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Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 
2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali so-
cjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. 
Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545) zarządza się, co na-
stępuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wspar-
cia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronio-
nych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1001) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.  Dodatkowe kryteria oceny wniosku o udziele-
nie finansowego wsparcia, o których mowa 
w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerw-
ca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835), określa za-
łącznik nr 2a do rozporządzenia.”; 

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części IV lit. C otrzymuje brzmienie:

„C.  Liczba lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy niestanowiących lo-
kali socjalnych, w tym liczba lokali przezna-
czonych dla osób, o których mowa w art. 28 
ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z usuwaniem skutków powodzi z maja 
i czerwca 2010 r.”,

b) w części VI dodaje się lit. M—R w brzmieniu:

„M.  Oświadczenie, że gmina została dotknięta 
skutkami powodzi — w przypadku ubiega-
nia się wnioskodawcy o podwyższenie  
finansowego wsparcia, o którym mowa 
w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
2010 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z usuwaniem skutków powodzi 
z maja i czerwca 2010 r.

 N.  Liczba lokali mieszkalnych uszkodzonych 
lub zniszczonych na terenie gminy w wyni-

ku powodzi — w przypadku ubiegania się 
wnioskodawcy o podwyższenie finansowe-
go wsparcia, o którym mowa w art. 28 
ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z usuwaniem skutków powodzi z maja 
i czerwca 2010 r.

 O.  Liczba wszystkich lokali mieszkalnych ist-
niejących na terenie gminy w dniu poprze-
dzającym wystąpienie powodzi — w przy-
padku ubiegania się wnioskodawcy o pod-
wyższenie finansowego wsparcia, o którym 
mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 
24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z usuwaniem skutków 
powodzi z maja i czerwca 2010 r.

 P.  Procentowy udział łącznej powierzchni użyt-
kowej lokali mieszkalnych tworzonych w ra-
mach przedsięwzięcia, przeznaczonych dla 
osób, które utraciły lokal lub budynek 
mieszkalny w wyniku powodzi, bez po-
mieszczeń przynależnych, w łącznej po-
wierzchni użytkowej wszystkich lokali two-
rzonych w ramach przedsięwzięcia, bez po-
mieszczeń przynależnych — w przypadku 
ubiegania się wnioskodawcy o podwyższe-
nie finansowego wsparcia, o którym mowa 
w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
2010 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z usuwaniem skutków powodzi 
z maja i czerwca 2010 r.13)

 R.  Wykaz lokali mieszkalnych, których uszko-
dzenie lub zniszczenie w wyniku powodzi 
powoduje ubieganie się gminy o udzielenie 
finansowego wsparcia na tworzenie lokali 
mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 
osobom, które utraciły lokal lub budynek 
mieszkalny na skutek powodzi — w przy-
padku ubiegania się wnioskodawcy o pod-
wyższenie finansowego wsparcia, o którym 
mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 
24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z usuwaniem skutków 
powodzi z maja i czerwca 2010 r.”,

c) dodaje się odnośnik w brzmieniu:

„13)  Stosuje się do obliczania wysokości maksy-
malnego finansowego wsparcia w przy- 
padku, gdy przedsięwzięciem objęte jest 
tworzenie także lokali mieszkalnych nie-
przeznaczonych dla osób, które utraciły lo-
kal lub budynek mieszkalny w wyniku po-
wodzi.”;
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych,  
mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  

niestanowiących lokali socjalnych

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo-
wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
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3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)  po lp. 2. dodaje się lp. 3. w brzmieniu:

3. Intensywność wsparcia 
finansowego 
przedsięwzięć

Stosunek oczekiwanego finansowego wsparcia do 
kosztów przedsięwzięcia (x w %). Jeżeli x jest 
równy stosunkowi maksymalnego finansowego 
wsparcia, o jakie może ubiegać się wnioskodawca, 
do kosztów przedsięwzięcia (y w %), ocena wynosi 
0 pkt 

 x–y
¾¾¾¾  * 20 pkt 
–20 %

b) uchyla się lp. 3.A.—3.C.;

4)  po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się 
załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia;

5)  w załączniku nr 3 do rozporządzenia poz. 8 otrzy-
muje brzmienie:

„8.  Maksymalne dopuszczalne wsparcie (od 30 % 
do 50 % kosztu przedsięwzięcia) …………. zł”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 4 sierpnia 2010 r. (poz. 949)

DODATKOWE KRYTERIA*) OCENY WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA  
NA TWORZENIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY 

NIESTANOWIĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH

Lp. Nazwa kryterium Definicja i norma kryterium Ocena w punktach

1 2 3 4

1 Udział lokali mieszkalnych 
przeznaczonych dla osób, 
które utraciły lokal lub budy-
nek mieszkalny w wyniku 
powodzi

Relacja (x) liczby lokali mieszkalnych two-
rzonych w ramach przedsięwzięcia, prze-
znaczonych dla osób, które utraciły lokal 
lub budynek mieszkalny w wyniku powodzi, 
do liczby wszystkich lokali mieszkalnych 
tworzonych w ramach przedsięwzięcia 

x * 30 pkt 

2 Rozmiary zniszczeń zasobu 
mieszkaniowego na terenie 
gminy w wyniku powodzi

Relacja (x) liczby lokali mieszkalnych uszko-
dzonych lub zniszczonych w wyniku powo-
dzi na terenie gminy do liczby wszystkich 
lokali mieszkalnych istniejących na terenie 
gminy w dniu poprzedzającym wystąpienie 
powodzi

x * 100 pkt 
nie więcej niż 20 pkt

*)  Kryteria ustalone zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usu-
waniem powodzi z maja i czerwca 2010 r.




