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Art.  1. W  ustawie z  dnia 26 października 1995  r. 
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 15e dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.  Do lokali mieszkalnych, o  których mowa 
w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.”;

2)  po rozdziale 4a dodaje się rozdział 4b w brzmieniu:

„Rozdział 4b

Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych 
wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu 
kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego

Art. 33e. 1.  Lokale mieszkalne w  zasobach towa-
rzystw budownictwa społecznego, wy-
budowane przy wykorzystaniu kredytu 
udzielonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na podstawie wniosków 
złożonych do dnia 30 września 2009 r., 
mogą być wyodrębnione na własność.

2.  Przeniesienie własności lokalu miesz-
kalnego przez towarzystwo budownic- 
twa społecznego może nastąpić wy-
łącznie na rzecz osoby fizycznej, będą-
cej jednocześnie najemcą lokalu miesz-
kalnego i  stroną umowy w  sprawie 
partycypacji w  kosztach budowy tego 
lokalu.

3.  Wyodrębnienie, o  którym mowa 
w ust. 1, nie może nastąpić przed upły-
wem 5 lat od dnia uzyskania pozwole-
nia na użytkowanie budynku.

4.  Decyzję o wyodrębnieniu na własność 
lokalu mieszkalnego podejmuje zgro-
madzenie wspólników, walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy albo walne zgro-
madzenie.

Art. 33f. 1.  W  przypadku ustanowienia odrębnej 
własności lokalu, o  którym mowa 
w  art.  33e ust.  1, cena jego sprzedaży 
nie może być niższa niż jego wartość 

rynkowa ustalona zgodnie z przepisami 
ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997  r.  
o  gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. 
zm.2)).

2.  Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, 
o  którym mowa w  art.  33e ust.  1,  
powinna uwzględniać pokrycie wszyst-
kich zobowiązań przypadających na  
lokal, w  szczególności spłatę odpo-
wiedniej części zadłużenia kredytowe-
go towarzystwa wraz z odsetkami oraz 
spłatę przypadającej na ten lokal części 
umorzenia kredytu w kwocie nominal-
nej, oraz koszty wyceny nieruchomoś- 
ci.

3.  Na wniosek towarzystwa budownictwa 
społecznego Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, w  terminie 21 dni od dnia 
otrzymania wniosku, ustala wysokość 
zadłużenia przypadającego na wyod-
rębniony na własność lokal z  tytułu 
udzielonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego kredytu oraz wysokość przy-
padającej na ten lokal części umorzenia 
kredytu, o których mowa w ust. 2.

4.  Spłata przypadającej na lokal mieszkal-
ny części umorzenia kredytu zasila 
Fundusz Dopłat, o  którym mowa 
w  ustawie  z  dnia 5 grudnia 2002  r. 
o dopłatach do oprocentowania kredy-
tów mieszkaniowych o  stałej stopie 
procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, 
z późn. zm.3)).

5.  Kwotę partycypacji w kosztach budowy 
lokalu, która odpowiada kwocie stano-
wiącej odsetek aktualnej wartości ryn-
kowej lokalu równy udziałowi wniesio-
nej kwoty partycypacji w  kosztach bu-
dowy lokalu, nie mniejszej jednak niż 
wartość nominalna wpłaconej partycy-
pacji, zalicza się na poczet ceny sprze-
daży lokalu mieszkalnego.

1180

USTAWA

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  
oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 
i  Nr  154, poz.  1800, z  2002  r. Nr  25, poz.  253, Nr  153, 
poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. 
Nr  65, poz.  594, z  2004  r. Nr  146, poz.  1546, Nr  213, 
poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, 
Nr  220, poz.  1600 i  Nr  251, poz.  1844, z  2008  r. Nr  180, 
poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  106, poz.  675, Nr  143, 
poz.  963, Nr  155, poz.  1043, Nr  197, poz.  1307 i  Nr  200, 
poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, 
Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, 
poz. 789, Nr 163, poz. 981 i Nr 187, poz. 1110.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2004  r. Nr  19, poz.  177 i  Nr  146, poz.  1546, z  2006  r. 
Nr  183, poz.  1354 i  Nr  251, poz.  1844, z  2009  r. Nr  65, 
poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1006.
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6.  Bank Gospodarstwa Krajowego prze-
znacza środki uzyskane ze spłaty kredy-
tów udzielonych z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego albo udzielonych na 
podstawie art. 15a ust. 2 pkt 1 na reali-
zację programów rządowych popiera-
nia budownictwa mieszkaniowego.

Art. 33g.  Po spłacie całości przypadającego na lo-
kal mieszkalny zadłużenia kredytowego 
wraz z  odsetkami, o  którym mowa 
w art. 33f ust. 2, Bank Gospodarstwa Kra-
jowego proporcjonalnie do dokonanej 
spłaty zobowiązań z  tytułu udzielonego 
kredytu, ustala niższą kwotę kolejnej mie-
sięcznej spłaty pozostałego zadłużenia 
kredytobiorcy.

Art. 33h. 1.  Uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkal-
nego środki, pomniejszone o  wydatki 
związane ze spłatą wszystkich zobo-
wiązań i  kosztów, o  których mowa 
w art. 33f ust. 2, oraz kwotę odpowia-
dającą iloczynowi ceny sprzedaży oraz 
wskaźnika równego ilorazowi kosztów 
własnych kredytobiorcy w całkowitych 
kosztach realizacji przedsięwzięcia  
finansowanego kredytem udzielonym 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 
podlegają spłacie do Funduszu Dopłat.

2.  Wpłata środków:

1)  podlegających zgodnie z ust. 1 spła-
cie do Funduszu Dopłat,

2)  z  tytułu spłaty zadłużenia przypada-
jącego na wyodrębniany na włas-
ność lokal,

3)  z  tytułu spłaty przypadającej na ten 
lokal części umorzenia

— dokonywana przez osobę fizyczną, 
o której mowa w art. 33e ust. 2, nastę-
puje na będący w posiadaniu towarzy-
stwa budownictwa społecznego rachu-
nek powierniczy, prowadzony zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997  r. — Prawo bankowe (Dz.  U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4)).

3.  Towarzystwo budownictwa społeczne-
go w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
środków, o  których mowa w  ust.  2, 
przekazuje środki z tytułu spłaty zadłu-
żenia przypadającego na wyodrębnia-
ny na własność lokal na rachunek Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, a środki 
podlegające, zgodnie z  ust.  1, spłacie 
do Funduszu Dopłat oraz środki z tytu-
łu spłaty przypadającej na ten lokal 
części umorzenia na rachunek Fundu-
szu Dopłat.

Art. 33i. 1.  W  przypadku podziału nieruchomości, 
polegającego na ustanowieniu odręb-
nej własności choćby jednego lokalu na 
rzecz najemcy, obciążonej hipoteką za-
bezpieczającą kredyt, z  którego środki 
finansowe przeznaczono na potrzeby 
tej nieruchomości, hipoteka łączna nie 
powstaje.

2.  Po spłacie przez towarzystwo budownic- 
twa społecznego zadłużenia kredytowe-
go wraz z  odsetkami, o  którym  
mowa w art. 33f ust. 2, najemca lokalu 
mieszkalnego, o  którym mowa 
w art. 33e ust. 2, uzyskuje prawo odręb-
nej własności lokalu bez obciążeń hipo-
tecznych.

3.  Dokonanie podziału, o  którym mowa 
w ust. 1, powoduje wygaśnięcie hipote-
ki obciążającej nieruchomość, zabezpie-
czającej kredyt, z  którego środki finan-
sowe przeznaczono na potrzeby innej 
nieruchomości. W  celu zabezpieczenia 
kredytu zabezpieczonego poprzednio 
hipoteką, która wygasła, obciąża się  
hipoteką nieruchomość, na potrzeby 
której przeznaczone zostały środki po-
chodzące z tego kredytu, lub inną nieru-
chomość.

Art. 33j. 1.  Zarząd nieruchomością wspólną stano-
wiącą współwłasność towarzystwa bu-
downictwa społecznego jest wykony-
wany przez towarzystwo jak zarząd po-
wierzony, o  którym mowa w  art.  18 
ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, 
poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

2.  Większość właścicieli lokali wyodręb-
nionych na własność w  budynku lub 
budynkach położonych w  obrębie da-
nej nieruchomości, obliczana według 
wielkości udziałów w  nieruchomości 
wspólnej, może dokonać zmiany, usta-
lonego w trybie ust. 1, sposobu zarządu 
nieruchomością wspólną. Art.  18 
ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o  własności lokali stosuje się odpo-
wiednio.

3.  W  zakresie nieuregulowanym w  usta-
wie do prawa odrębnej własności loka-
lu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o włas-
ności lokali.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, Nr  192, 
poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. 
Nr  18, poz.  97, Nr  42, poz.  341, Nr  65, poz.  545, Nr  71, 
poz.  609, Nr  127, poz.  1045, Nr  131, poz.  1075, Nr  144, 
poz.  1176, Nr  165, poz.  1316, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, 
poz.  1323 i  Nr  201, poz.  1540, z  2010  r. Nr  40, poz.  226, 
Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, 
poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, 
Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984 
i Nr 199, poz. 1175.
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Art. 33k.  Do wyodrębniania na własność lokali 

mieszkalnych wybudowanych na wyna-

jem przez spółdzielnie mieszkaniowe przy 

wykorzystaniu kredytu udzielonego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego przepisy 

art. 33e—33j stosuje się odpowiednio.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-

dzielniach mieszkaniowych (Dz.  U. z  2003  r. Nr  119, 

poz. 1116, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące 

zmiany:

1)  w art. 12 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13.  W  przypadku lokalu mieszkalnego wybudo-
wanego z udziałem kredytu udzielonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata 
przypadającej na ten lokal części umorzenia 
kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega 
odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszka-
niową do Funduszu Dopłat, o  którym mowa 
w  ustawie z  dnia 5 grudnia 2002  r. o  dopła-
tach  do oprocentowania kredytów mieszka-
niowych o  stałej stopie procentowej (Dz.  U. 
Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.6)).”;

2)  w art. 121 uchyla się ust. 2.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2004  r. Nr  19, poz.  177 i  Nr  146, poz.  1546, z  2006  r. 
Nr  183, poz.  1354 i  Nr  251, poz.  1844, z  2009  r. Nr  65, 
poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1006.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2004  r. Nr  19, poz.  177 i  Nr  63, 
poz.  591, z  2005  r. Nr  72, poz.  643, Nr  122, poz.  1024, 
Nr  167, poz.  1398 i  Nr  260, poz.  2184, z  2006  r. Nr  165, 
poz.  1180, z  2007  r. Nr  125, poz.  873, z  2008  r. Nr  235, 
poz.  1617, z  2009  r. Nr  65, poz.  545, Nr  117, poz.  988, 
Nr 202, poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779 oraz z 2010 r. Nr 207, 
poz. 1373.




