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Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w∏as-
nego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354 oraz
z 2007 r. Nr 136, poz. 955) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Êredni wskaênik przeliczeniowy kosztu od-
tworzenia 1 m2 powierzchni u˝ytkowej bu-
dynków mieszkalnych — iloczyn wspó∏czyn-
nika 1,4 oraz Êredniej arytmetycznej dwóch
ostatnio og∏oszonych wartoÊci wskaênika,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z póên. zm.1)), obo-
wiàzujàcych dla gminy, na terenie której po-
∏o˝ony jest lokal mieszkalny lub dom jednoro-
dzinny, na który ma byç udzielony kredyt pre-
ferencyjny;”;

2) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dop∏aty mogà byç stosowane, je˝eli kredyt
preferencyjny zosta∏ udzielony na podsta-
wie umowy zawartej z instytucjà ustawowo
upowa˝nionà do udzielania kredytów
przez:

1) oboje ma∏˝onków;

2) osob´ samotnie wychowujàcà przynaj-
mniej jedno:

a) ma∏oletnie dziecko,

b) dziecko, bez wzgl´du na jego wiek, na
które, zgodnie z ustawà z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
z póên. zm.2)), jest pobierany zasi∏ek
piel´gnacyjny,

c) dziecko do ukoƒczenia przez nie 25 ro-
ku ˝ycia, uczàce si´ w szko∏ach, w za-
k∏adach kszta∏cenia nauczycieli oraz
kolegiach pracowników s∏u˝b spo∏ecz-
nych, o których mowa w ustawie z dnia

7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.3)), a tak˝e w szko∏ach wy˝-
szych w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie
wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póên. zm.4)), oraz szko∏ach wy˝szych
i wy˝szych seminariach duchownych,
prowadzonych przez KoÊció∏ Katolicki,
inne koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe na
podstawie przepisów o stosunku paƒ-
stwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej oraz przepisów
o stosunku paƒstwa do innych koÊcio-
∏ów i zwiàzków wyznaniowych 

— zwanych dalej „docelowymi kredyto-
biorcami”.”;

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Je˝eli w ocenie instytucji ustawowo upo-
wa˝nionej do udzielania kredytów docelo-
wy kredytobiorca nie posiada zdolnoÊci
kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.5)) umowa o kredyt preferencyj-
ny mo˝e byç zawarta równie˝ przez inne
osoby ni˝ docelowy kredytobiorca. Mogà
nimi byç zst´pni, wst´pni, rodzeƒstwo,
ojczym, macocha lub teÊciowie docelowe-
go kredytobiorcy.”,
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USTAWA

z dnia 21 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asnego mieszkania

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz
z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 138, poz. 872 i 875 i Nr 223, poz. 1456.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 192, poz. 1179 i Nr 209, poz. 1315. 
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c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dop∏at nie stosuje si´, je˝eli którakolwiek
z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub by-
∏a stronà innej umowy kredytu preferencyj-
nego w charakterze docelowego kredyto-
biorcy.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Dop∏aty mogà byç stosowane, je˝eli do-
celowy kredytobiorca w dniu zawarcia
umowy kredytu preferencyjnego nie
jest:

1) w∏aÊcicielem lub wspó∏w∏aÊcicielem
budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego;

2) osobà, której przys∏uguje spó∏dziel-
cze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu,
którego przedmiotem jest lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny;

3) osobà, której przys∏uguje spó∏dziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego;

4) najemcà lokalu mieszkalnego.

2. Docelowy kredytobiorca ubiegajàcy si´
o kredyt preferencyjny równoczeÊnie
z zawarciem umowy kredytu preferen-
cyjnego sk∏ada pisemne oÊwiadczenie
o spe∏nieniu warunków, o których mo-
wa w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Dop∏aty mogà byç stosowane równie˝
w przypadku, gdy ubiegajàcy si´ o kre-
dyt preferencyjny docelowy kredyto-
biorca, który w dniu zawarcia umowy
kredytu preferencyjnego jest najemcà
lokalu mieszkalnego lub przys∏uguje
mu spó∏dzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, równoczeÊnie
z zawarciem umowy kredytu preferen-
cyjnego pisemnie zobowià˝e si´ do:

1) wypowiedzenia cz∏onkostwa w spó∏-
dzielni mieszkaniowej, w której przy-
s∏uguje mu spó∏dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, lub
do zrzeczenia si´ tego prawa,

2) rozwiàzania umowy najmu i opró˝-
nienia lokalu mieszkalnego 

— w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia
uzyskania w∏asnoÊci lokalu mieszkalne-
go, w∏asnoÊci domu jednorodzinnego
lub uzyskania spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu mieszkalne-
go lub domu jednorodzinnego, na które
zosta∏ udzielony kredyt preferencyjny,
a w przypadku kredytu preferencyjnego
udzielonego na budow´ domu jednoro-
dzinnego — w terminie szeÊciu miesi´-
cy od dnia, w którym docelowy kredyto-
biorca mo˝e zgodnie z prawem przystà-
piç do u˝ytkowania wybudowanego do-
mu jednorodzinnego.

4. W okresie 14 dni od up∏ywu terminu
okreÊlonego w ust. 3 docelowy kredyto-
biorca informuje pisemnie instytucj´
ustawowo upowa˝nionà do udzielania
kredytów o niewykonaniu zobowiàza-
nia, o którym mowa  w tym przepisie.

5. W przypadku niewykonania zobowiàza-
nia, o którym mowa w ust. 3, instytucja
ustawowo upowa˝niona do udzielania
kredytów wypowiada umow´ kredytu
preferencyjnego i wynikajàcà z tej umo-
wy wierzytelnoÊç stawia w stan natych-
miastowej wymagalnoÊci.

6. W przypadku prawomocnego skazania
docelowego kredytobiorcy za przest´p-
stwo okreÊlone w art. 297 § 1 lub § 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z póên. zm.6)) pope∏nione w zwiàzku
z udzieleniem kredytu preferencyjnego,
instytucja ustawowo upowa˝niona do
udzielania kredytów, po uzyskaniu in-
formacji o prawomocnym skazaniu, wy-
powiada umow´ kredytu preferencyjne-
go i wynikajàcà z tej umowy wierzytel-
noÊç stawia w stan natychmiastowej
wymagalnoÊci.”;

4) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zakup b´dàcego w budowie lub istniejàcego
domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalne-
go w budynku wielorodzinnym, stanowiàcego
odr´bnà nieruchomoÊç, z wy∏àczeniem zaku-
pu domu jednorodzinnego lub lokalu miesz-
kalnego, do którego którejkolwiek z osób,
o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu
zawarcia umowy kredytu preferencyjnego
przys∏ugiwa∏ inny tytu∏ prawny,”;

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

„2. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi re-
jestr osób, które sà lub by∏y stronà umowy
kredytu preferencyjnego w charakterze doce-
lowego kredytobiorcy.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199,
poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r.
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163,
poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r.
Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648,
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859
i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122,
poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214,
poz. 1344. 


