Dziennik Ustaw Nr 183

— 9399 —

poszczególne rodzaje dzia∏alnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu podatkiem tona˝owym
i podatkiem dochodowym.”.

3) w art. 16g dodaje si´ ust. 20 w brzmieniu:
„20. W razie zmiany formy opodatkowania z podatku tona˝owego na podatek dochodowy podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9,
uwzgl´dniajà odpisy amortyzacyjne przypadajàce za okres opodatkowania w formie podatku tona˝owego.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikajàcych z ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona˝owym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), z zastrze˝eniem art. 9 ust. 1a.”;
2) w art. 9 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Podatnicy b´dàcy armatorami w rozumieniu
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona˝owym prowadzàcy dzia∏alnoÊç opodatkowanà podatkiem tona˝owym oraz innà dzia∏alnoÊç opodatkowanà podatkiem dochodowym, sà obowiàzani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodr´bniç przychody i zwiàzane
z nimi koszty na poszczególne rodzaje dzia∏alnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu podatkiem
tona˝owym i podatkiem dochodowym.”;
————————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136,
poz. 970 i Nr 157, poz. 1119.

Poz. 1353 i 1354

Art. 17. W ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wp∏atach z zysku przez jednoosobowe spó∏ki Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) w art. 5 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Z wp∏at, o których mowa w art. 4, zwolniony jest
tak˝e, w okresie opodatkowania podatkiem tona˝owym, armator w zakresie przychodów z dzia∏alnoÊci opodatkowanej podatkiem tona˝owym.”.
Art. 18. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.9)) w art. 15 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Podatnicy b´dàcy armatorami w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona˝owym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353) prowadzàcy dzia∏alnoÊç opodatkowanà podatkiem tona˝owym
oraz innà dzia∏alnoÊç opodatkowanà rycza∏tem od
przychodów ewidencjonowanych, sà obowiàzani
w ewidencji wyodr´bniç przychody podlegajàce
opodatkowaniu podatkiem tona˝owym i rycza∏tem od przychodów ewidencjonowanych.”.
Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
————————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
i Nr 263, poz. 2619 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420.

1354
USTAWA
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.
o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asnego mieszkania
Rozdzia∏ 1

dzinnego albo wniesienie wk∏adu budowlanego do
spó∏dzielni mieszkaniowej.

Przepisy ogólne
Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady stosowania dop∏at
do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup
lokalu mieszkalnego, budow´ i zakup domu jednoro-

1) stopa WIBOR trzymiesi´czny — rocznà stop´ procentowà trzymiesi´cznych po˝yczek udzielonych
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w walucie polskiej na warszawskim rynku mi´dzybankowym, notowanà przez agencj´ informacyjnà
wskazanà w umowie mi´dzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucjà ustawowo upowa˝nionà do udzielania kredytów udzielajàcà kredytu
preferencyjnego;

go (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626
oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602 i Nr 167, poz. 1193),
obowiàzujàcych dla gminy, na terenie której po∏o˝ony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma byç udzielony kredyt preferencyjny;

2) dop∏ata — cz´Êç nale˝nych instytucji ustawowo
upowa˝nionej do udzielania kredytów odsetek od
kredytu preferencyjnego, pokrywanà ze êróde∏
okreÊlonych w art. 10 ust. 1 i 4;

8) stopa procentowa — okreÊlonà w umowie kredytu preferencyjnego stop´ oprocentowania kredytu
preferencyjnego;

3) kredyt preferencyjny — kredyt, do oprocentowania którego stosowane sà dop∏aty na zasadach
okreÊlonych w ustawie;
4) osoba samotnie wychowujàca dziecko — osob´,
o której mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên.
zm.1));
5) lokal mieszkalny — samodzielny lokal mieszkalny
w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492);
6) dom jednorodzinny — budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217),
w którym znajduje si´ wy∏àcznie lokal mieszkalny;
7) Êredni wskaênik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynków mieszkalnych — Êrednià arytmetycznà 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 lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107,
poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183,
poz. 1353.

9) stopa referencyjna — zmiennà stop´ procentowà,
stanowiàcà podstaw´ ustalenia wysokoÊci dop∏at
do oprocentowania kredytów preferencyjnych,
równà przeci´tnej stopie WIBOR trzymiesi´czny,
obliczanà jako Êrednia arytmetyczna notowaƒ
w kwartale poprzedzajàcym dany kwarta∏, powi´kszonà o 2 punkty procentowe, publikowanà w Biuletynie Informacji Publicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
10) Fundusz Dop∏at — Fundusz Dop∏at, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach
do oprocentowania kredytów mieszkaniowych
o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230,
poz. 1922 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146,
poz. 1546).
Rozdzia∏ 2
Zasady stosowania dop∏at
Art. 3. 1. Dop∏aty mogà byç stosowane, je˝eli kredyt preferencyjny zosta∏ udzielony na podstawie umowy zawartej z instytucjà ustawowo upowa˝nionà do
udzielania kredytów przez:
1) oboje ma∏˝onków;
2) osob´ samotnie wychowujàcà przynajmniej jedno:
a) ma∏oletnie dziecko,
b) dziecko, bez wzgl´du na jego wiek, na które,
zgodnie z ustawà z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992), jest pobierany zasi∏ek piel´gnacyjny,
c) dziecko do ukoƒczenia przez nie 25 roku ˝ycia,
uczàce si´ w szko∏ach, w zak∏adach kszta∏cenia
nauczycieli oraz kolegiach pracowników s∏u˝b
spo∏ecznych, 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.2)), 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.3)), oraz szko∏ach wy˝szych i wy˝szych semi———————
2) 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 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144,
poz. 1043.
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nariach duchownych, prowadzonych przez KoÊció∏ Katolicki, inne koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku paƒstwa do innych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych.
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 preferencyjnego.
Art. 4. 1. Dop∏aty mogà byç stosowane, je˝eli ˝adna z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, 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∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu, którego przedmiotem
jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
3) osobà, której przys∏uguje spó∏dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego;
4) najemcà lokalu mieszkalnego.
2. Osoba ubiegajàca si´ o kredyt preferencyjny równoczeÊnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków, o których mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Dop∏aty mogà byç stosowane równie˝ w przypadku, gdy osoba ubiegajàca si´ o kredyt preferencyjny, która w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego jest najemcà lokalu mieszkalnego lub przys∏uguje jej spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równoczeÊnie z zawarciem umowy kredytu
preferencyjnego pisemnie zobowià˝e si´ do:
1) wypowiedzenia cz∏onkostwa w spó∏dzielni mieszkaniowej, w której przys∏uguje jej 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 mieszkalnego,
w∏asnoÊci domu jednorodzinnego lub uzyskania
spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które zosta∏ udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na
budow´ domu jednorodzinnego — w terminie
szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym osoba ta mo˝e zgodnie z prawem przystàpiç do u˝ytkowania
wybudowanego domu jednorodzinnego.
4. W okresie 14 dni od up∏ywu terminu okreÊlonego w ust. 3 kredytobiorca informuje pisemnie instytucj´ ustawowo upowa˝nionà do udzielania kredytów
o niewykonaniu zobowiàzania, o którym mowa w tym
przepisie.
5. W przypadku niewykonania zobowiàzania, o którym mowa w ust. 3, instytucja ustawowo upowa˝niona do udzielania kredytów wypowiada umow´ kredytu
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preferencyjnego i wynikajàcà z tej umowy wierzytelnoÊç stawia w stan natychmiastowej wymagalnoÊci.
6. W przypadku prawomocnego skazania kredytobiorcy za przest´pstwo 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.4)) pope∏nione
w zwiàzku z udzieleniem kredytu preferencyjnego, instytucja ustawowo upowa˝niona do udzielania kredytów, po uzyskaniu informacji o prawomocnym skazaniu, wypowiada umow´ kredytu preferencyjnego
i wynikajàcà z tej umowy wierzytelnoÊç stawia w stan
natychmiastowej wymagalnoÊci.
Art. 5. 1. Dop∏aty mogà byç stosowane, je˝eli:
1) kredyt preferencyjny zosta∏ udzielony na:
a) zakup b´dàcego w budowie lub istniejàcego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym, stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç, z wy∏àczeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
do którego którejkolwiek z osób, o których mowa
w art. 3 ust. 1, w dniu zawarcia umowy kredytu
preferencyjnego przys∏ugiwa∏ inny tytu∏ prawny,
b) zakup spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu, którego przedmiotem jest lokal
mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub
dom jednorodzinny,
c) pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà w celu ustanowienia odr´bnej
w∏asnoÊci tego lokalu lub przeniesienia w∏asnoÊci domu jednorodzinnego,
d) wk∏ad budowlany do spó∏dzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu, którego
przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy
lokal mieszkalny,
e) budow´ domu jednorodzinnego,
f) nadbudow´, przebudow´ lub rozbudow´ budynku mieszkalnego lub adaptacj´ budynku lub
lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç;
2) powierzchnia u˝ytkowa lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1,
nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 140 m2;
3) cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu, wk∏ad budowlany,
koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nad———————
4) 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 oraz 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.
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budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku
mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne,
na który zosta∏ udzielony kredyt preferencyjny, nie
przekracza kwoty stanowiàcej iloczyn powierzchni
u˝ytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i Êredniego wskaênika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u˝ytkowej
budynków mieszkalnych;
4) lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, o których mowa w pkt 1, po∏o˝one sà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba ubiegajàca si´ o kredyt preferencyjny
równoczeÊnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na cel okreÊlony w ust. 1
pkt 1 lit. a sk∏ada pisemne oÊwiadczenie, ˝e nie przys∏uguje jej tytu∏ prawny do lokalu, na który ma byç
udzielony kredyt preferencyjny.
3. Powierzchni´ u˝ytkowà domu jednorodzinnego
lub lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
a tak˝e cen´ lub wk∏ad budowlany, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, przyjmuje si´ na podstawie umowy
o ustanowieniu lub przeniesieniu w∏asnoÊci lub spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu, a je˝eli
umowa taka nie zosta∏a zawarta do dnia z∏o˝enia
wniosku o kredyt preferencyjny — na podstawie odpowiedniej umowy zobowiàzujàcej.
4. Powierzchni´ u˝ytkowà domu jednorodzinnego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, przyjmuje si´ na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
5. Koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt
nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku
mieszkalnego lub koszt adaptacji, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, przyjmuje si´ na podstawie kosztorysu
uwzgl´dniajàcego koszty budowy wraz z wykonaniem
urzàdzeƒ budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane zwiàzanych z domem jednorodzinnym.
Art. 6. 1. Kredytu preferencyjnego udziela si´
w walucie polskiej, a umowa kredytu preferencyjnego
nie mo˝e uzale˝niaç zmiany wysokoÊci raty kapita∏owo-odsetkowej, ani pozostajàcego do sp∏aty kredytu
od zmiany kursów walut.
2. Kwota kredytu preferencyjnego mo˝e zostaç powi´kszona wy∏àcznie o:
1) pobierane przez instytucj´ ustawowo upowa˝nionà do udzielania kredytów jednorazowe i p∏atne
z góry op∏aty i prowizje zwiàzane z jego udzieleniem — do wysokoÊci 2 % kwoty kredytu przed
doliczeniem sk∏adek, o których mowa w pkt 2;
2) jednorazowe i p∏atne z góry sk∏adki ubezpieczenia
kredytu preferencyjnego.
3. W przypadku odroczenia pierwszej sp∏aty kapita∏u kredytu preferencyjnego okres odroczenia nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, liczàc od dnia posta-

Poz. 1354

wienia do dyspozycji kredytobiorcy ostatniej transzy
kredytu preferencyjnego.
4. Sp∏ata kredytu preferencyjnego mo˝e nast´powaç wy∏àcznie metodà równych rat kapita∏owych (rata malejàca) lub równych rat kapita∏owo-odsetkowych
(annuitet).
5. Ograniczenia wynikajàce z ust. 1—4 majà zastosowanie w okresie stosowania dop∏at.
Art. 7. 1. W okresie stosowania dop∏at odsetki
sp∏acane przez kredytobiorc´ sà równe kwocie odsetek naliczonych przez instytucj´ ustawowo upowa˝nionà do udzielania kredytów w oparciu o stop´ procentowà pomniejszonej o dop∏at´ nale˝nà za okres naliczenia odsetek.
2. Instytucja ustawowo upowa˝niona do udzielania kredytów, na wniosek kredytobiorcy, jest obowiàzana do poinformowania go o ∏àcznej wysokoÊci zastosowanych dop∏at.
Art. 8. 1. Podstaw´ naliczenia dop∏aty stanowi,
z zastrze˝eniem ust. 2:
1) pozostajàca do sp∏aty kwota kredytu preferencyjnego — w przypadku lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia u˝ytkowa nie przekracza odpowiednio:
a) 50 m2 — dla lokalu mieszkalnego,
b) 70 m2 — dla domu jednorodzinnego;
2) cz´Êç pozostajàcej do sp∏aty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiàca równowartoÊç iloczynu
tej kwoty oraz wskaênika równego ilorazowi 50 m2
i powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego —
w przypadku lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia u˝ytkowa przekracza 50 m2;
3) cz´Êç pozostajàcej do sp∏aty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiàca równowartoÊç iloczynu
tej kwoty oraz wskaênika równego ilorazowi 70 m2
i powierzchni u˝ytkowej domu jednorodzinnego
— w przypadku domu jednorodzinnego, którego
powierzchnia u˝ytkowa przekracza 70 m2.
2. Do podstawy naliczenia dop∏aty nie wlicza si´
kwot skapitalizowanych odsetek.
3. Dop∏ata stanowi równowartoÊç 50 % kwoty odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dop∏aty,
wed∏ug stopy referencyjnej obowiàzujàcej w dniu naliczenia dop∏aty.
4. Wskaênik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala si´ z dok∏adnoÊcià do dwóch miejsc po przecinku.
Art. 9. 1. Dop∏aty stosuje si´ przez okres 8 lat od
dnia pierwszej sp∏aty odsetek, o których mowa
w art. 7 ust. 1.
2. Dop∏ata jest przekazywana instytucji ustawowo
upowa˝nionej do udzielania kredytów ka˝dorazowo
po sp∏aceniu przez kredytobiorc´ ca∏oÊci nale˝nej raty
kapita∏owej oraz odsetek, o których mowa w art. 7
ust. 1.
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3. Zaprzestaje si´ stosowania dop∏at w przypadku
postawienia wierzytelnoÊci wynikajàcej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalnoÊci.
4. Instytucja ustawowo upowa˝niona do udzielania kredytów wp∏aca do Funduszu Dop∏at kwot´ stanowiàcà równowartoÊç zastosowanych dop∏at w przypadku postawienia kredytu preferencyjnego w stan
natychmiastowej wymagalnoÊci ze wzgl´du na:
1) wykorzystanie kredytu preferencyjnego w cz´Êci
lub w ca∏oÊci niezgodnie z celem, na jaki zosta∏
udzielony;
2) niewykonanie zobowiàzania, o którym mowa
w art. 4 ust. 3;
3) uzyskanie informacji o prawomocnym skazaniu,
o którym mowa w art. 4 ust. 6.
5. Wp∏ata, o której mowa w ust. 4, nast´puje w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia przez instytucj´ ustawowo upowa˝nionà do udzielania kredytów czynnoÊci
zwiàzanych z egzekucjà nale˝noÊci z tytu∏u kapita∏u
kredytu preferencyjnego, odsetek, zastosowanych dop∏at oraz kosztów post´powania egzekucyjnego.
6. W przypadku gdy w wyniku post´powania egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 5, instytucja ustawowo upowa˝niona do udzielania kredytów nie odzyska∏a ca∏oÊci obj´tych tym post´powaniem nale˝noÊci, kwot´, o której mowa w ust. 4, instytucja ustawowo upowa˝niona do udzielania kredytów wp∏aca
w wysokoÊci proporcjonalnej do odzyskanych nale˝noÊci.
Art. 10. 1. èród∏em finansowania dop∏at jest Fundusz Dop∏at.
2. Kredytów preferencyjnych udzielajà instytucje
ustawowo upowa˝nione do udzielania kredytów, które zawar∏y w tej sprawie umow´ z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Umowa okreÊla zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania i rozliczania dop∏at,
a tak˝e zakres i terminy sk∏adania przez instytucje
ustawowo upowa˝nione do udzielania kredytów informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych.
3. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 2,
nie majà zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych.
4. Je˝eli Êrodki Funduszu Dop∏at nie pozwalajà na
pokrycie nale˝noÊci instytucjom ustawowo upowa˝nionym do udzielania kredytów z tytu∏u dop∏at, Bank
Gospodarstwa Krajowego wyp∏aci tym instytucjom
dop∏aty z w∏asnych Êrodków, a minister w∏aÊciwy
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej zwróci Bankowi Gospodarstwa Krajowego wyp∏aconà kwot´ wraz z odsetkami równymi
kosztowi pozyskania przez Bank Gospodarstwa Krajowego tej kwoty.
5. Warunki, tryb oraz termin zwrotu, o którym mowa w ust. 4, okreÊli umowa zawarta mi´dzy ministrem
w∏aÊciwym do spraw budownictwa, gospodarki prze-
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strzennej i mieszkaniowej, ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych i Bankiem Gospodarstwa
Krajowego.
Art. 11. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego w okresach kwartalnych do koƒca miesiàca nast´pujàcego
po kwartale informuje ministra w∏aÊciwego do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych o wsparciu udzielonym na podstawie ustawy.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr
osób, które sà lub by∏y stronà umowy kredytu preferencyjnego.
Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ogólne
warunki umów, o których mowa w art. 10 ust. 2, a tak˝e zakres informacji, o której mowa w art. 11 ust. 1, tak
aby zapewniç efektywnoÊç wykorzystania Êrodków
Funduszu Dop∏at, a tak˝e umo˝liwiç monitorowanie
realizacji ustawy.
Rozdzia∏ 3
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
i przepisy koƒcowe
Art. 13. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.5)) w art. 21 w ust. 1
w pkt 123 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
si´ pkt 124 w brzmieniu:
———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107,
poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183,
poz. 1353.
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„124) dop∏aty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie ustawy
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asnego mieszkania
(Dz. U. Nr 183, poz. 1354).”.

3. Do hipotek zabezpieczajàcych kredyty i po˝yczki udzielone przez kas´ art. 36 § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên.
zm.8)) stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9,
poz. 131, z póên. zm.6)) w art. 14 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

Art. 16. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych
o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

„3. Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty rocznej od
aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
Krajowego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych,
Funduszu Termomodernizacji, Funduszu Dop∏at
oraz Krajowego Funduszu Drogowego, utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od
Êrodków zgromadzonych na rachunku rezerw por´czeniowych i gwarancyjnych Skarbu Paƒstwa
w tym banku.”.

1) w art. 5:
a) w ust. 3 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dop∏aty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o finansowym
wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asnego
mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354);”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Art. 15. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.7)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

„6. Projekt planu finansowego na dany rok jest
przekazywany do uzgodnienia organom wymienionym w ust. 5, nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia roku poprzedzajàcego.”;

1) uchyla si´ art. 21;
2) w art. 23 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Podstaw´ wpisu w ksi´dze wieczystej hipoteki
zabezpieczajàcej kredyt lub po˝yczk´ udzielonà przez kas´ stanowi oÊwiadczenie w∏aÊciciela nieruchomoÊci z∏o˝one w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poÊwiadczonym.
———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802,
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223,
poz. 2218, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 121, poz. 1262
i Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100,
poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074
oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 146, poz. 1546.

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Po sp∏acie ostatniego kredytu o sta∏ej stopie procentowej oraz ostatniego kredytu
preferencyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu w∏asnego mieszkania, Êrodki Funduszu podlegajà odprowadzeniu do bud˝etu paƒstwa.”.
Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
8) Zmiany tekstu

jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.

1355
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 19 wrzeÊnia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu obliczania wartoÊci pomocy publicznej
udzielanej w ró˝nych formach
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu

obliczania wartoÊci pomocy publicznej udzielanej
w ró˝nych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

