
 Druk nr 1396 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                   VI  kadencja 
 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI INFRASTRUKTURY 

                                         

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii 
gwarancyjnych oraz refundacji bankom 
wypłaconych premii gwarancyjnych            
(druk nr 1375). 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował  w dniu 20 listopada 2008 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Infrastruktury  do pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury  po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2008r.    

  

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić  raczy   załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 2 grudnia 2008 r. 

 

           Sprawozdawca                                                                   Przewodniczący Komisji 

 /-/ Tadeusz Kopeć                                                                 /-/ Zbigniew Rynasiewicz 
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Projekt 

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia ……………………………………2008 r. 

 

o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów  
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji  

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 
wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) równowartości 70 % zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze skapitali-
zowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia 
odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, jeżeli spłata ta na-
stąpi do dnia 31 grudnia 2012 r., z tym że w przypadku spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o 
przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własno-
ściowe albo o przeniesienie przez spółdzielnię na rzecz członka prawa wła-
sności lokalu mieszkalnego z ograniczeniem żądania przez spółdzielnię 
mieszkaniową uzupełnienia wkładu budowlanego do przypadającej na dany 
lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym 
rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do budżetu państwa.”; 

2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31 grudnia 2012 r. dokona spłaty 
kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z 30 % odsetek przejściowo wyku-
pionych przez budżet państwa oraz 30 % odsetek skapitalizowanych nali-
czonych po dniu 30 czerwca 1993 r., pozostałe 70 % odsetek przejściowo 
wykupionych podlega umorzeniu, a 70 % skapitalizowanych odsetek podle-
ga wykupieniu przez budżet państwa. W przypadku spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o 
przekształcenie tego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu al-
bo o przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 

2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786 oraz z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i z 2006 r. Nr 249, poz. 1828. 



Liczba stron : 2 Data : 2008-12-02 Nazwa pliku : 0353-08A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1375 

 

2  

własności lokalu mieszkalnego, na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 
pkt 5.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 grudnia 2008 r. 
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Mikołaj^Dowgielewicz
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Warszaw u, f1 grudnia 2008 r.

Pan
Zbigniew Rynasiewicz
Przewodniczący
Komisji
Infrastruktury
Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia do Sprawozda Komisji Infrastruktury o:
1/ poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy pałistwa w spłacie niekt rych
kredyt w mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych (druk nr 1375);
2l rząd'owym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy pa stwa w spłacie niekt rych
kredyttiw mieszkaniołuych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych (druk nr 1392); ,
wyrażona na podstawie art. 9 pkt 2 w związku art. 2 ust. 1pkt 2oraz ust. 2 pkt 2a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz.IJ. nr 106, poz.
494) oraiz a;rt. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu, przez Sekretarza Komitetu Integracji
Europej skiej, Mikołaj a Dowgielewicza.

Szanowny P ani e Przew odniczący,

W zwięku z przedłoŻonymi Sprawozdaniami Komisji Infrastruktury (druki nr 1396

i 1397), pozwalam sobie wyrazic następującą opinię:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy pa stwa w sptacie niehÓrych lłedytow

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwaranĘnych oraz refundacji bankom wyptaconych

premii gwaranĘnych (druk nr 1375) otv rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy

o pomocy panstwa w spłacie niehÓrych lcredytow mieszkaniowych, udzielaniu premii

gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (druk nr I j92)

są zgodne z prawem Unii Europejskiej, a przyjęcie lub odrzucenie poprawek zawartych

w przedłozonych Sprawozdaniach Komisji Infrastruktory nie zmienia powyŻszej koŃluzji.

Do wiadomości:
PanCezary Grabarczyk
Minister Infrastrukturv


