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1806
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i po˝yczek ze Êrodków Krajo-
wego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagaƒ dotyczàcych lokali i budynków finansowanych

przy udziale tych Êrodków.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167
i Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lip-
ca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kre-
dytów i po˝yczek ze Êrodków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego oraz niektórych wymagaƒ dotyczà-
cych lokali i budynków finansowanych przy udziale
tych Êrodków (Dz. U. Nr 62, poz. 719 i z 2001 r. Nr 116,
poz. 1234) w § 3 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kredyt, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç udzie-
lony jedynie na realizacj´ przedsi´wzi´ç inwesty-
cyjno-budowlanych, których realizacja nie zosta∏a
rozpocz´ta przed dniem zawiadomienia wniosko-
dawcy o zakwalifikowaniu wniosku wst´pnego na
zasadach okreÊlonych w § 5a.”

§ 2. 1. W przypadku dokonywania oceny wniosków
z∏o˝onych w Banku do dnia 31 paêdziernika 2001 r., ter-
miny, o których mowa w § 5a ust. 2 i ust. 4 rozporzà-
dzenia powo∏anego w § 1, zostajà ustalone odpowied-
nio na dzieƒ 31 stycznia 2002 r. oraz na dzieƒ 15 lutego
2002 r.
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2. Do oceny wniosków o udzielenie kredytu, które,
na podstawie § 2 ust. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 4 wrzeÊnia 2001 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i po-
˝yczek ze Êrodków Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego oraz niektórych wymagaƒ dotyczàcych lokali
i budynków finansowanych przy udziale tych Êrodków
(Dz. U. Nr 116, poz. 1234), zosta∏y zarejestrowane jako
wnioski wst´pne, stosuje si´, oprócz kryteriów zawar-
tych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia powo∏anego
w § 1, dodatkowe kryteria oceny wniosków, stanowià-
ce za∏àcznik do niniejszego rozporzàdzenia. Do wnio-
sków tych nie stosuje si´ kryteriów zawartych w za∏àcz-

niku nr 2 do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
4 wrzeÊnia 2001 r.

3. W odniesieniu do wniosków, o których mowa
w ust. 2, w przypadku gdy realizacja przedsi´wzi´cia in-
westycyjno-budowlanego zosta∏a ju˝ rozpocz´ta, nie
stosuje si´ przepisu § 3 ust. 3 rozporzàdzenia powo∏a-
nego w § 1.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 r. (poz. 1806)

DODATKOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena (punkty)

IV.1 Termin z∏o˝enia wniosku spe∏niajàcego
wymogi ustawy oraz rozporzàdzenia

Okres, który up∏ynà∏ od z∏o˝enia wnio-
sku do BGK (w miesiàcach)

(x–2) ———*30 pkt
(12–2)

IV.2.A Termin zakoƒczenia inwestycji (realiza-
cja inwestycji zosta∏a rozpocz´ta)

Przewidywany termin zakoƒczenia in-
westycji (I kw. 2002 r. = 1, II kw. 2002 r. 
= 2, III kw. 2002 r. = 3, IV kw. 2002 r. 
= 4, I kw. 2003 r. = 5,.....)

(x–5)
———*20 pkt1

(2–5)

IV.2.B Planowany czas trwania inwestycji Planowany czas trwania inwestycji
(w kwarta∏ach)

(x–6)———*30 pkt2
(1–6)

Opis:
1 W przypadku gdy przewidywane zakoƒczenie inwestycji nastàpi po 2002 r., ocena wynosi 0 pkt. Dla inwestycji zakoƒczo-

nych w 2001 r. do wzoru w miejsce zmiennej przyjmuje si´ wartoÊç „0”.
2 Je˝eli planowany czas trwania inwestycji b´dzie przekracza∏ 15 miesi´cy, ocena wynosi 0 pkt.


