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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 26 paêdziernika 2009 r.

w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia
2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkaƒ 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) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy tryb i terminy sk∏adania i rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 4 ustawy
z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkaƒ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwanej dalej „ustawà”;

2) zakres informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, zwany dalej „wnioskiem”;
3) kryteria oceny wniosku;

3. Do wniosku za∏àcza si´:

1) dokumenty potwierdzajàce prawo w∏asnoÊci albo
prawo u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci,
której dotyczy przedsi´wzi´cie lub na której po∏o˝ony jest budynek, którego budow´, w tym rozbudow´ lub nadbudow´ budynku, remont lub przebudow´ zamierza si´ przeprowadziç w ramach realizacji przedsi´wzi´cia, w tym:
a) orygina∏ odpisu z ksi´gi wieczystej, wydany nie
wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia
wniosku,
b) orygina∏ lub potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´ wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wszystkich dzia∏ek ewidencyjnych, na których jest realizowane przedsi´wzi´cie, wydanego nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem
z∏o˝enia wniosku;

2) ostatecznà decyzj´ o pozwoleniu na budow´ opatrzonà klauzulà organu wydajàcego t´ decyzj´
stwierdzajàcà, ˝e decyzja sta∏a si´ ostateczna, a je˝eli planowany zakres robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budow´ — potwierdzonà
przez wnioskodawc´ za zgodnoÊç z orygina∏em
kopi´ zg∏oszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.2)),
oraz oÊwiadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu
sprzeciwu przez w∏aÊciwy organ;
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4) wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia
finansowego.

2. Kryteria oceny wniosku okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Wniosek sk∏ada si´ w Banku Gospodarstwa
Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 wrzeÊnia do dnia
30 wrzeÊnia ka˝dego roku. Dzieƒ z∏o˝enia wniosku za
poÊrednictwem operatora publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 168, poz. 1323) okreÊla data stempla pocztowego tego operatora.

w.

2. Bank po otrzymaniu wniosku niespe∏niajàcego
wymagaƒ, o których mowa w § 3, wzywa wnioskodawc´ do jego uzupe∏nienia w terminie 7 dni roboczych od dnia dor´czenia wezwania, wskazujàc wymagania, których wniosek nie spe∏nia.
3. Bank zwraca bez rozpatrzenia wniosek:

1) z∏o˝ony z naruszeniem terminów, o których mowa
w ust. 1;

ww

2) niespe∏niajàcy warunków okreÊlonych w art. 4, 7
i 13—16 ustawy;
3) nieuzupe∏niony w terminie, o którym mowa
w ust. 2.

§ 3. 1. Zakres informacji, jakie powinien zawieraç
wniosek, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

———————
1)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

3) dokumentacj´ projektowà wykonanà zgodnie
z rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 oraz z 2005 r. Nr 75,
poz. 664), w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z wyraênie zaznaczonymi granicami nieruchomoÊci, na
której jest budowany budynek b´dàcy przedmiotem przedsi´wzi´cia, przy∏àczami technicznymi
oraz obiektami i urzàdzeniami zwiàzanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budow´ — dokumentacj´ wynikajàcà z przepisów
art. 30 ust. 2—4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane w zakresie niezb´dnym do zweryfikowania nast´pujàcych danych:
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914,
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279.
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a) rodzaju przedsi´wzi´cia,
b) powierzchni u˝ytkowych budynków lub ich cz´Êci oraz liczby miejsc w sypialniach,

wysokoÊci tej puli, po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, których wnioski
spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 4, 7 i 13—16 ustawy oraz § 2 ust. 1 i § 3.
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c) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega si´
o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B,
o których mowa w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — wartoÊci lub przewidywanej wartoÊci
wskaênika EK, wyznaczonej zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub cz´Êci budynku stanowiàcej
samodzielnà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà oraz
sposobu sporzàdzania i wzorów Êwiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201,
poz. 1240), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
w sprawie charakterystyki energetycznej”, a tak˝e maksymalnych wartoÊci wskaênika EP, wyznaczonych zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z póên. zm.3)), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem w sprawie warunków technicznych”,
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d) zakresu rzeczowo-finansowego przedsi´wzi´cia, z uwzgl´dnieniem obiektów i urzàdzeƒ
zwiàzanych z budynkiem, przy∏àczy technicznych, kosztów tych przy∏àczy i miejsca ich w∏àczenia do sieci;

2. Liczb´ punktów, o których mowa w ust. 1, okreÊla si´ z dok∏adnoÊcià do dwóch miejsc po przecinku.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o pierwszeƒstwie w dost´pie do wsparcia przesàdza kryterium oceny wniosku: „Liczba osób w noclegowni” lub „Liczba osób w domu dla bezdomnych”,
w ramach przedsi´wzi´cia obj´tego wnioskiem.
§ 6. Bank og∏asza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia
31 grudnia ka˝dego roku odpowiednio dla wniosków
sk∏adanych do dnia 31 marca oraz do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku:

1) informacj´ o mo˝liwoÊci udzielenia finansowego
wsparcia wszystkim wnioskodawcom, których
wnioski spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 4, 7
i 13—16 ustawy oraz § 2 ust. 1 i § 3 — w przypadku, o którym mowa w § 4, albo
2) wyniki oceny wniosków — w przypadku, o którym
mowa w § 5.

ww

w.
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4) dokumenty potwierdzajàce koszty przedsi´wzi´cia:
a) kosztorys inwestorski lub kalkulacj´ planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym, o których mowa w art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, z póên. zm.4)),
b) kopie wystawionych do dnia z∏o˝enia wniosku
faktur lub umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, us∏ug i dostaw, w tym prac
projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczàcych wykonania przedsi´wzi´cia lub cz´Êci
przedsi´wzi´cia,
c) kalkulacje w∏asne sporzàdzone z nale˝ytà starannoÊcià dla zakresu przedsi´wzi´cia, który nie zosta∏ obj´ty dokumentami potwierdzajàcymi koszty przedsi´wzi´cia, wymienionymi w lit. a i b;
5) potwierdzone przez wnioskodawc´ za zgodnoÊç
z orygina∏em kopie zaÊwiadczeƒ o nadaniu wnioskodawcy numeru REGON oraz NIP — w przypadku gdy wnioskodawca sk∏ada wniosek po raz
pierwszy na podstawie ustawy.

§ 5. 1. W przypadku koniecznoÊci dokonania wyboru przedsi´wzi´ç, o którym mowa w art. 11 ustawy,
Bank ocenia wnioski i przyznaje punkty zgodnie z kryteriami oceny wniosku.

§ 4. Je˝eli w danym pó∏roczu wynikajàce z wniosków zapotrzebowanie na finansowe wsparcie w ramach puli przeznaczonej na udzielenie finansowego
wsparcia na realizacj´ przedsi´wzi´ç nie przekracza
———————
3)

4)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156,
z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101,
Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 i Nr 157, poz. 1241.

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 5, Bank
udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, którzy uzyskali najwy˝sze oceny punktowe, a˝ do wyczerpania puli Êrodków przeznaczonej na udzielenie finansowego wsparcia.
§ 8. Wzór formularza, na którym dokonuje si´ rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsi´wzi´cia, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 9. 1. Do rozpatrywania wniosków, o których mowa w § 2, z∏o˝onych do dnia 30 wrzeÊnia 2009 r., stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 10, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Do oceny punktowej, o której mowa w § 5, dla
wniosków wskazanych w ust. 1, stosuje si´ kryteria 4.A albo 4.B w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku
nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
3. Do oceny punktowej, o której mowa w § 5, dla
wniosków wskazanych w ust. 1, w przypadkach okreÊlonych w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c — na wniosek wnioskodawcy, stosuje si´ kryteria 2.A albo 2.B w brzmieniu
okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie
finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 70, poz. 471 oraz
z 2008 r. Nr 93, poz. 590).
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Duda
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 26 paêdziernika 2009 r. (poz. 1432)
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Za∏àcznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE POWINIEN ZAWIERAå WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA
I. Dane wnioskodawcy:

2) nowa powierzchnia u˝ytkowa noclegowni1)
w m2, w tym w sypialniach2) w m2,

A. Wnioskodawca (gmina, zwiàzek mi´dzygminny,
organizacja po˝ytku publicznego).
B. Nazwa.

3) nowa powierzchnia u˝ytkowa niestanowiàca
noclegowni,
4) nowa liczba miejsc w sypialniach,

5) dotychczasowa powierzchnia u˝ytkowa noclegowni1) w m2, w tym w sypialniach2) w m2,

C. Adres.

D. Adres do korespondencji (jeÊli jest inny ni˝ w C).
E. REGON i NIP.

6) ca∏kowita liczba miejsc w sypialniach, po zakoƒczeniu realizacji przedsi´wzi´cia, w podziale na
poszczególne sypialnie,

F. Imi´ i nazwisko, telefon, faks oraz adres poczty
elektronicznej osoby bezpoÊrednio prowadzàcej
spraw´.

7) ca∏kowita liczba natrysków, kabin WC i umywalek po zakoƒczeniu realizacji przedsi´wzi´cia,

8) przewidywana wartoÊç wskaênika EK, wyznaczona zgodnie z zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej6),

II. Dane dotyczàce realizowanego przedsi´wzi´cia:

9) maksymalne wartoÊci wskaênika EP, ustalone
zgodnie z § 329 ust. 3 rozporzàdzenia w sprawie
warunków technicznych6).

A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia (w z∏).

B. Data rozpocz´cia realizacji przedsi´wzi´cia lub
przewidywana data rozpocz´cia realizacji przedsi´wzi´cia (miesiàc s∏ownie i rok).

2. Dom dla bezdomnych:

1) adres nieruchomoÊci,
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C. Data zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia lub
przewidywana data zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia (miesiàc s∏ownie i rok).

D. Przewidywana struktura finansowania przedsi´wzi´cia, z podzia∏em na Êrodki w∏asne, wsparcie
finansowe udzielane na podstawie ustawy oraz inne êród∏a (kwoty oraz udzia∏ procentowy).

2) nowa powierzchnia u˝ytkowa domu dla bezdomnych3) w m2, w tym powierzchnia mieszkalna4) w m2, w tym w pokojach pobytu5) w m2,

———————
1)

w.

III. Rodzaj przedsi´wzi´cia (nale˝y wskazaç
w∏aÊciwy):

A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku, na nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç
gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo organizacji
po˝ytku publicznego albo b´dàcej w ich u˝ytkowaniu wieczystym.

2)

3)

ww

B. Remont lub przebudowa budynku, b´dàcego w∏asnoÊcià gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo organizacji po˝ytku publicznego i przeznaczonego na
pobyt ludzi, albo cz´Êci takiego budynku.
C. Zmiana sposobu u˝ytkowania budynku, b´dàcego
w∏asnoÊcià gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo
organizacji po˝ytku publicznego, albo cz´Êci takiego budynku, wymagajàca dokonania remontu lub
przebudowy.

4)

5)

IV. Charakterystyka przedsi´wzi´cia:
IV.A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku:
1. Noclegownia:

1) adres nieruchomoÊci,

6)

Pod poj´ciem powierzchni u˝ytkowej noclegowni rozumie
si´ podstawowà powierzchni´ u˝ytkowà, oznaczajàcà pomieszczenia sypialni, z podzia∏em na sypialnie do 15 osób
i powy˝ej 15 osób, oraz pomocniczà powierzchni´ u˝ytkowà, oznaczajàcà pomieszczenia sanitariatów, pralnie,
kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomieszczenia do
spo˝ywania posi∏ków, pomieszczenia pomocy medycznej,
Êwietlice oraz pomieszczenia administracyjne.
Pod poj´ciem sypialni rozumie si´ pomieszczenie wyposa˝one w ∏ó˝ka z niezb´dnà poÊcielà (poduszka, materac
oraz co najmniej koc). Miejsce w sypialni oznacza jednostkowe ∏ó˝ko z jego podstawowym wyposa˝eniem.
Pod poj´ciem powierzchni u˝ytkowej domu dla bezdomnych rozumie si´ podstawowà powierzchni´ u˝ytkowà,
oznaczajàcà pomieszczenia zwane pokojami pobytu oraz
pomocniczà powierzchni´ u˝ytkowà domu dla bezdomnych, oznaczajàcà mi´dzy innymi: sanitariaty zbiorowe,
pralnie, kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomieszczenia do spo˝ywania posi∏ków, pomocy medycznej itp.
Pod poj´ciem powierzchni mieszkalnej domu dla osób
bezdomnych rozumie si´ powierzchni´ pokoju pobytu
wraz z powierzchnià indywidualnego w´z∏a sanitarnego
lub powierzchni´ pokoju pobytu bez w´z∏a sanitarnego
przy funkcjonowaniu sanitariatu zbiorowego.
Pod poj´ciem pokoju pobytu rozumie si´ pomieszczenie
zapewniajàce zaspokojenie nast´pujàcych funkcji mieszkaniowych: nocleg, przebywanie w ciàgu dnia oraz wykonywanie w∏asnych, osobistych zaj´ç (np. czytanie, odpoczynek, nauka lub indywidualna praca).
Podanie informacji o wartoÊci wskaêników EK i EP jest
obowiàzkowe, je˝eli wnioskodawca z∏o˝y∏ oÊwiadczenie,
z którego wynika, ˝e ubiega si´ o przyznanie punktów za
kryterium 2.A albo 2.B, o których mowa w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.
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3) nowa powierzchnia u˝ytkowa niestanowiàca
domu dla bezdomnych,

V. Przewidywany koszt ogó∏em przedsi´wzi´cia w z∏ (nale˝y podaç odpowiednio
do rodzaju przedsi´wzi´cia) 8), 9):
1) budowy, w tym rozbudowy lub nadbudowy budynku,

.go
v.p

4) nowa liczba miejsc w pokojach pobytu,
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5) dotychczasowa powierzchnia u˝ytkowa domu
dla bezdomnych3) w m2, w tym powierzchnia
mieszkalna4) w m2, w tym w pokojach pobytu5)
w m2,

6) ca∏kowita liczba miejsc w pokojach pobytu, po
zakoƒczeniu realizacji przedsi´wzi´cia, w podziale na poszczególne pokoje pobytu, w tym
pokoje pobytu z indywidualnym w´z∏em sanitarnym (WC, umywalka i natrysk),
7) przewidywana wartoÊç wskaênika EK, wyznaczona zgodnie z zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej6),

8) maksymalne wartoÊci wskaênika EP, ustalone
zgodnie z § 329 ust. 3 rozporzàdzenia w sprawie
warunków technicznych6).

3. Charakterystyka noclegowni/domu dla bezdomnych (czy dana cecha wyst´puje):

2) remontu lub przebudowy budynku albo jego
cz´Êci,

3) zmiany sposobu u˝ytkowania budynku albo jego
cz´Êci.

VI. Charakterystyka
przedsi´wzi´cia:

efektów

spo∏ecznych

A. Czy w wyniku realizacji przedsi´wzi´cia b´dà realizowane indywidualne programy wychodzenia
z bezdomnoÊci?10)

B. Czy w wyniku realizacji przedsi´wzi´cia b´dzie realizowana jedna z aktywnych form pomocy — program rynku pracy?10)
VII. Inne:

A. OÊwiadczenie, ˝e przedsi´wzi´cie nie jest wspó∏finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej.

2) pomieszczenia do spo˝ywania posi∏ków (oddzielne pomieszczenia spe∏niajàce wymagania
sanitarno-epidemiologiczne dla pomieszczeƒ
zbiorowego ˝ywienia),

B. OÊwiadczenie o zamiarze ubiegania si´ albo rezygnacji z ubiegania si´ o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o których mowa w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia9).

rcl

1) kuchnia z zapleczem gospodarczym (z wyposa˝eniem technicznym dla ˝ywienia zbiorowego),

3) pralnia (oddzielne pomieszczenia wyposa˝one
w urzàdzenia pralnicze, umo˝liwiajàce wykonywanie czynnoÊci higieny garderoby),
4) sanitariaty zbiorowe na korytarzu (co najmniej
po jednym sanitariacie m´skim i damskim7)
z kabinà WC, umywalkà i prysznicem),
5) pomieszczenia administracyjne z odr´bnym pokojem porad psychologicznych,

w.

6) oddzielne pomieszczenie pomocy medycznej
i opieki piel´gnacyjnej,
7) Êwietlica (oddzielne pomieszczenia wyposa˝one w odbiornik radiowy i telewizyjny).

4. Dostosowanie do potrzeb osób niepe∏nosprawnych ruchowo (podjazdy dla wózków inwalidzkich,
ciàgi komunikacyjne w budynku, winda lub inne
rozwiàzania architektoniczne).

ww

IV.B. Remont lub przebudowa budynku, b´dàcego
w∏asnoÊcià gminy, zwiàzku mi´dzygminnego
albo organizacji po˝ytku publicznego i przeznaczonego na pobyt ludzi, albo cz´Êci takiego budynku — zakres informacji jak w pkt IV.A.

IV.C. Zmiana sposobu u˝ytkowania budynku, b´dàcego w∏asnoÊcià gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo organizacji po˝ytku publicznego, albo
cz´Êci takiego budynku, wymagajàca dokonania
remontu lub przebudowy — zakres informacji
jak w pkt IV.A.

———————
7)

JeÊli noclegownia/dom dla bezdomnych przeznaczona
jest zarówno dla m´˝czyzn, jak i kobiet.

C. OÊwiadczenie, ˝e przedsi´wzi´cie nie zosta∏o rozpocz´te ani nie zostanie rozpocz´te przed podpisaniem umowy o finansowe wsparcie, o której mowa
w art. 12 ustawy.
D. Zestawienie kosztów, potwierdzajàce planowane
koszty przedsi´wzi´cia, o których mowa w art. 14
ustawy, z uwzgl´dnieniem wartoÊci netto i brutto oraz ze wskazaniem wysokoÊci przyj´tej stawki podatku od towarów i us∏ug, sporzàdzone na
podstawie za∏àczonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 rozporzàdzenia.
E. OÊwiadczenie, ˝e inwestorowi przys∏uguje albo
nie przys∏uguje prawo obni˝enia kwoty podatku
nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego zwiàzanego z tym przedsi´wzi´ciem lub zwrotu tego podatku.
———————
8)
9)

Nie wlicza si´ wartoÊci lub kosztu nabycia gruntu.
Je˝eli wnioskodawca z∏o˝y oÊwiadczenie, z którego wynika, ˝e ubiega si´ o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o których mowa w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia, powinien podaç we wniosku informacje
o wysokoÊci wskaêników EK i EP oraz za∏àczyç do wniosku dokumentacj´, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c
rozporzàdzenia. W przeciwnym razie wniosek zostanie
uznany za niekompletny. Je˝eli wnioskodawca z∏o˝y
oÊwiadczenie, z którego wynika, ˝e nie ubiega si´ o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, punkty za to
kryterium nie zostanà przyznane.
10) Do dokumentacji projektowej przedsi´wzi´cia nale˝y do∏àczyç krótki opis efektów spo∏ecznych, o których mowa
w pkt VI.
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Informacja powinna zostaç potwierdzona przez autora do∏àczonych dokumentów potwierdzajàcych koszty przedsi´wzi´cia, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 lit. a i c rozporzàdzenia, lub dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 rozporzàdzenia, na podstawie której opracowano te koszty, a w uzasadnionych przypadkach przez innà osob´ posiadajàcà
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

ww

11)

G. OÊwiadczenie o prawdziwoÊci danych zawartych
we wniosku podpisane przez:
— w przypadku gminy: wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
— w przypadku zwiàzku mi´dzygminnego: zarzàd
zwiàzku,
— w przypadku organizacji po˝ytku publicznego:
osob´ lub osoby uprawnione do sk∏adania
oÊwiadczeƒ woli w imieniu organizacji (nale˝y
do∏àczyç aktualny dokument potwierdzajàcy te
uprawnienia).

.go
v.p

F. Informacja o sposobie wyodr´bnienia kosztów
przedsi´wzi´cia z kosztów wynikajàcych z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4 rozporzàdzenia, z podaniem procentowego ich udzia∏u
w ca∏oÊci kosztów — w przypadku gdy dokumenty
te dotyczà szerszego zakresu kosztów ni˝ koszty
przedsi´wzi´cia, w szczególnoÊci istniejàcych lub
przewidzianych do realizacji budynków, budowli
i lokali nieb´dàcych przedmiotem wniosku, a tak˝e
uzbrojenia terenu.11)

Poz. 1432

l

Dziennik Ustaw Nr 183

Dziennik Ustaw Nr 183
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KRYTERIA OCENY WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA
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Dziennik Ustaw Nr 183
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Dziennik Ustaw Nr 183
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Dziennik Ustaw Nr 183

———————
1)

Ustalany przez wojewod´ na okres 6 miesi´cy i og∏aszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urz´dowym — na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, 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); przyjmuje si´ wskaênik ostatnio og∏oszony przed
pierwszym dniem okresu sk∏adania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporzàdzenia.

Dziennik Ustaw Nr 183

Poz. 1432

Og∏aszana przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym G∏ównego Urz´du Statystycznego
za okresy kwartalne — na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385
i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545); przyjmuje si´ cen´ ostatnio og∏oszonà przed pierwszym dniem okresu sk∏adania wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporzàdzenia.
WartoÊç ustalona zgodnie z zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu w sprawie charakterystyki energetycznej.
WartoÊç ustalona zgodnie z § 329 ust. 3 rozporzàdzenia w sprawie warunków technicznych.
W przypadku gdy przedsi´wzi´ciem obj´ty jest wi´cej ni˝ jeden budynek, uzyskanie punktów za to kryterium jest uwarunkowane spe∏nieniem normy kryterium dla ka˝dego budynku.
Ocena dotyczy zastosowania rozwiàzaƒ architektonicznych u∏atwiajàcych komunikacj´ osobom niepe∏nosprawnym —
podjazdy dla wózków inwalidzkich, ciàgi komunikacyjne w budynku, winda lub inne rozwiàzania.
W przypadku wniosków o finansowe wsparcie dotyczàcych noclegowni ocena pozytywna 1 pkt dotyczy zastosowania rozwiàzania, w którym wyst´pujà tylko sypialnie do 15 osób. Liczba tych pomieszczeƒ nie ma znaczenia dla tej oceny.
W przypadku wniosków o finansowe wsparcie dotyczàcych domów dla bezdomnych ocena 2 pkt dotyczy zastosowania
rozwiàzania, w którym wyst´pujà tylko pokoje pobytu do 5 osób wraz z indywidualnym w´z∏em sanitarnym, ocena
1 pkt dotyczy rozwiàzania, w którym wyst´pujà pokoje pobytu powy˝ej 5 osób wraz z indywidualnym w´z∏em sanitarnym.
Liczba pokoi pobytu w domu dla osób bezdomnych nie ma znaczenia dla oceny w przypadku tego kryterium.

7)
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WZÓR FORMULARZA ROZLICZENIA UDZIELONEGO WSPARCIA FINANSOWEGO
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* ObjaÊnienia:
A. Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku na nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç albo b´dàcej w u˝ytkowaniu wieczystym gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo organizacji po˝ytku publicznego.
B. Remont lub przebudowa budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, b´dàcego w∏asnoÊcià gminy, zwiàzku
mi´dzygminnego albo organizacji po˝ytku publicznego, albo cz´Êci takiego budynku.
C. Zmiana sposobu u˝ytkowania budynku b´dàcego w∏asnoÊcià gminy, zwiàzku mi´dzygminnego albo organizacji po˝ytku publicznego, albo cz´Êci takiego budynku, wymagajàcej dokonania remontu lub przebudowy.

