
Projekt z dnia 19.06.2019 r.

U S T A W A

z dnia …………………..2019 r.

o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, 

udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii 

gwarancyjnych oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779 oraz z 2018 r. poz. 2529) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1:

- po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) zapłatą części ceny lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 19l ust. 4 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 756, 1234 i 1496), w 

wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, jeżeli okres 

użytkowania lokalu mieszkalnego przez właściciela książeczki mieszkaniowej na 

podstawie zawartej umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, 

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, wynosi co 

najmniej 12 miesięcy;”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wymianie okien, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-

kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymianie źródeł ciepła na 

paliwo stałe na niskoemisyjne źródło ciepła w lokalu mieszkalnym lub domu 

jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, 

lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze 

prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego;”,

- w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
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„13) wniesieniem opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 

2019 r. poz. 916) albo, co najmniej w okresie 5 lat, opłat, o których mowa w art. 7 

ust. 1 tej ustawy, jeżeli opłata jednorazowa albo opłaty są związane z lokalem 

mieszkalnym lub domem jednorodzinnym, którego właściciel książeczki 

mieszkaniowej jest właścicielem.”;

 b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, premia gwarancyjna przysługuje 

również, jeżeli właściciel książeczki mieszkaniowej wniósł opłatę jednorazową lub 

opłaty w kwotach uwzględniających udzielone bonifikaty, o których mowa w art. 9 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.”;

2) w art. 3a:

a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w 

brzmieniu:

„4) wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej w przypadku, o którym mowa 

w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

„3b. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 1 

pkt 4 jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej:

a) aktualnej informacji właściwego organu o wysokości opłaty jednorazowej albo 

decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów,

b) pisemnego zobowiązania do przedstawienia, w terminie 60 dni od dnia wypłaty 

premii gwarancyjnej, zaświadczenia właściwego organu o wniesieniu opłaty 

jednorazowej, o którym mowa w art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
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3c. W przypadku niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 b pkt b, 

właściciel książeczki mieszkaniowej jest zobowiązany do zwrotu równowartości 

otrzymanej premii gwarancyjnej w okresie 14 dni po upływie tego terminu, a po 

upływie tego okresu - wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.”;

3) po art. 3d dodaje się art. 3e w brzmieniu:

„Art. 3e. 1. Na wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej bank prowadzący 

obsługę rachunku wkładu oszczędnościowego dokonuje rejestracji tej książeczki. Dniem 

rejestracji jest dzień złożenia wniosku o tę rejestrację.

2. Uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i 

wypłatę premii gwarancyjnej właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje od dnia 1 

stycznia roku następującego po dniu rejestracji tej książeczki.”,

3. Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, jednak nie częściej niż raz na 2 

lata, bank przekazuje informację o liczbie nowych zarejestrowanych książeczek 

mieszkaniowych z uwzględnieniem roku wystawienia książeczki, stosownie do okresów 

wskazanych w art. 3d ust. 2.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540) w art. 8:

1) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) najemca jest właścicielem książeczki mieszkaniowej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji 

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779 oraz z 

2018 r. poz. 2529);

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy:

1) może nadać części kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w ust. 2, 

charakter bezwzględnie obowiązujący;

2) może określić inne kryteria pierwszeństwa oprócz określonych na podstawie 

kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w ust. 2;

3) określa takie zasady przeprowadzenia oceny punktowej, o której mowa w art. 

11 ust. 2, które zapewnią zastosowanie kryterium pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 

2 pkt 2a.”.
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Art. 3. 1. Bank prowadzący obsługę rachunków bankowych z wkładami 

oszczędnościowymi gromadzonymi na cele mieszkaniowe, których imienny dowód stanowią 

książeczki mieszkaniowe, do dnia 30 kwietnia 2022 r. przedstawi ministrowi właściwemu do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

informację o:

1) liczbie zarejestrowanych i nadal niezlikwidowanych książeczek mieszkaniowych wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem roku wystawienia książeczki 

stosownie do okresów wskazanych w art. 3d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1;

2) kwocie stanowiącej równowartość premii gwarancyjnych, jakie przysługiwałyby 

właścicielom książeczek, o których mowa w pkt 1, w przypadku złożenia prawidłowego 

wniosku o wypłatę premii gwarancyjnej na zasadach ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w kwartale, w którym dokonana została 

rejestracja.

Art. 4. Do wniosków o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii 

gwarancyjnej w związku z dokonaniem przed dniem 1 stycznia 2022 r. czynności 

wymienionej w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, przepisu art. 3e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie stosuje się.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 

1 pkt 3 w części dotyczącej art. 3e ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w  brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą oraz art. 4 niniejszej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2022 r.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 

Piotr Zychla

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
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