
USTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA 
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO – ZMIANY

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo ma tylko jedno”
Oliver Wendell Holmes
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ZAPISY OBOWIĄZUJĄCE DO 25.10.2015 r. ZAPISY OBOWIĄZUJĄCE OD 25.10.2015 r. PROJEKT USTAWY DO ZMIANY W SEJMIE

Art. 1. 
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania 
niektórych kredytów na cele mieszkaniowe oraz zasady działania 
towarzystw budownictwa społecznego.

Rozdział 2a

Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 
realizacji programów rządowych popierania budownictwa miesz-
kaniowego

Art. 15a. 
1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów w ramach reali-
zacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkanio-
wego.

Art. 1. 
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć 
inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali miesz-
kalnych na wynajem oraz zasady działania towarzystw budownic-
twa społecznego.;

Rozdział 2a

Finansowanie zwrotne przez Bank Gospodarstwa Krajowego przed-
sięwzięć inwestycyjno-budowlanych w ramach realizacji rządowe-
go programu popierania budownictwa mieszkaniowego

Art. 15a. 
1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego 
poprzez udzielanie kredytów oraz organizację emisji obligacji i 
gwarantowanie ich nabycia w ramach realizacji rządowego progra-
mu popierania budownictwa mieszkaniowego.

Art. 1. 
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć 
inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali 
mieszkalnych oraz zasady działania towarzystw budownictwa 
społecznego.;

BEZ ZMIAN
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2. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy, o których 
mowa w ust. 1, poprzez:

1) udzielanie, na warunkach preferencyjnych, kredytów towarzy-
stwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkanio-
wym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu 
budowę lokali mieszkalnych na wynajem, z zastrzeżeniem art. 15e;
2) udzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, kredytów 
na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej 
budownictwu mieszkaniowemu.

2. Finansowanie zwrotne jest udzielane na warunkach preferencyj-
nych:

1) towarzystwom budownictwa społecznego spełniającym waru-
nek, 
o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2) spółdzielniom mieszkaniowym,
3) spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkom akcyj-
nym, 
w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% 
głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadze-
niu, niedziałającym w formie towarzystwa budownictwa społecz-
nego, zwanym dalej „spółkami gminnymi”
- na  przedsięwzięcia  inwestycyjno-budowlane  mające  na  celu  
budowę  lokali mieszkalnych na wynajem.

W ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:
- na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu 
budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali miesz-
kalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego.

Po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
2a. Jeżeli finansowanie zwrotne jest udzielane na przedsięwzięcia 
inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkal-
nych, których docelową grupę najemców będą stanowić również 
osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), finansowanie 
zwrotne jest udzielane także na budowę dodatkowych powierzchni 
użytkowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb tych osób.
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3. Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw 
i robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-
-budowlanego realizowanego przez towarzystwa budownictwa 
społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem kredytu, o 
którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące zamówień 
publicznych.

Ust 3 otrzymuje poniższe brzmienie:

3. Warunkiem udzielenia finansowania zwrotnego jest zawarcie 
przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3, zwany dalej „kre-
dytobiorcą”, umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego 
przedsięwzięcia inwestycyjno- budowlanego, określającej:

1) przewidywane formy partycypacji finansowej gminy w kosztach 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego;
2) planowaną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których na-
jemcami będą osoby wskazane przez gminę, w tym osoby będące 
aktualnie najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy;
3) zobowiązanie, odpowiednio kredytobiorcy lub gminy, wskazu-
jące minimalną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których na-
jemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub 
przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z 
dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 i 1608 oraz z 2015
r. poz. 1194), nie mniej jednak niż 50% wszystkich lokali utworzo-
nych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

2b. Koszty związane z utrzymaniem dodatkowych powierzchni 
użytkowych ponoszą najemcy w częściach równych, z zastrzeże-
niem art. 28 ust. 2 pkt 2.”,.

W ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną 
utworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-bu-
dowlanego, których najemcami lub osobami, którym przysługiwać 
będzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
będą osoby wskazane przez gminę, w tym osoby będące aktualnie 
najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy;
3) planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, 
których pierwszymi najemcami lub osobami, którym przysługiwać 
będzie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przy-
sposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 
27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865, z 2016 r. 
poz. 1250 oraz z 2017 r. poz. 60),
Dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
4)planowaną liczbę lokali mieszkalnych, które zostaną utworzone 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, 
których pierwszymi najemcami lub osobami, którym przysługiwać 
będzie spółdzielcze 
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Art. 15b. 
1. Kredytów, o których mowa w art. 15a, Bank Gospodarstwa Krajo-
wego udziela we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość oprocentowania kredytów udzielanych w ramach 
realizacji programów rządowych popierania budownictwa miesz-
kaniowego, z tym że wysokość oprocentowania tych kredytów nie 
może być wyższa niż stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku 
Polskim;
2) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców, umożli-
wiających dokonanie oceny wniosków;
3) warunki i tryb udzielania kredytów oraz warunki ich spłaty, ma-
jąc na względzie zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o najwyż-
szej użyteczności  społecznej oraz sprawność udzielania kredytów.

4. Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw 
i robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-
-budowlanego realizowanego przez kredytobiorcę z udziałem 
finansowania zwrotnego stosuje się przepisy dotyczące zamówień 
publicznych.
5. Finansowanie zwrotne stanowi rekompensatę z tytułu świad-
czenia usług publicznych w rozumieniu przepisów prawa Unii 
Europejskiej.

Art. 15b.  otrzymuje poniższe brzmienie:
1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego 
we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego 
do wysokości nie większej niż 75% kosztów przedsięwzięcia inwe-
stycyjno-budowlanego.

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, będą osoby starsze w 
rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach 
starszych.;

BEZ ZMIAN
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3.Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,  wymagania,  
jakie powinny spełniać lokale i budynki budowane, odbudowywa-
ne, rozbudowywane i przebudowywane lub adaptowane przy wy-
korzystaniu kredytów udzielanych w ramach realizacji programów 
rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, w zakresie:

1) właściwości energetycznych budynków,
2) minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedle-
nia przez określoną liczbę osób,
3) wyposażenia technicznego budynków i mieszkań
– uwzględniając racjonalne zużycie energii oraz powszechnie uzna-
wane standardy mieszkaniowe.

3.Finansowanie zwrotne jest udzielane na okres nie dłuższy niż 30 lat. W 
przypadku kredytu do okresu kredytowania wlicza się okres karencji w 
spłacie kapitału.

W art. 15b dodano ust. 4 i 5: 
4. Bank Gospodarstwa Krajowego może odmówić udzielenia finanso-
wania zwrotnego lub żądać, w całości lub w części, zwrotu udzielonego 
finansowania zwrotnego, w przypadku naruszenia przez kredytobiorcę 
warunków, na jakich jest udzielane finansowanie, w szczególności:

1) wykorzystania finansowania lub jego części niezgodnie z celem, na 
który zostało udzielone;
2) niedotrzymania z winy kredytobiorcy warunku, o którym mowa w art. 
15a ust. 3 pkt 3;
3) zmiany przeznaczenia lokali wybudowanych przy udziale finansowa-
nia;
4) naruszenia przepisów lub niewypełnienia przez kredytobiorcę 
zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia usług publicznych w 
rozumieniu przepisów Unii Europejskiej;
5) wskazania przez kredytobiorcę we wniosku o udzielenie finansowa-
nia fałszywych informacji lub niedotrzymania, z winy kredytobiorcy, 
zadeklarowanych we wniosku parametrów przedsięwzięcia inwestycyj-
no- budowlanego, wpływających na udzielenie finansowania, zgodnie z 
przepisami określającymi tryb udzielania finansowania, o których mowa
w ust. 5.

W art. 15b w ust. 4 uchyla się pkt 2; 
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Art. 15c.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów składanych przez kredytobiorcę umożli-
wiających dokonanie oceny wniosku o udzielenie finansowania 
zwrotnego,
2) warunki i tryb udzielania finansowania zwrotnego,
3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe 
przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w zakresie wyposa-
żenia technicznego,
4) kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, 
w tym kryteria   zapewniające    preferowanie    przedsięwzięć   do    
których    ma zastosowanie  procedura  otwartego  konkursu  przy  
sporządzaniu  projektu architektonicznego
– mając na względzie zapewnienie wyboru przedsięwzięcia o 
najwyższej użyteczności społecznej, sprawność finansowania oraz 
konieczność zapewnienia zgodności przyznawanej rekompensaty 
z tytułu świadczenia usług publicznych z przepisami prawa Unii 
Europejskiej.

W art. 15c dodano ust. 1,2,3,4:

Art. 15c. 1. Wysokość oprocentowania kredytu lub obligacji w 
ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa 
mieszkaniowego jest równa preferencyjnej stopie procentowej, 
będącej

BEZ ZMIAN
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podstawą ustalenia wysokości odsetek spłacanych przez kredyto-
biorcę, równej stopie WIBOR trzymiesięczny w rozumieniu art. 2 pkt 
4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 
2014 r. poz. 711), obliczanej jako średnia arytmetyczna notowań w 
kwartale kalendarzowym, bez dni wolnych, mająca zastosowanie 
od pierwszego dnia kalendarzowego następnego kwartału.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje do oprocentowania 
kredytu lub obligacji dopłatę, wynoszącą 1,3 punktu procentowego 
powyżej stopy określonej w ust. 1, naliczoną i płatną na warunkach 
i w terminach wynikających z umowy, o której mowa w ust. 4, z 
zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 
zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).

3. Źródłem finansowania dopłaty, o której mowa w ust. 2, jest 
Fundusz Dopłat.

4. Szczegółowe warunki stosowania dopłat określa umowa zawarta 
między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa a 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego.;

BEZ ZMIAN
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Art. 15d.  
1. W celu realizacji programów, o których mowa w art. 15a, mini-
ster właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje z budżetu 
państwa środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku 
Gospodarstwa Krajowego.
2. Kwotę środków, o których mowa w ust. 1, określa ustawa budże-
towa.

Art. 15e. 
1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 15a ust. 1, został udzielony 
spółdzielni mieszkaniowej, lokale mieszkalne wybudowane przy 
jego wykorzystaniu mogą być wynajęte lub może być do nich usta-
nowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 
wyłącznie na rzecz osób, o których mowa w art. 30 i art. 30a.

2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, 
o którym mowa w art. 15a ust. 1, nie mogą być, pod rygorem 
nieważności, wyodrębnione na własność.

3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zasto-
sowania art. 29a

Art. 15d. (uchylony)

Art. 15e. ust. 1 (uchylony)

2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu finansowa-
nia zwrotnego nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodręb-
nione na własność.

Art. 15e. ust.3  (uchylony)

Art. 15d. (uchylony)

Art. 15e. ust. 1 (uchylony)

W Art. 15e ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:
2. Lokale mieszkalne oraz inne części przedsięwzięcia inwestycyj-
no-budowlanego, w szczególności garaże i miejsca postojowe w 
garażu wielostanowiskowym, wybudowane przy wykorzystaniu 
finansowania zwrotnego, nie mogą być, pod rygorem nieważności, 
wyodrębnione na własność ani zbywane jako udziały we współ-
własności nieruchomości, na której zrealizowano przedsięwzięcie 
inwestycyjno-budowlane.,

W art. 15e dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
4. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego ustanowionego dla lokalu mieszkalnego 
wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego spół-
dzielnia mieszkaniowa może ustanowić spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób spełniają-
cych warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3. Przepisów 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201) 
nie stosuje się.;
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Art. 24.

Dodaje się Art. 15f i 15g:

Art. 15f. 
Do spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych korzystających z 
finansowania zwrotnego, przepisy art. 28–33 stosuje się odpo-
wiednio.

Art. 15g. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w 
terminie do dnia 31 marca każdego roku, składa Radzie Ministrów 
sprawozdanie z realizacji rządowego programu popierania budow-
nictwa mieszkaniowego wraz z oceną wdrażania i rekomendacjami 
na kolejny rok.;

W Art. 24. dodaje się ust. 2a:
2a. Do towarzystw budownictwa społecznego, w których 100% 
udziałów należy do Skarbu Państwa, ust. 2 nie stosuje się.,

W Art. 24 uchyla się ust. 3 i 3a;

W art. 26 uchyla się ust. 3

Art. 15f otrzymuje brzmienie:

Art. 15f. 
1. Do lokali mieszkalnych na wynajem wybudowanych przez spół-
dzielnie mieszkaniowe i spółki gminne przy wykorzystaniu finanso-
wania zwrotnego przepisy art. 28–33 stosuje się odpowiednio.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dla 
lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia 
inwestycyjno-budowlanego realizowanego przy wykorzystaniu 
finansowania zwrotnego może być ustanowione wyłącznie na rzecz 
osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 
i 3.

BEZ ZMIAN
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Art. 28. 
1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkal-
nego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez 
zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy 
albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów 
za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo 
pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków 
oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

Art. 27 ust. 2 pkt 1, 4 I 5 otrzymuje poniższe 
brzmienie oraz dodano pkt 4a

1) nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemiesz-
kalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku 
której powstaną lokale mieszkalne
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomo-
ściami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego 
własności
4a)sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi 
w ułamkowej części jego współwłasność
5)  prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszka-
niowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub naby-
wać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach 
lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

Art. 28. ust 1 otrzymuje poniższe brzmienie:

1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkal-
nego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez 
zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy 
albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów 
za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo 
pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków 
oraz spłatę zobowiązań towarzystwa związanych z budową.



12

USTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1995 R.

ZAPISY OBOWIĄZUJĄCE DO 25.10.2015 r. ZAPISY OBOWIĄZUJĄCE OD 25.10.2015 r. PROJEKT USTAWY DO ZMIANY W SEJMIE

 2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali 
roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według 
przepisów 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 późn. zm.5)), z 
zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 36).

 

Art. 29.  
1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla 
swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzy-
skaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie 
mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w 
kosztach budowy tych lokali.

2. Powiat, gmina lub związek międzygminny, działając w celu 
podnajmowania lokali mieszkalnych osobom 

Ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, w skali roku nie może przekra-
czać: 1) 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według 
przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) – w przypadku lokali miesz-
kalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o 
kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r.;
2) 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 – w 
przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu 
finansowania zwrotnego.

Art. 29. Otrzymuje poniższe brzmienie:
1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla 
swoich pracowników, a także osoby mające interes w uzyskaniu 
lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie, mogą 
zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosz-
tach budowy tych lokali.
2. Powiat, gmina, związek międzygminny lub Agencja Mienia 
Wojskowego, o której mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o 
Agencji Mienia 

BEZ ZMIAN

W Art. 29. Dodano ust. 2a:
2a. Organizacja pożytku publicznego realizująca cele, o których 
mowa w art. 30a ust. 2, może zawierać z towarzystwem umowy 
w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, 
których będzie najemcą.



13

USTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1995 R.

ZAPISY OBOWIĄZUJĄCE DO 25.10.2015 r. ZAPISY OBOWIĄZUJĄCE OD 25.10.2015 r. PROJEKT USTAWY DO ZMIANY W SEJMIE

 fizycznym, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie 
partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których 
będzie najemcą.
3. Podnajmowanie przez powiat, gminę lub związek międzygminny 
lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody 
towarzystwa.
4. Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem 
umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali miesz-
kalnych, z wyłączeniem umów, o których mowa w ust. 2, mogą bez 
zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie 
najemców.

Art. 29a
1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie 
partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego 
będzie najemcą.
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego 
uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 
30% kosztów budowy tego lokalu.

Wojskowego (Dz. U. poz. 1322), działając w celu podnajmowania 
lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, może za-
wierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach 
budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.
3. Podnajmowanie lub przydział przez powiat, gminę, związek 
międzygminny lub Agencję Mienia Wojskowego lokalu mieszkal-
nego, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody towarzystwa, z 
wyłączeniem lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzysta-
niu finansowania zwrotnego.

W art. 29a ust. 2 i 3 otrzymuje poniższe brzmienie:
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego 
uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, w przypadku lokali 
mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania 
zwrotnego, nie może przekroczyć 25% kosztów budowy tego 
lokalu.

W Art. 29. ust. 4 otrzymuje poniższe brzmienie:
4. Pracodawca, a także osoba prawna, które zawarły z towarzy-
stwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu 
mieszkalnego, z wyłączeniem umów, o których mowa w ust. 2, 
mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i 
obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez 
siebie najemcy.,

W Art. 29. Dodano ust. 5:
5. Osoba fizyczna, która zawarła z towarzystwem umowę w spra-
wie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, może 
bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiąz-
ków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie 
najemcy, pod warunkiem że najemca jest małżonkiem, krewnym 
albo powinowatym tej osoby.;

W art. 29a ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego 
uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, w przypadku lokali 
mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania 
zwrotnego, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego 
lokalu.
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 3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota 
partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy 
nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. 
W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie 
stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu 
równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w 
kosztach budowy lokalu.

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkal-
nego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o 
kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzysta-
niu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, o której mowa 
w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 
miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji, 
ustaloną według stanu na dzień opróżnienia lokalu, oblicza się 
według wzoru:

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 – kwota zwracanej partycypacji,
 – kwota wpłaconej partycypacji,
 –  średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 
4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie 
niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwaran-
cyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyj-
nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763) dla kwartału, w którym nastąpiło 
opróżnienie lokalu oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał 
okresów kwartalnych,

– średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 po-
wierzchni użytkowej 

W ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień 
opróżnienia lokalu, oblicza się według wzoru:

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 – kwota zwracanej partycypacji,
  – kwota wpłaconej partycypacji,
 – średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika 

ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszo-
nych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa 
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii 
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwa-
rancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) dla kwartałów poprzedzają-
cych kwartał, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu,

–średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla kwartału, w którym 
nastąpiło zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach 
budowy lokalu mieszkalnego oraz dla trzech poprzedzających ten 
kwartał 
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 Art. 30
1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie 
fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamiesz-
kania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do 
innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy 
najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia 
umowy najmu, więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie 
domowym o większej liczbie osób.

budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawar-
cie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu 
mieszkalnego oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów 
kwartalnych,
n – liczba pełnych lat kalendarzowych przypadających w okresie 
od dnia zawarcia umowy najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło 
opróżnienie lokalu.;

Art. 30 ust. 1,2,3,4,5 otrzymuje poniższe brzmie-
nie:
1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy 
wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 
września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego 
wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamiesz-
kania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do 
innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku 
poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu 
lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego 
przez Bank  

okresów kwartalnych,
n – liczba pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia 
zawarcia umowy najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróż-
nienie lokalu.;

W art. 30 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
2a) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku 
poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu 
lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finanso-
wania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu było związane 
zawarcie umowy, o której mowa w art. 29a ust. 1, przewidującej 
udział partycypanta w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-bu-
dowlanego nie niższy niż 10%, nie przekracza:
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1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zaso-
bach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejsco-
wości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, 
którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowo-
ści, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem 
przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca 
położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o 
którego wynajem się ubiega.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w 
spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatko-
wych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i 
Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym i trzecim 
kwartale danego roku.
3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w 
terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim 
miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe 
w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o 
uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt 
złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową 
lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 
ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce 
narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal 
mieszkalny, więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o  dalsze  40%  na  każdą  dodatkową  osobę  w  gospodarstwie 
domowym o większej liczbie osób,

3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku po-
przedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu 
mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania 
zwrotnego albo przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt 
złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż 
wskazane w pkt 2, nie przekracza:
d) 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
e) 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
f) 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

a) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
d) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
e) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powięk-
szone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie 
domowym
– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w woje-
wództwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz 
współczynnika 1,2,

W pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie:
3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku 
poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu 
lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finanso-
wania zwrotnego, w przypadku innym niż wskazany w pkt 2a, albo 
przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 
września 2009 r. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 2, nie 
przekracza:
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g) 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
h) 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powięk-
szone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie 
domowym
– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w woje-
wództwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz 
współczynnika 1,2

Ust. 1a bez zmian
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza do końca IV 
kwartału każdego roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, wysokość 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w województwach za ubiegły rok.

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, 
w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim 
miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe 
w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o 
uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
1b. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn uzasadniających 
zamianę lokalu mieszkalnego, w szczególności takich jak powięk-
szenie lub zmniejszenie się gospodarstwa domowego lub obniżenie 
się stanu technicznego lokalu utrudniającego użytkowanie lokalu:
1) do dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych, z którymi 
po rozwiązaniu umowy najmu zostanie zawarta nowa umowa 
najmu lokalu mieszkalnego, przy ustalaniu dopuszczalnej wysoko-
ści średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w 
roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana kolejna umowa 
najmu, 
2) do nowych umów najmu w zakresie zasad najmu innych niż 
wskazane w pkt 1 
– stosuje się przepisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy najmu 
pierwszego lokalu.

Ust. 3 otrzymuje poniższe brzmienie:
3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, 
w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim 
miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe 
w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie 
o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, z 
zastrzeżeniem ust. 5b.
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4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego 
jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświad-
czenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości 
dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez 
nią do wspólnego zamieszkania.

5. W razie:
1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z 
prawdą, towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowa-
nia terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmu-
jąca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu 
miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 
200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie 
została rozwiązana,
2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w 
ust. 3, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość 
określoną w ust. 1 pkt 2, towarzystwo może wypowiedzieć umowę 
najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie 
stosuje się art. 28 ust. 2.

Ust. 4 bez zmian

Ust. 5 otrzymuje poniższe brzemienie:

5. W razie:
1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z 
prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania 
terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca 
lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu 
miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 
200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie 
została rozwiązana;
2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w 
ust. 3, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części 
dotyczącej czynszu;
3) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające 
wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo 
wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, określając 
nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od czynszu dotychczaso-
wego za każdy 1% 

Ust. 4 bez zmian

Ust. 5 pkt 3 otrzymuje poniższe brzmienie:
3) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wy-
sokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 2a lub 3 o więcej niż 
10%, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej 
czynszu, ustalając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od 
czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa 
domowego ponad wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 
2a lub 3, nie większą jednak od wysokości czynszu, jaki właściciel 
mógłby otrzymać z tytułu umowy najmu okazjonalnego lokalu;

Po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
3a) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające 
wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 2a lub 3 o nie 
więcej niż 10%, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu 
w części dotyczącej czynszu, ustalając nową stawkę w wysokości 
o 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu 
gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną odpowiednio 
w ust. 1 pkt 2, 2a lub 3, jeżeli kwota, o którą planuje się podwyż-
szyć dotychczasowy czynsz jest wyższa od kosztów związanych z 
wypowiedzeniem umowy najmu;
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dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną 
odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3;
4) gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalne-
go w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w 
części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.,

Po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:
5a. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2–4 przy ustalaniu 
nowej stawki czynszu nie stosuje się art. 28 ust. 2.
5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, towarzystwo 
może, na wniosek najemcy, skrócić wskazany w ust. 3 okres złoże-
nia kolejnej deklaracji. Jeżeli złożona przez najemcę deklaracja o 
średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo 
domowe potwierdza, że wykazany dochód nie przekracza wyso-
kości określonej odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo 
wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, ustalając 
stawkę czynszu na niższym poziomie.
5c. W przypadku gdy najemca wykaże w trzech kolejnych deklara-
cjach dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w 
ust. 1 pkt 2 lub 3, w tym w trzeciej deklaracji dochody przekracza-
jące o 50% wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, 
towarzystwo wypowiada umowę najmu.

Ust. 5b i 5c otrzymują brzmienie:
5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i 3a, towarzystwo, 
na wniosek najemcy, skraca wskazany w ust. 3 okres złożenia ko-
lejnej deklaracji. Jeżeli złożona przez najemcę deklaracja o średnim 
miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domo-
we, która obejmuje okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku, potwierdza, że wykazany dochód:
1) nie przekracza wysokości określonej odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 
2a lub 3, 
2) nadal przekracza wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 
pkt 2, 2a lub 3, ale jest mniejszy od dochodu będącego podstawą 
poprzedniego wypowiedzenia umowy najmu w części dotyczącej 
czynszu – towarzystwo wypowiada umowę najmu w części doty-
czącej czynszu, ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie.
5c. W przypadku gdy najemca wykaże w trzech kolejnych deklara-
cjach dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w 
ust. 1 pkt 2, 2a lub 3, w tym w trzeciej deklaracji dochody przekra-
czające o 50% wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 2a 
lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu.
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6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca 
uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej 
miejscowości.
7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru 
deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domo-
wego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub 
które powinny być przez składających deklarację przechowywane 
w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 
oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) dotyczące deklarowania docho-
dów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.

Art. 32.

Ust. 6 uchylony Ust. 6 uchylony

Po Art. 32 dodaje się art. 321 w brzmieniu:
Art. 321. W przypadku lokali mieszkalnych w zasobach towarzystwa 
wybudowanych bez udziału kredytu udzielonego przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych 
do dnia 30 września 2009 r. lub finansowania zwrotnego towarzy-
stwo może zdecydować, że do najmu tych lokali będą stosowane 
odpowiednio przepisy art. 30 ust. 3–5, 5b, 5c i 7, jeżeli lokale te 
służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzą-
dowej i zostały wybudowane z udziałem gminy.


