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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. 

(druk nr 1016) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 23 lipca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych 

ustaw jest określenie podstaw prawnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji rządowego 

programu popierania budownictwa mieszkaniowego w formie preferencyjnych kredytów 

i gwarancji nabycia emisji obligacji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

(BGK).  

Zachowanie preferencyjnych warunków finansowania w postaci preferencyjnego 

kredytu nie dłuższego niż 30 lat lub gwarancji nabycia emisji obligacji, oprocentowanych 

w formule stopy zmiennej wg stawki WIBOR 3M bez marży ma umożliwić wsparcie ze 

środków publicznych w postaci dopłaty dla BGK, pokrywającej różnicę między 

oprocentowaniem nominalnym a preferencyjnym w wysokości 1,3 punktu procentowego 

powyżej stopy WIBOR 3M (art. 1 pkt 3, art. 15c ust. 2). 

Zakłada się 10-letni okres realizacji finansowania społecznego budownictwa 

czynszowego (art. 9). 

Warunkiem udzielenia finasowania zwrotnego jest zawarcie przez kredytobiorcę, 

którym może być towarzystwo budownictwa społecznego, spółdzielnia mieszkaniowa albo 

spółka gminna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, w której gmina 

lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na 

walnym zgromadzeniu, niedziałającym w formie towarzystwa budownictwa społecznego), 

jest zawarcie umowy z właściwą miejscowo gminą (art. 1 pkt 3, art. 15a ust. 3). 
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Finansowanie zwrotne może zostać udzielone do wysokości 75% kosztów 

przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego. Ustawa określa przypadki, kiedy bank może 

odmówić finansowania albo żądać zwrotu w całości lub w części udzielonego finasowania 

(art. 1 pkt 3, art. 15b ust. 4). 

Ustawa wprowadza również zmiany w przepisach określających zasady funkcjonowania 

towarzystw budownictwa społecznego w tym zasady działania TBS w zakresie 

gospodarowania lokalami mieszkalnymi na wynajem oraz zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej w celu dostosowania przepisów ustawy umożliwiając realizację rządowego 

programu finansowania zwrotnego. W tym celu ustawa zakłada:  

 obniżenie obecnego limitu maksymalnej wysokości partycypacji lokatora w 

przypadku mieszkań budowanych w ramach nowego programu (art. 1 pkt 12), 

 weryfikację dochodów najemcy w odniesieniu do nowych mieszkań społecznych oraz 

jej zwiększenie częstotliwości, odejście od obecnej dowolności stosowania przez 

właściciela sankcji w postaci podwyższenia czynszu (art. 1 pkt 13 lit. b, ust. 3), 

 określenie maksymalnej wysokości czynszu za najem mieszkań wybudowanych 

w ramach nowego programu (art. 1 pkt 10). 

Przedmiot działania TBS ustawodawca rozszerza o możliwość: 

- nabywania lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w 

celu rozbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne, 

- sprawowania na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i 

niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, 

- sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej 

części jego współwłasność, 

- prowadzenia innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym 

i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowania lub nabywania budynków w celu sprzedaży 

znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu. 

Ustawa określa na nowo sposób zwrotu partycypantowi kwoty partycypacji, 

w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy 

wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu 
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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 

określonego w ustawie (art. 1 pkt 12). 

Ustawa zawiera zmiany w przepisach innych ustaw mające charakter dostosowujący. 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 23 lipca 2015 r. Projekt ustawy stanowi 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3586). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Finansów Publicznych oraz Komisja Infrastruktury, które przedstawiły sprawozdanie w druku 

nr 3612. W pierwszym czytaniu wprowadzono zmiany doprecyzowujące. W drugim czytaniu 

zgłoszono trzy poprawki, które Sejm przyjął. W wyniku wniesionych poprawek została 

zwiększona w stosunku do propozycji z projektu ustawy kwota partycypacji z 20% do 25% 

kosztów budowy lokalu w przypadku budownictwa finansowanego z programu rządowego 

(poprawka nr 1), ujednolicono zasadę liczenia średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa 

domowego (poprawka nr 2), uzupełniono podstawę do podjęcia określonych w ustawie 

działań przez TBS w przypadku uzyskania przez najemcę dochodów przekraczających 

wysokość określoną w ustawie (poprawka nr 3). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W związku z równoległą nowelizacją ustawy o pomocy państwa w nabyciu 

pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i wejściem jej w życie przed przedmiotową 

ustawą konieczna jest zmiana odesłania w art. 1 w pkt 3, w art. 15a w ust. 3 w pkt 3 do art. 7 

ust. 1a tej ustawy w związku ze zmianą układu chronologicznego ustępów w art. 7 

i przeniesieniem treści ust. 2 do nowego ust. 1a. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 3, w art. 15a w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „art. 7 ust. 2” zastępuje się 

wyrazami „art. 7 ust. 1a”; 
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2) W art. w pkt 3, w art. 15b w ust. 4 w pkt 1 proponowana jest poprawka 

redakcyjna w celu zastosowania wyrazu w odpowiednim przypadku. 

Propozycja poprawki: 

- w art. w pkt 3, w art. 15b w ust. 4 w pkt 1 wyraz „które” zastępuje się wyrazem 

„który”; 

 

3) W systemie prawa występuje określenie stopy WIBOR 3M jako „stopa 

WIBOR trzymiesięczny”. Mając na uwadze §10 Zasady Techniki Prawodawczej takiego 

określenia należy używać w ustawie.  

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 3, w art. 15c w ust. 1 wyrazy „WIBOR 3M” zastępuje się wyrazami 

„WIBOR trzymiesięczny”; 

Dodatkowo należy wskazać, że określenie to pozostaje niezdefiniowane w ustawie, 

dlatego należałoby przynajmniej odwołać się do rozumienia tego określenia w innej ustawie 

powiązanej systemowo.  

4) Należy zwrócić uwagę, że zmiany zaproponowane w art. 1 w pkt 11 w zakresie 

art. 29 ust. 2 i 3 nie uwzględniają zmian przepisów prawa w zakresie nowej ustawy o Agencji 

Mienia Wojskowego z dnia 10 lipca 2015 r., która ma wejść w życie 1 października 2015 r. 

Zgodnie z nową ustawą z dniem 1 października 2015 r. nastąpi połączenie 

funkcjonujących obecnie obu Agencji tj. Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej. W wyniku połączenia powstanie Agencja Mienia Wojskowego  

Przepisy w proponowanym kształcie zafunkcjonują prawidłowo tylko do czasu wejścia 

w życie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.  

Warto rozważyć odpowiednie zmiany w ustawie, aby nie było konieczne kolejne jej 

nowelizowanie jeszcze przed 1 października 2015 r. co wiązałoby się również ze zmianą 

terminu wejścia w życie ustawy. Inaczej konieczne będzie rozpoczęcie całego procesu 

legislacyjnego w przedmiocie nowej ustawy, który musiałby się zakończyć przed 

1 października 2015 r.  
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Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 11, w art. 29 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Powiat, gmina, związek międzygminny lub Agencja Mienia Wojskowego, o 

której mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U … 

poz….), działając w celu podnajmowania lub przydziału lokali mieszkalnych osobom 

fizycznym, może zawierać 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 mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga 

zgody towarzystwa, z wyłączeniem lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego.”; 

- w art. 11 wyrazy „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” zastępuje się wyrazami 

„z dniem 1 października 2015 r.”. 
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