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NOWELIZACJA USTAWY O POPIERANIU SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO. 
 

I. Wprowadzenie 

Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

( Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540 i 2529 ) dokona została na podstawie  art.9 ustawy z  dnia 13 czerwca 2019 r. o 

zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1309 ). 

Kluczowe zmiany prezentowane były 3 lipca br.  podczas Konferencji  TBS w Muszynie. Wprowadzone zmiany są 

odpowiedzią m.in. na   Rekomendacje Izby złożone w  Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sierpniu i wrześniu 

2018r. Zmiany  te dotyczą, w szczególności kwestii: 

•  umów zawieranych z gmina, 

•  maksymalnego poziomu udziału kredytu, 

•  maksymalnego poziomu czynszów, 

•  cesji partycypacji, 

• wysokości maksymalnego dochodu w gospodarstwie domowym, 

•  badania dochodów gospodarstwa, 

• wypowiadania umów najmu i podnoszenia czynszów, 

•  zwrotu kaucji. 

II. Istotne wprowadzone zmiany: 

II.1. [ Nowe brzmienie art.15a ust.3 ]   

Zgodnie z nowym brzmieniem wprowadzono ograniczenia obowiązku zawierania umowy z gminą wyłącznie do  

TBS-ów, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub 

na walnym zgromadzeniu, oraz spółek gminnych. 

II.2. [ Nowe brzmienie art.15b  ust.2 ] 

Wysokość udzielanego finansowania zwrotnego udzielanego przez bank podniesiono do wysokości nie większej 

niż 80% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. 

II.3. [W  art. 28 po ust. 2 dodaje się ust. 2a ] 

Ta zmian, dotycząca maksymalnej wysokości czynszu uwzględnia specyfikę gmin sąsiadujących z miastami 

będącymi siedzibami wojewodów lub sejmików wojewódzkich, przy czym donosi się to wyłącznie do mieszkań 

wybudowanych przy udziale finansowania zwrotnego (5%). Wysokość czynszu maksymalnego z miastami 

będącymi siedzibami wojewodów lub sejmików wojewódzkich oblicza się jako średnią z tych miast i dla pozostałej 

części województwa. 

II.4. [ W art.29 nowe brzmienie ust. 2d ] 

Ust. 2a do 2f artykułu 29 dotyczą regulacji udziału partycypacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

Zgodnie ze zmianą brzmienia ust.2d tego artykułu wysokość marży będzie zawarta w umowie z funduszem, 

zamiast – jak dotychczas sztywnego  jej określenia w wysokości 3%. Może więc być niższa, ale też i wyższa. 
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II.5. [ Nowe brzmienie art. 29 ust. 5 ] 

Ustawodawca, w przypadku osób fizycznych  wprowadza bezwzględną zasadę, że nie może ona dokonać  cesji 

umowy partycypacyjnej bez zgody towarzystwa. Usunięto, wiec problematyczny zapis o wyłączaniu z tego 

obowiązku przypadku, kiedy przeniesienie to dokonywane jest na rzecz małżonka, krewnego albo powinowatego.  

II.6. [ W art. 30  ust.1 pkt. 2a wprowadzono nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia i  uchylenie pkt.3 ] 

Tą zmianą wprowadzono dwa, zamiast trzech ( punkt 3 ust. 2a z  najniższymi progami został wykreślony )   poziomy 

maksymalnych dochodów:  

• dla mieszkań wbudowywanych na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. 
( KFM/PIB1 ) z udziałem partycypacji  ( pkt.2 -to bez zmian); 

• dla wszystkich mieszkań pozostałych, czyli wybudowanych z udziałem finansowania zwrotnego ( bez względu 
czy udziałem partycypacji czy nie) oraz  KFM/PIB bez partycypacji, pozostawiając podwyższone progi 
dochodowe. W istocie więc, dla finansowania zwrotnego i KFM/PIB bez partycypacji podniesiono poziom 
maksymalnego dochodu. I tak dla jednoosobowego gospodarstwa z 80% na 110%, dwuosobowego z 120% 
na 165%, itd.. 

II.7. [ Art. 30:  nowe brzmienia ust.3, dodanie 3a, uchylenie ust. 4, nowe brzmienie ust. 4a, uchylenie w ust.5 pkt. 
2,3,3a, uchylenie ust.5b i 5c ] 

1. [ ust. 3 – nowe brzmienie ] 

Zniesiono obowiązek badania dochodów najemców w okresach dwuletnich. Deklaracja składana jest tylko raz na 

etapie składania ubiegania się o mieszkanie na podstawie dochodów z roku poprzedzającego. Jednocześnie osoba 

ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana przedstawić towarzystwu zaświadczenie właściwego 

miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez tę osobę oraz 

osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania ( ten wymóg był do tej pory w ust. 4 i  konsekwencji uchylono 

też ust.4 ). 

2. [ 3a – dodany ] 

Zobowiązanie najemcy do niezwłocznego informowania towarzystwo o uzyskaniu tytułu prawnego do innego 

lokalu mieszkalnego. 

3. [  ust. 4 – uchylony ( patrz pkt .1)  ] 

4. [  ust. 4a nowe brzmienie ] 

Uwzględnienie programu 500+ i świadczenia dobry start - nie wliczanie tego świadczenia do dochodów. 

5. [ w ust. 5 uchyla się pkt 2 ÷ 3a oraz 5b i 5c ] 

W konsekwencji składania deklaracji tylko raz, usunięto: 

• wypowiadanie umowy w części dotyczącej czynszu w przypadku nie złożenia deklaracji w terminie 
( ust. 5, pkt.2); 

• podnoszenia czynszu w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu dochodów ( ust. 5, pkt.3, 3a); 

• procedurę zmiany obniżenia podwyższonego czynszu w przypadku o obniżenia dochodów przed 
złożeniem kolejnej deklaracji ( ust. 5, pkt. 5b ); 

• wypowiadania umowy po trzech latach  z rzędu przekroczenia  maksymalnych dochodów dochodów ( ust. 
5, pkt. 5c ). 

                                                           
1  KFM/PIB – kredyt udzielany z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub na własny rachunek na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane,  
na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r.-po likwidacji KFM  
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II.8. [ W art. 32 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodano  ust. 2 } 

Nowy ustęp 2 tego artykułu ogranicza wysokość  zwrotu kaucji, w przypadku wypowiedzenia umowy z tytułu 

uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu  do maksymalnie,  do maksymalnie 150% kaucji wpłaconej. 

 
Pozostałe zmiany, dotyczą spółdzielni mieszkaniowej i banku  i/lub maja charakter techniczny- związany z innymi 
zmianami. 
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 sierpnia 2019 r. z wyjątkiem:  

1) art. 20, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.;  

2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;  

3) art. 7 pkt 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., 

Ustawy zmieniającej ( o KZN ), które nie mają związku z  ustawą o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego. 


