Druk nr 3685-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy państwa w spłacie
niektórych
kredytów
mieszkaniowych,
udzielaniu
premii
gwarancyjnych
oraz
refundacji bankom wypłaconych premii
gwarancyjnych (druk nr 3441).
Sejm na 97. posiedzeniu w dniu 16 lutego 2005 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3685 do Komisji Finansów
Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych
w drugim czytaniu.
Komisje: Finansów Publicznych oraz Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na
posiedzeniu w dniu 1 marca 2005 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu
Integracji Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne
z prawem Unii Europejskiej
wnoszą:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 w zmianie 5 w art. 10a ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Na wniosek kredytobiorcy, który od dnia 1 stycznia 1998 r. lub od każdego
kwartału następującego po I kwartale 1998 r., i nie później niż do dnia 1 stycznia
2006 r., dokonywał przez 20 lat systematycznej i terminowej spłaty kredytu, w
wysokości wynikającej z art. 7 i 8, bank umarza w ciężar budżetu państwa
pozostałe zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu
przejściowego wykupu odsetek od kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2.”;
- poseł L.Dorn w imieniu KP PiS

2
- przyjąć
2) art. 3 nadać brzmienie:
„Art. 3. 1. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31 grudnia 2007 r. dokona spłaty
zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego wykorzystanego na budowę
wielorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym zaniechano dalszych
robót budowlanych przed dniem 1 stycznia 1994 r., w wysokości środków
uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, na której zlokalizowany jest ten
budynek, bank umarza niespłaconą część zadłużenia z tytułu
przejściowego wykupienia odsetek od tego kredytu.
2. Środki wpłacone przez kredytobiorcę w wysokości, o której mowa w ust.
1, bank zalicza na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami i zadłużenia z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek, proporcjonalnie do kwoty udzielonego kredytu wraz
ze skapitalizowanymi odsetkami i kwoty środków budżetowych
przekazanych na przejściowe wykupienie odsetek.
3. Wniosek o dokonanie umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca składa w
banku w terminie wymienionym w ust. 1, a bank dokonuje umorzenia na
dzień, w którym wymagana kwota spłaty zadłużenia z tytułu kredytu
mieszkaniowego wpłynęła na rachunek kredytobiorcy w banku.”;
- poseł B.Blida wraz z grupą posłów
- przyjąć
Warszawa, dnia 1 marca 2005 r.
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