
Na podstawie art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 30 listo-
pada 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏a-
conych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3,
poz. 27 i Nr 122, poz. 1310 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lip-
ca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeƒ zad∏u˝e-
nia z tytu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa odsetek od kredytów mieszkaniowych,
a tak˝e sposobu rozliczeƒ z tytu∏u wykupienia ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa odsetek skapitalizowanych od
kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 64, poz. 749)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 w pkt 1 dodaje si´ lit. d) w brzmieniu:

„d) wykonania przez Skarb Paƒstwa umowy por´-
czenia, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy

z dnia 29 listopada 2000 r. o obj´ciu por´czenia-
mi Skarbu Paƒstwa sp∏aty niektórych kredytów
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310),
zwanej dalej «umowà por´czenia»,”;

2) w § 5 w ust. 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje wyrazy „a w przypadku kredytobiorcy obcià-
˝onego zad∏u˝eniem wobec Skarbu Paƒstwa z tytu-
∏u wykonania umowy por´czenia bank dokonuje
umorzenia po stwierdzeniu, ˝e kredytobiorca sp∏a-
ci∏ to zad∏u˝enie.”;

3) skreÊla si´ § 9;

4) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 wrzeÊnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozlicza-
nia umorzeƒ zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek od kredy-
tów mieszkaniowych, a tak˝e sposobu rozliczeƒ z tytu∏u wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek

skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 25 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1280)

.................................................
(piecz´ç banku)

ROZLICZENIE UMORZE¡ ZAD¸U˚ENIA KREDYTOBIORCÓW Z TYTU¸U PRZEJÂCIOWEGO WYKUPIENIA
ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

za .............. kwarta∏ .................... r.
w z∏

Lp. Tytu∏ umorzenia

Kwota dokonanych w kwartale umorzeƒ

zad∏u˝enia
ogó∏em

z tego tytu∏u

przejÊciowego
wykupienia

odsetek

naliczonego
w danym roku
oprocentowa-

nia przejÊciowo
wykupionych

odsetek

1 2 3 4 5

1 Nadwy˝ka zad∏u˝enia ponad wartoÊç lokalu ustalo-
nà na dzieƒ 31 marca 1996 r. (art. 10 ust. 1 pkt 1 
ustawy)

2 Nadwy˝ka zad∏u˝enia ponad wartoÊç lokalu w przy-
padku postawienia go do dyspozycji spó∏dzielni 
(art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy)
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1 2 3 4 5

3 Nadwy˝ka zad∏u˝enia ponad wartoÊç lokalu w przy-
padku przeniesienia przez spó∏dzielni´ mieszkanio-
wà na rzecz cz∏onka prawa w∏asnoÊci lokalu miesz-
kalnego (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy)

4 Nadwy˝ka miesi´cznej sp∏aty ponad jej minimalnà 
wysokoÊç (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy)

5 Sp∏ata ca∏oÊci kredytu wraz ze skapitalizowanymi 
odsetkami oraz 30% zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowe-
go wykupienia odsetek (art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy)

6 Kwota zad∏u˝enia nieodzyskana przez bank w dro-
dze windykacji nale˝noÊci (art. 6 ust. 3 ustawy)

7 Kwota zad∏u˝enia niesp∏acona przez kredytobiorc´ 
w ciàgu 20 lat od dnia 1 stycznia 1998 r. (art. 10a
ustawy)

8 Nadwy˝ka zad∏u˝enia ponad wartoÊç lokalu w przy-
padku podj´cia przez kredytobiorc´ sp∏aty kredytu 
na zasadach okreÊlonych w art. 7 ustawy (art. 11 
ust. 3 ustawy)

9 Sp∏ata ca∏oÊci kredytu wraz ze skapitalizowanymi 
odsetkami naliczonymi do dnia 30 czerwca 1993 r. 
oraz 30% odsetek skapitalizowanych naliczonych 
po dniu 30 czerwca 1993 r. i 30% zad∏u˝enia z tytu∏u 
przejÊciowego wykupienia odsetek (art. 11 ust. 6 
ustawy)

Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Dane uzupe∏niajàce:
(w z∏)

1. Kwota skapitalizowanych odsetek, o którà zmniejszono stan zad∏u˝e-
nia z tytu∏u skapitalizowanych odsetek na podstawie art. 11 ust. 3
ustawy .....................................................

2. Kwota skapitalizowanych odsetek, o którà zmniejszono stan zad∏u˝e-
nia z tytu∏u skapitalizowanych odsetek na podstawie art. 11 ust. 6
ustawy .....................................................

3. Kwota skapitalizowanych odsetek umorzonych w ci´˝ar bud˝etu
paƒstwa na podstawie art. 10a ustawy .....................................................

Sporzàdzi∏:

..........................................................
(imi´ i nazwisko, nr telefonu)

.................................., dnia .............................

..................................
(piecz´ç i podpis)


