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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej,
a tak˝e jej zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u refundacji wyp∏aconych premii.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 listopa-
da 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aco-
nych 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 7 ma-
ja 1996 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
udzielania premii gwarancyjnej, a tak˝e jej zwrotu oraz
trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u refundacji wyp∏aco-
nych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259 i z 1997 r. Nr 144,
poz. 963) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Premia jest udzielana na wniosek w∏aÊci-

ciela ksià˝eczki mieszkaniowej z∏o˝ony
w zwiàzku z:
1) ustanowieniem spó∏dzielczego lokator-

skiego prawa do lokalu mieszkalnego,
po∏àczonym z wniesieniem wk∏adu
mieszkaniowego,

2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamia-
ny, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego pra-
wa do lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszka-
niowej,

3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamia-
ny, w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego, sta-
nowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç, lub
domu jednorodzinnego, z wyjàtkiem:
a) nabycia lokalu mieszkalnego lub do-

mu jednorodzinnego na zasadach
wspó∏w∏asnoÊci w cz´Êciach u∏amko-
wych,

b) nabycia w∏asnoÊci lokalu mieszkalne-
go bàdê domu jednorodzinnego, do

którego w∏aÊcicielowi ksià˝eczki
mieszkaniowej przys∏ugiwa∏ uprzed-
nio inny tytu∏ prawny,

4) przystàpieniem do u˝ytkowania wybu-
dowanego w∏asnego domu jednoro-
dzinnego na warunkach okreÊlonych od-
r´bnymi przepisami,

5) uzyskaniem w∏asnoÊci domu jednoro-
dzinnego lub odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzin-
nym, w zwiàzku z wykonaniem umowy
zobowiàzujàcej w∏aÊciciela gruntu do
wybudowania na tym gruncie domu jed-
norodzinnego lub budynku wielorodzin-
nego bàdê w zwiàzku z budowà budynku
wielorodzinnego na gruncie stanowià-
cym w∏asnoÊç w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej,

6) uzyskaniem odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego powsta∏ego w drodze
przebudowy, nadbudowy lub rozbudo-
wy budynku mieszkalnego bàdê po-
mieszczeƒ niemieszkalnych,

7) uzyskaniem w∏asnoÊci domu jednoro-
dzinnego lub odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzin-
nym, wybudowanym przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà w celu przeniesienia na
cz∏onków w∏asnoÊci domów jednoro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych w bu-
dynku wielorodzinnym,

8) zawarciem umowy najmu lokalu miesz-
kalnego w budynku wielorodzinnym,
którego budowa by∏a finansowana przy
udziale kredytu zaciàgni´tego w Banku
Gospodarstwa Krajowego ze Êrodków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

2. Premia jest udzielana, jeÊli czynnoÊç, o któ-
rej mowa w ust. 1, mia∏a miejsce na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
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2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Premi´ oblicza i wyp∏aca bank przy likwidacji

ksià˝eczki mieszkaniowej, pod warunkiem ˝e
jej w∏aÊciciel wystàpi z wnioskiem nie póêniej
ni˝ w terminie 90 dni od dnia dokonania czyn-
noÊci okreÊlonej w § 3 ust. 1.”

§ 2. Osobom, które z∏o˝y∏y wniosek o udzielenie
premii gwarancyjnej w zwiàzku z dokonaniem przed
dniem 24 kwietnia 2001 r. czynnoÊci, o której mowa

w § 3 ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego w § 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, premia gwarancyj-
na jest udzielana na warunkach dotychczasowych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 kwietnia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


