonania robót budowlanych lub czynnoÊci,
o których mowa w art. 14 pkt 1 lit. b, w przypadku
przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1—3 oraz art. 4;
2) dokonania zap∏aty za przeniesienie w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego, a nast´pnie, je˝eli wykonywano remont, po udokumentowaniu jego zakoƒczenia, w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5.
3. W przypadku przedsi´wzi´cia, o którym mowa
w art. 5 ust. 1, warunkiem uruchomienia finansowego
wsparcia oraz jego przekazania na rachunek inwestora jest wykonanie przez gmin´, powiat lub zwiàzek
mi´dzygminny Êwiadczenia na rzecz towarzystwa
budownictwa spo∏ecznego, wynikajàcego z umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, oraz zakoƒczenie inwestycji przez towarzystwo budownictwa spo∏ecznego. Przepis art. 16 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 18. 1. Inwestor, który otrzyma∏ finansowe
wsparcie, przedk∏ada Bankowi:
1) rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów
przedsi´wzi´cia, w terminie 30 dni od dnia jego zakoƒczenia — w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 4;
2) oÊwiadczenie towarzystwa budownictwa spo∏ecznego o kosztach realizacji inwestycji, o których
mowa w art. 5 ust. 1, przypadajàcych na lokale,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b, oraz
o kwocie udzia∏u wp∏aconej przez inwestora,
w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia inwestycji
— w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 5 ust. 1.
2. W przypadku:
1) wykorzystania kwoty finansowego wsparcia niezgodnie z celem jego udzielenia,
2) zawinionego przez inwestora opóênienia zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia,

Dziennik Ustaw Nr 251

— 12826 —

3) ra˝àcego opóênienia w przed∏o˝eniu rozliczenia
kosztów przedsi´wzi´cia lub oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
— Bank odst´puje od umowy, o której mowa
w art. 12, a inwestor zwraca do Funduszu Dop∏at
kwot´ finansowego wsparcia wraz z odsetkami
w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego oÊwiadczenia Banku o odstàpieniu od umowy.
Odsetki nalicza si´ od nast´pnego dnia roboczego po
dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek inwestora.
3. W przypadku stwierdzenia przez Bank, po z∏o˝eniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, ˝e kwota
finansowego wsparcia zosta∏a przekazana w wysokoÊci wy˝szej ni˝ kwota okreÊlona w art. 13, inwestor
zwraca do Funduszu Dop∏at nadwy˝k´ finansowego
wsparcia w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia inwestora przez Bank.
Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dla
przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 i 5:
1) szczegó∏owy tryb i terminy sk∏adania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego
wsparcia, tak aby zapewniç mo˝liwoÊç rozpocz´cia realizacji przedsi´wzi´cia w okresie 6 miesi´cy
od dnia z∏o˝enia wniosku;

Poz. 1844

nej i mieszkaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
dla przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 4:
1) szczegó∏owy tryb i terminy sk∏adania i rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia,
tak aby zapewniç mo˝liwoÊç rozpocz´cia realizacji
zakwalifikowanych do wsparcia przedsi´wzi´ç
w okresie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku;
2) zakres informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby informacje te umo˝liwia∏y identyfikacj´ wnioskodawcy oraz opisywa∏y przedsi´wzi´cie w sposób
pozwalajàcy na przyznanie mu okreÊlonej liczby
punktów w oparciu o kryteria okreÊlone w rozporzàdzeniu;
3) kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewniç wybór przedsi´wzi´cia o najwy˝szej u˝ytecznoÊci spo∏ecznej
i mo˝liwie niskim koszcie jego realizacji oraz niskim koszcie eksploatacji tworzonych noclegowni
i domów dla bezdomnych;
4) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1, tak aby wymagany w formularzu zakres informacji obejmowa∏ w szczególnoÊci dane dotyczàce zrealizowanego obiektu, informacj´ o kosztach przedsi´wzi´cia i êród∏ach jego
sfinansowania.
Art. 21. 1. Przed up∏ywem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsi´wzi´cia lub przekazania oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, nie mo˝na:

2) zakres informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby informacje te umo˝liwia∏y identyfikacj´ wnioskodawcy oraz opisywa∏y przedsi´wzi´cie w sposób
pozwalajàcy na przyznanie mu okreÊlonej liczby
punktów w oparciu o kryteria okreÊlone w rozporzàdzeniu;

1) zbyç lub zmieniç przeznaczenia lokalu socjalnego,
mieszkania chronionego, noclegowni lub domu
dla bezdomnych, utworzonych przy wykorzystaniu
finansowego wsparcia, przy czym dopuszcza si´
zmian´ przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkanie chronione oraz zmian´ przeznaczenia mieszkania chronionego na lokal socjalny;

3) minimalne wymagania w zakresie wyposa˝enia
lokali mieszkalnych, jakim powinny odpowiadaç
lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia, tak aby zapewniç lokatorom godne warunki zamieszkania;

2) rozwiàzaç umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3
pkt 1, lub dokonaç przeniesienia prawa, o którym
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b, na rzecz innego
podmiotu ni˝ powiat, gmina lub zwiàzek mi´dzygminny;

4) kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewniç wybór przedsi´wzi´cia o najwy˝szej u˝ytecznoÊci spo∏ecznej
i mo˝liwie niskim koszcie jego realizacji oraz niskim koszcie eksploatacji tworzonych lokali;

3) zmieniç, okreÊlonych w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, zasad
podnajmowania lokali i ustalania wysokoÊci op∏at
z tytu∏u u˝ywania lokali, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 1 lit. b.

5) wzór formularza, rozliczenia, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1, tak aby wymagany w formularzu zakres informacji obejmowa∏ w szczególnoÊci dane dotyczàce zrealizowanego obiektu, informacj´ o kosztach przedsi´wzi´cia i êród∏ach jego
sfinansowania.
Art. 20. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzen-

2. Dokonanie czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
jest dopuszczalne po up∏ywie 10 lat od dnia rozliczenia
przedsi´wzi´cia, je˝eli podmiot dokonujàcy tych czynnoÊci utworzy odpowiednio:
1) lokale socjalne lub mieszkania chronione o podobnym standardzie i wyposa˝eniu, w liczbie i o ∏àcznej powierzchni u˝ytkowej co najmniej równej
liczbie i ∏àcznej powierzchni u˝ytkowej lokali socjalnych lub mieszkaƒ chronionych, które zosta∏y
zbyte lub których sposób u˝ytkowania zosta∏ zmieniony, lub lokali, o których mowa w art. 5 ust. 3
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pkt 1 lit. b, których dotyczy∏y czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 2;
2) noclegownie lub domy dla bezdomnych o podobnym standardzie i wyposa˝eniu, o powierzchni
u˝ytkowej i liczbie miejsc co najmniej równej powierzchni u˝ytkowej i liczbie miejsc w noclegowniach lub domach dla bezdomnych, które zosta∏y
zbyte lub których sposób u˝ytkowania zosta∏ zmieniony.
3. W przypadku dokonania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, niezgodnie z przepisami ust. 1 i 2, podmiot, który dokona∏ tych czynnoÊci wp∏aca, w terminie
30 dni, do Funduszu Dop∏at kwot´ stanowiàcà równowartoÊç finansowego wsparcia wraz z odsetkami
w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, naliczonymi od nast´pnego dnia roboczego po
dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek inwestora.
4. Na utworzenie zasobów, o których mowa
w ust. 2, nie udziela si´ finansowego wsparcia na podstawie ustawy.
Art. 22. Je˝eli realizacja przedsi´wzi´cia, na które
zosta∏o udzielone finansowe wsparcie na zasadach
okreÊlonych w ustawie, wspó∏finansowana jest ze
Êrodków Unii Europejskiej, art. 21 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
Rozdzia∏ 4
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
i przepisy koƒcowe
Art. 23. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z póên.
zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. 1. Pracodawca, dzia∏ajàc w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a tak˝e osoby prawne majàce interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie mogà zawieraç z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji
w kosztach budowy tych lokali.
2. Powiat, gmina lub zwiàzek mi´dzygminny, dzia∏ajàc w celu podnajmowania lokali mieszkalnych osobom fizycznym, mo˝e zawieraç z towarzystwem
umowy w sprawie partycypacji
w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których b´dzie najemcà.
————————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153,
poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213,
poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 220, poz. 1600.
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3. Podnajmowanie przez powiat, gmin´
lub zwiàzek mi´dzygminny lokalu
mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2,
nie wymaga zgody towarzystwa.
4. Pracodawcy, a tak˝e inne osoby, które
zawar∏y z towarzystwem umow´
w sprawie partycypacji w kosztach
budowy lokali mieszkalnych, z wy∏àczeniem umów, o których mowa
w ust. 2, mogà bez zgody towarzystwa dokonywaç przeniesienia praw
i obowiàzków wynikajàcych z tych
umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.”;

2) dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:
„Art. 30a. Towarzystwo mo˝e wynajàç lokal mieszkalny powiatowi, gminie lub zwiàzkowi
mi´dzygminnemu w celu podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej.”.
Art. 24. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych
o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546 oraz
z 2006 r. Nr 183, poz. 1354) w art. 5 w ust. 3 dodaje si´
pkt 1b w brzmieniu:
„1b) finansowe wsparcie udzielone na podstawie
ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkaƒ
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844);”.
Art. 25. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.5))
w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Mieszkanie chronione mo˝e byç prowadzone
przez ka˝dà jednostk´ organizacyjnà pomocy
spo∏ecznej lub organizacj´ po˝ytku publicznego.”.
Art. 26. W pierwszym pó∏roczu po wejÊciu w ˝ycie
ustawy udzia∏ Êrodków przeznaczonych na finansowe
wsparcie przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 3 i 5,
w ogólnej kwocie Êrodków przeznaczonych na finansowe wsparcie ustala si´ w wysokoÊci 80 %, a Êrodków przeznaczonych na finansowe wsparcie przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 4, w wysokoÊci 20 %.
Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
————————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380 i Nr 249,
poz. 1831.

