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WPROWADZENIE
Mieszkanie jest miejscem kluczowym dla człowieka i pełni w jego życiu szereg
funkcji. Umożliwia ono ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Jest
miejscem realizowania podstawowych czynności życiowych o charakterze
indywidualnym, jak i tworzenia oraz podtrzymywania relacji międzyludzkich.
Umożliwia ochronę prywatności i gromadzenie dóbr. Samo stanowi również
wyznacznik statusu majątkowego. Jest w praktyce niezbędne do
podejmowania aktywności obywatelskich, społecznych, kulturalnych i
gospodarczych. Władanie mieszkaniem stanowi więc jedną z podstawowych
potrzeb każdej osoby, warunkującą lub co najmniej znacznie ułatwiającą,
zaspokojenie wielu innych.
Odpowiadające potrzebom obywateli godne warunki mieszkaniowe wpływają
pozytywnie na funkcjonowanie podstawowych grup społecznych, w
szczególności rodzin. Nieskuteczna polityka mieszkaniowa może natomiast
prowadzić do wielu negatywnych następstw dla funkcjonowania
społeczeństwa, obniżając poziom jakości życia i współprzyczyniając się do
kryzysu demograficznego.
Władanie, w szczególności własnym, mieszkaniem lub domem jest jednym z
priorytetów polskiego społeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat.
Jednocześnie, po okresie transformacji gospodarczej, lokale mieszkalne
traktowane są w Polsce jako towar rynkowy. Oznacza to, że dążenie do
posiadania ich realizowane jest głównie poprzez mechanizmy rynkowe.
Pożądane działanie współczesnych krajowych rynków mieszkaniowych, w tym
polskiego, napotyka jednak wiele trudności. Dowodem na to są regularnie
publikowane wyliczenia i dane.
Dane te świadczą o niemożliwości pełnego zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych ludności w rezultacie wyłącznie wolnej gry rynkowej. Są one
jednocześnie argumentem na rzecz podjęcia przez władzę publiczną działań,
których rezultatem byłoby pobudzenie ilościowego i jakościowego rozwoju
sektora mieszkaniowego oraz zwiększenie dostępności do mieszkań.1
Wyznaczenie przez władzę celu swoich działań oznacza, że w przedmiotowym
zakresie realizować będzie ona politykę publiczną. Autor przyjmuje za D.
Sześciło, że stanowi ją „ujęty w przepisach prawa oraz innych aktach zestaw
celów, które organy władzy publicznej (wykonawczej i ustawodawczej,
centralnej i terytorialnej) wyznaczają do realizacji w poszczególnych sferach
2
zadań publicznych”. Zestaw celów związanych z potrzebami mieszkaniowymi
może być realizowany poprzez interwencje publiczne o charakterze środków
3
prawnych i administracyjnych, pomocy finansowej i bezpośrednich działań.
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Polityka publiczna prowadzona w obszarze mieszkalnictwa określana jest
mianem polityki mieszkaniowej. Autor bazuje na jej dwóch węższych
definicjach,4 które uwypuklają odpowiednio aspekt ekonomiczny i społeczny.
Tym samym, po pierwsze rozumie ją jako jedną z polityk mikroekonomicznych,
prowadzonych przez władze publiczne, która polega na zapewnieniu
funkcjonowania rynku mieszkaniowego w tych sferach, w jakich jest on w
stanie zapewnić efektywną produkcję budowlano-montażową, a także na
5
korygowaniu ewentualnych jego niesprawności. Po drugie uznaje, że politykę
mieszkaniową stanowi „zbiór działań podejmowanych przez władze (na
różnych szczeblach administracji: centralnym, regionalnym i lokalnym),
związanych z rozwiązywaniem problemu mieszkaniowego. Jej nadrzędnym
celem, jako części polityki społecznej, jest zapewnienie bezpieczeństwa
6
socjalnego, w tym polepszenie warunków bytowych ogółu społeczeństwa”. Z
przedstawionych definicji wynika, że polityka mieszkaniowa łączy w sobie cele i
przedmiot zainteresowania dwóch innych odrębnych polityk: gospodarczej i
społecznej.
W
rezultacie
można
mówić
o
odpowiednio
dwóch
poddyscyplinach polityki mieszkaniowej: gospodarczej polityce mieszkaniowej
i społecznej polityce mieszkaniowej.
W świetle powyższych uwag można zauważyć, że do wyzwań w zakresie
polityki mieszkaniowej należy nie tylko zapewnienie odpowiedniej liczby
mieszkań, ale również zagwarantowanie, że będą one dostępne również dla
osób o niskich lub przeciętnych dochodach. Polityka mieszkaniowa
prowadzona przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego może
wspierać te cele zasadniczo na 2 sposoby, tj. poprzez stymulowanie budowy
nowych
mieszkań,
jak
również
regulowanie
prywatnego
rynku
7
mieszkaniowego.

W literaturze można odnaleźć wiele typologii modeli polityki mieszkaniowej.
Jednym z popularniejszych jest podział zaproponowany przez J. Barlowa i S.
Duncana, który bazuje na klasyfikacji tzw. reżimów państwa opiekuńczego G.
Esping-Andersena.8 Autorzy ci wyróżnili trzy modele: liberalny, korporacyjny i
socjaldemokratyczny. Kryteriami wyodrębnienia były skala i zakres stosowania
poszczególnych instrumentów polityki mieszkaniowej (np. subsydiów, kontroli
czynszów, przydziału lokali). Model liberalny charakteryzuje orientacja rynkowa
i możliwie minimalna ingerencja państwa, którego pomoc finansowa jest
ukierunkowana na wyłącznie najsłabsze grupy społeczne. Model korporacyjny
również opiera się na filozofii wolnego rynku, jednak zakłada interwencjonizm
państwowy w określonych kwestiach mieszkaniowych. Stanowi tym samym
model pośredni. Model socjaldemokratyczny realizowany był natomiast w
krajach skandynawskich i opiera się na idei powszechności usług publicznych.
Kluczową rolę odgrywa w nim państwo, które koryguje mechanizmy rynkowe
poprzez kontrolę cen i czynszów, a także rozbudowany system alokacji
9
mieszkań.
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Równie ciekawy podział zaproponował P. Lis. Dzieli on społeczną politykę
mieszkaniową na prowadzoną w modelu uniwersalnym albo selektywnym.
Ostatni model dzieli natomiast na dwie odmiany: szeroką i wąską.10 Model
uniwersalny charakteryzuje dominacja idea solidarnego płacenia i
otrzymywania świadczeń, przy uwzględnieniu zróżnicowania co do stopnia
obciążeń i świadczeń publicznych w zależności od dochodów danego
gospodarstwa domowego. Państwo zapewnia w tym przypadku mieszkanie
każdemu, bez względu na jego dochody. Model ten jest obowiązującym w
11
Danii i Holandii, w przeszłości występował także w Szwecji. W modelu
selektywnym w wersji szerokiej beneficjentami pomocy państwa w sferze
mieszkaniowej są osoby w trudnej sytuacji finansowej lub wykluczone (jak w
koncepcji wąskiej) oraz osoby o skromnych dochodach, których trudność w
dostępie do odpowiedniego mieszkania wynika z niepewności co do
uzyskiwania dochodów. Dostęp do mieszkania jest w tym przypadku zależny
od nie przekroczenia określonego pułapu dochodów. Wysokość czynszów
najmu jest regulowana i ich wysokość pozostaje przystępna. Model ten
obowiązuje w Niemczech, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Włoszech,
12
Luksemburgu, Polsce, Republice Czeskiej i Słowenii. W modelu selektywnym w
wersji wąskiej mieszkania subwencjonowane przez władze publiczne są
zastrzeżone jedynie dla osób precyzyjnie zdefiniowanych jako będące w
trudnej sytuacji lub wykluczone. Zasady przydziału lokali są określone w
sposób rygorystyczny. Wysokość czynszu jest natomiast pokrywana ze
środków publicznych niemal w całości. Państwami, w których przyjęto ten
model są Bułgaria, Cypr, Estonia, Węgry, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta,
Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania, Słowacja, i częściowo, Hiszpania.13
Rozwiązania z zakresu polityki mieszkaniowej zakłada również rządowy
program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”.14 Program ten ma w założeniu
przyczynić się do odbudowy polskiej gospodarki, dotkniętej skutkami
pandemii wywołanej wirusem COVID-19, i jednocześnie dostosować ją do
stających przed nią aktualnie wyzwań. „Polski Ład” składa się z 5
15
„fundamentów”, które autorzy programu sprowadzają do haseł „Więcej na
zdrowie”, „Wyższa emerytura”, „Niższe podatki”, „500 tys. nowych miejsc pracy”
i „Własne cztery kąty”. W ramach ostatniego z tych haseł-„fundamentów”
mieszczą się rozwiązania, które mają zwiększyć dostępność do finansowania
własnego mieszkania. Przeznaczone mają być dla osób, które chcą nabyć
swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego lub wtórnego, szukają go w
mieszkalnictwie społecznym i spółdzielczym lub chcą wybudować własny
dom. Znalazły one wyraz w dwóch programach, tj. „Mieszkanie bez wkładu
własnego” oraz „Mój dom 70 m2 – bez zbędnych formalności”. Programy te na
poziomie legislacyjnym realizują 2 ustawy. Są to odpowiednio: ustawa z dnia 1
16
października 2021 roku o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (u.g.k.m.)
oraz ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
17
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.b.z.).
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POLSKI ŁAD:
"Więcej
na zdrowie"

"Wyższa
emerytura"

"Niższe
podatki"

"500 tys.
nowych miejsc
pracy"

"Własne cztery
kąty"

Niniejszy raport został podzielony na trzy części. Zadaniem pierwszej z nich
jest
zaprezentowanie
okoliczności
uzasadniających
konieczność
podejmowania przez władze publiczne działań z zakresu polityki
mieszkaniowej. W ramach tej części zaprezentowane zostaną dane
statystyczne obrazujące problemy polskiego mieszkalnictwa. Wskazane
zostaną również polskie, zagraniczne i międzynarodowe gwarancje prawa do
mieszkania, wyrażone zarówno w aktach prawa powszechnie obowiązującego,
jak i dokumentach o charakterze soft law. Druga część raportu obejmuje
krytyczną analizę zasadniczych rozwiązań u.g.k.m. oraz u.p.b.z. Przepisy
rzeczonych ustaw ocenione zostaną pod kątem ich zdatności do realizacji
postawionych celów z zakresu polityki mieszkaniowej. W ramach ostatniej
części raportu, bazując na wynikach swojej analizy, autor przedstawi
rekomendacje zmian w analizowanych ustawach, które jego zdaniem mogą
wpłynąć pozytywnie na rezultaty wdrażanej poprzez nie polityki
mieszkaniowej.
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1. KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA POLITYKI
MIESZKANIOWEJ PRZEZ WŁADZE PUBLICZNE
1.1 POLSKIE MIESZKALNICTWO W DANYCH STATYSTYCZNYCH
Skalę problemów w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Polaków
obrazują kolejne dane i wyliczenia przedstawiane opinii publicznej. Pierwsze z
nich dotyczą przeludnienia krajowych mieszkań. Zgodnie bowiem z danymi
Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) z 2020 r. wciąż, pomimo
18
19
stałej poprawy, należą one do najbardziej przeludnionych w Unii Europejskiej.
20
Problem ten dotyczy prawie 37% populacji Polski.
Problemy polskiego mieszkalnictwa pokazuje również stosunek cen
nieruchomości do przeciętnego wynagrodzenia. Jak wyliczyli eksperci firmy
Deloitte, przy założeniu odkładania całości średniego wynagrodzenia brutto na
zakup mieszkania o wielkości 70 m2, obywatel Polski musiałby oczekiwać na
21
zrealizowanie swojego celu ok. 8 lat. Natomiast według danych z sierpnia 2021
r. nabycie mieszkania o powierzchni 55 m2 przez osobę otrzymującą
przeciętne wynagrodzenie w Polsce, co miesiąc odkładającą 20%
wynagrodzenia netto na depozycie, którego oprocentowanie jest o 1% wyższe
22
od inflacji oznaczałoby konieczność wyczekiwania około 18 lat.

8 LAT
18 LAT

TYLE MUSIAŁBY ODKŁADAĆ POLAK NA MIESZKANIE, JEŚLI OSZCZĘDZA CAŁE
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO MIESIĘCZNIE
TYLE MUSIAŁBY ODKŁADAĆ POLAK NA MIESZKANIE, JEŚLI OTRZYMUJE
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE I CO MIESIĄC ODKŁADA 20% PENSJI NA
DEPOZYT O 1% WYŻSZY OD INFLACJI

Nie napawają optymizmem również dane dotyczące pozycji najemców na
polskim rynku mieszkań na wynajem. Wynika to z faktu, iż czynsz najmu za
mieszkanie pochłania średnio ok. 52% przeciętnego miesięcznego dochodu
23
mieszkańca Polski.
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52%

52% PRZECIĘTNEGO DOCHODU MIESZKAŃCA POLSKI POCHŁANIA
CZYNSZ NAJMU

Polska boryka się też z problemem deficytu mieszkaniowego. Przejawia się on
poprzez jedną z najniższych w Europie liczb mieszkań na 1000 mieszkańców (w
24
25
2020 r. było ich ok. 393 przy średniej unijnej na poziomie 435-440). Zgodnie z
wyliczeniami analityków z Heritage Real Estate Think Tank, opublikowanymi w
raporcie z listopada 2018 r., deficyt mieszkaniowy w Polsce w liczbach
26
bezwzględnych wynosił około 2,1 mln mieszkań.
Powyższe dane znajdują odzwierciedlenie w subiektywnych odczuciach
Polaków, co pokazują kolejne badania opinii publicznej. Badania te pozwalają
zobrazować spojrzenie społeczeństwa na jego potrzeby mieszkaniowe. Osoby
odpowiedzialne za projektowanie polityki mieszkaniowej mogą uzyskać dzięki
nim odpowiedź na pytanie o sposób, w jaki Polacy chcieliby otrzymywać
wsparcie od państwa w zakresie zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych. Z
badań tych dowiedzą się również do jakich grup, zdaniem ankietowanych, taka
pomoc powinna być adresowana w pierwszej kolejności.
W badaniach przeprowadzanych cykliczne (co 5 lat) przez pracownię CBOS
respondenci pytani byli o ich najważniejsze cele na kolejne 5-10 lat (patrz:
Tabela 1). W 2018 r. w badaniu tym co siódmy ankietowany (14% respondentów)
wskazał na aspiracje mieszkaniowe. Potrzeby te są szczególnie istotne dla osób
w wieku 25-34 lat (30%) a więc w przedziale wiekowym, w którym zazwyczaj
rozpoczyna się życie rodzinne oraz stałą pracę zawodową (patrz: Tabela 2).

TABELA 1

Źródło: CBOS, Aspiracje Polaków…, s. 5.

27
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TABELA 2

Źródło: CBOS, Aspiracje Polaków…, s. 7.

Z badań statystycznych wynika, że polskie społeczeństwo wymaga od
państwa prowadzenia skutecznej polityki prorodzinnej, nakierowanej na
28
poprawę sytuacji mieszkaniowej młodych osób. W badaniu pracowni CBOS
(patrz: Tabela 3) ankietowani wskazali bowiem na pomoc dla młodych
małżeństw w uzyskaniu mieszkania jako na trzecią (29%) najbardziej przydatną
formę wspierania rodzin.

TABELA 3

Źródło: CBOS, Polityka państwa…, s. 5.
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Opinii na temat aktualnych potrzeb mieszkaniowych dotyczyło natomiast
29
badanie przeprowadzone na zlecenie fundacji Habitat for Humanity Poland.
Pierwsze z pytań dotyczyło największych problemów polskich rodzin (patrz:
Wykres 1). Ankietowani, mogąc wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi, wskazali,
że trzecim największym problemem jest brak mieszkania lub złe warunki
mieszkaniowe (32%). Na problemy mieszkaniowe zwracali uwagę najczęściej
mieszkańcy miast o wielkości 100-199 tysięcy mieszkańców, a następnie osoby
zamieszkujące metropolie, tj. miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

WYKRES 1

Źródło: Habitat for Humanity Poland, op. cit., s. 3.
Następnie respondenci zapytani zostali o to, które z wymienionych w ankiecie
problemów mieszkaniowych dotyczą ich gospodarstwa domowego (patrz:
Wykres 2). Najczęstszymi bolączkami okazały się w tym przypadku brak
możliwości: przeprowadzenia remontu mieszkania lub domu (28%
ankietowanych), zamiany mieszkania na lepsze, bardziej dostosowane do ich
potrzeb (26%) oraz samodzielnego zamieszkiwania we własnym domu lub
mieszkaniu (16%). Odpowiedzi respondentów pozwalają tym samym
stwierdzić, że problemy polskiego mieszkalnictwa mają nie tylko charakter
ilościowy, tj. wynikający z niedoboru mieszkań, ale również jakościowy, czyli
związany z samymi warunkami mieszkaniowymi.
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WYKRES 2

Źródło: Habitat for Humanity Poland, op. cit., s. 5.

W przypadku pytania o grupy, które powinny być szczególnie wspierane przez
władze publiczne w uzyskaniu własnego mieszkania (patrz: Wykres 3)
ankietowani wskazywali odpowiednio na osoby znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej, która utrudnia lub uniemożliwia samodzielne
pozyskanie mieszkania (44% respondentów), młodych, usamodzielniających
się ludzki (41% ankietowanych), osoby poszkodowane wskutek wypadków lub
klęsk żywiołowych (39%), osoby ubogie o bardzo niskich dochodach (38%) oraz
osoby, których dochody nie pozwalają na wynajęcie mieszkania lub wzięcie
kredytu hipotecznego (33%). Odpowiedzi te pozwalają postawić tezę o
zgodności zapatrywań Polaków z, opisanymi we wprowadzeniu, liberalnym lub
korporacyjnym modelem polityki mieszkaniowej. Wynika to w szczególności
ze stosunkowo niskiego priorytetu pomocy dla osób, które chcą zmienić
miejsce zamieszkania jedynie ze względu na pracę (wskazało na to 9%
respondentów) oraz osób mających problem ze spłatą zaciągniętego już
kredytu hipotecznego (2%; w domyśle: dla osób posiadających zdolność
kredytową w chwili zawarcia umowy). Podejście to wyklucza tym samym
powszechność wsparcia mieszkaniowego, zakładanego przez model
socjaldemokratyczny.
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WYKRES 3

Źródło: Habitat for Humanity Poland, op. cit., s. 7.
Ankietowanych w uprzednio wskazanym badaniu spytano również o sposób,
w jaki władze publiczne powinny subsydiować politykę mieszkaniową (patrz:
Wykres 4). Zgodnie z ich odpowiedziami państwo powinno wspierać budowę i
remonty mieszkań socjalnych i komunalnych dla osób ubogich lub w trudnej
sytuacji życiowej (50% badanych), budowę mieszkań na wynajem powszechnie
dostępnych z możliwością wykupu (46% respondentów), budowę powszechnie
dostępnych mieszkań na wynajem z umiarkowanie wysokim czynszem bez
możliwości wykupu (36%) oraz budowę i remont schronień dla najuboższych –
pomieszczeń tymczasowych i schronisk (34%).
Wskazania te obejmują zatem pomoc dla osób o niskich i średnich dochodach,
tj. najemców lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego30(pomieszczeń
tymczasowych, mieszkań komunalnych i socjalnych) oraz tych oferowanych
przez towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy
31
mieszkaniowe oraz społeczne agencje najmu.
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Potwierdzają to stosunkowo dalekie pozycje odpowiedzi dotyczycących
dopłat do kredytu hipotecznego i dofinansowania do najmu mieszkań na
wolnym rynku (wskazało na nie po 21% respondentów). Dane te, łącznie ze
wskazaniami z Wykresu 3 powyżej, pokazują stosunkowo niewielką akceptację
społeczeństwa dla wykorzystania usług podmiotów czysto komercyjnych przy
rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. Jednocześnie, zgodnie z
odpowiedziami respondentów, wyższy priorytet powinny posiadać działania
znajdujące się obecnie w gestii jednostek samorządu terytorialnego (w
32
szczególności gmin) a nie administracji rządowej.

WYKRES 4

Źródło: Habitat for Humanity Poland, op. cit., s. 9.
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1.2 POLSKIE, ZAGRANICZNE I MIĘDZYNARODOWE GWARANCJE PRAWA DO
MIESZKANIA
W Polsce konieczność prowadzenia polityki mieszkaniowej znajduje oparcie w
normie konstytucyjnej. Zgodnie z art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
33
dnia 2 kwietnia 1997 r. („Konstytucja RP”) władze publiczne prowadzą politykę
sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz
popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania
(ust. 1). Zgodnie z ust. 2 ochronę praw lokatorów określa ustawa.
Postanowienia Konstytucji RP nie formułują z całą pewnością „prawa do
mieszkania”, rozumianego jako prawo podmiotowe każdego człowieka lub
każdej rodziny. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ujęto jako cel (zadanie)
władz publicznych. Art. 75 Konstytucji RP nakłada tym samym na władze
obowiązek podejmowania działań, które mają służyć realizacji rzeczonego
zadania, uznając jednocześnie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych za
jedynie ogólniejszą wartość konstytucyjną, wyznaczającą sposób stanowienia i
stosowania wszystkich przepisów prawa.34 Użycie w treści przepisu zwrotu
„prowadzenie polityki” klarownie wskazuje, że konkretyzacja zakresu, form i
metod działania władz została pozostawiona politycznym decyzjom
ustawodawcy. Polityka ta nie musi zmierzać do natychmiastowej realizacji
celu, lecz ma jedynie maksymalnie ją do niego przybliżyć. Suma podjętych
działań powinna „sprzyjać” osiągnięciu celu, co oznacza, że na władzy
publicznej ciąży zobowiązanie starannego działania, a nie rezultatu.
„Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych” należy odnosić do płaszczyzny
faktycznej i prawnej. W przypadku pierwszej stanowi je dążenie przez coraz
większą grupę obywateli do władania mieszkaniem o standardzie
umożliwiającym egzystencję w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Płaszczyznę prawną zaspokajania omawianych potrzeb należy
odnieść do ukształtowania takiego tytułu prawnego do zajmowanego
35
mieszkania, który stworzy gwarancję stabilności.
Kolejność wymienionych w omawianym przepisie zadań szczegółowych zdaje
36
się sugerować określoną ich hierarchię. Wyliczenie to nie ma jednak z
pewnością charakteru enumeratywnego, na co wskazuje użyty w przepisie
zwrot „w szczególności”. W odniesieniu do zjawiska bezdomności przepis
zobowiązuje władze publiczne do „przeciwdziałania” mu, co sugeruje, iż
ustrojodawca liczył się z istnieniem tego zjawiska w przyszłości. „Wspieranie”
rozwoju budownictwa socjalnego oznacza jednocześnie obowiązek
samodzielnego podejmowania inicjatyw budowlanych oraz ustanowienie form
budownictwa przeznaczonego dla osób, które nie są w stanie same pokryć
całości kosztów budowy, jak i wprowadzania różnych form pomocy dla osób
37
zamieszkujących powstałe w wyniku tych działań lokale.
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Popieranie” działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego
mieszkania odnosi się natomiast do innych typów budownictwa, niż
budownictwo socjalne. Inicjatywa budowlana należy w tym zakresie do samej
zainteresowanej osoby, a rolą władz jest udzielanie jej poparcia. Pojęcie
„własnego” mieszkania należy rozumieć jako zarówno mieszkanie stanowiące
przedmiot własności (co stanowi opcję preferowaną przez ustrojodawcę), jak i
wszelkie inne nabycie uprawnień do samodzielnego zajmowania lokalu
38
mieszkalnego o pewnej trwałości w czasie i ochronie prawnej.
Rodzaj i formy
udzielanego „poparcia” zależą w znacznej mierze od decyzji ustawodawcy i nie
istnieją przeciwskazania by różnicować je w zależności od sytuacji materialnej
poszczególnych rodzin. Każdy jednak, kogo potrzeby mieszkaniowe są
„niezaspokojone” musi mieć prawo do jakiejś formy poparcia. Adresatem
omawianych obowiązków są władze publiczne, czyli ogół państwowych oraz
samorządowych organów i instytucji, choć w doktrynie podkreśla się, że mogą
39
nim być również podmioty działające w zastępstwie władz publicznych.
Beneficjentami działań władz publicznych są natomiast „obywatele”, których
potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone. Nie są nimi w konsekwencji
40
cudzoziemcy ani osoby prawne.
Ustęp 2 omawianego artykułu nakłada na ustawodawcę obowiązek przyjęcia
regulacji zapewniającej ochronę praw lokatorów. W przeciwieństwie do ust. 1,
nie ograniczono w tym przypadku kręgu beneficjentów do „obywateli”, co w
zgodzie z zasadami wykładni rozdziału II Konstytucji RP oznacza, że krąg ten
ma uniwersalny charakter. Pojęcie „lokatora” należy w tym przypadku
interpretować szeroko jako każdego użytkownika, który zajmuje mieszkanie na
podstawie ważnego tytułu prawnego. Odnosi się on również do osób
pozostających w stosunku najmu lokalu mieszkalnego.41 Tym samym, o ile
sytuacja obywateli polskich, którzy dopiero dążą do zaspokojenia swoich
potrzeb mieszkaniowych jest wyznaczana nałożeniem jedynie ogólnych zadań
na władzę publiczną, o tyle sytuacja prawna osób, które już użytkują lokale
mieszkalne, musi być uregulowana w sposób gwarantujący im ochronę
prawną.42 Przyznanie ochrony prawnej lokatorowi oznacza ograniczenie tej
ochrony dla innych podmiotów, co oznacza wprowadzenie elementów polityki
socjalnej do gospodarki rynkowej.43 Przyjmując tę optykę art. 75 stanowi
konstytucyjną przesłankę wprowadzenia ograniczeń prawa własności, które to
ograniczenia nie mogą jednak przekreślać istoty tego prawa.44
Regulacje związane z prawem do mieszkania oraz polityką mieszkaniową
można odnaleźć również w wielu konstytucjach państw członkowskich Unii
Europejskiej. Pomimo, że wskazują one często wprost na nietykalność
mieszkania lub ochronę prawa własności lokalu to zazwyczaj nie kreują praw
podmiotowych do nieruchomości. Za przykład może posłużyć konstytucja
45
Niderlandów stanowiąca, że zapewnienie odpowiednich warunków
mieszkaniowych stanowi przedmiot „troski władz”. W Irlandii aktem
normatywnym regulującym kwestię prawa do mieszkania jest natomiast
Housing Act,46 który nakłada na władze lokalne obowiązek ustalenia potrzeb
mieszkaniowych na swoim terenie i utworzenia na tej podstawie celów
mieszkaniowych.
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Kwestie prawa do mieszkania zostały także unormowane w aktach prawa
międzynarodowego. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, będąca zbiorem
praw przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych stanowi, że każdy ma m. in. prawo do stopy życiowej
zapewniającej ochronę zdrowia oraz dobrobyt, włączając w to wyżywienie,
odzież, świadczenia lekarskie, ochronę socjalną oraz mieszkanie. Analogicznym
dokumentem określającym prawa socjalne w państwach zrzeszonych w
Radzie Europy jest Europejska Karta Społeczna.47 Powyższy akt reguluje w
szczególności prawa socjalne (prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia,
prawo do higienicznych i bezpiecznych warunków pracy) oraz związkowe
pracowników (prawo do zrzeszania się). Europejska Karta Społeczna odnosi się
także do kwestii mieszkaniowych wskazując na prawo rodziny do ochrony
społecznej, ekonomicznej i prawnej, oraz obowiązek państw w zakresie
„budowania mieszkań dostosowanych do potrzeb rodzin”. Gwarancje prawa do
48
mieszkania mogą być wyprowadzone także z aktów prawa europejskiego.
Oprócz wyżej wymienionych aktów normatywnych prawa krajowego,
unijnego oraz międzynarodowego, które stanowią normy prawa o charakterze
powszechnie obowiązującym w systemie prawa (tzw. hard law), istnieją także
akty prawne o charakterze postulatywnym (określane jako soft law). Nie rodzą
one po stronie władz publicznych bezpośredniego obowiązku określonych
działań, sygnalizując jedynie istniejące problemy oraz zachęcając do
podejmowania odpowiednich działań w celu osiągnięcia zamierzonego celu.
Za przykład może w tym przypadku posłużyć Rezolucja Parlamentu
Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie powszechnego dostępu
49
do godnych i cenowo przystępnych mieszkań. Parlament Europejski podkreślił
w niej, że odpowiednie warunki mieszkaniowe stanowią prawo podstawowe,
które trzeba postrzegać jako niezbędny warunek dostępu do innych praw
podstawowych i korzystania z nich. Sposobów rozwiązywania problemów
mieszkaniowych dotyczył również inny dokument o charakterze soft law, tj.
tzw. Pakt Amsterdamski, przyjęty przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej w maju 2016 roku50oraz przygotowane przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO) „Zalecenia dotyczące promowania zdrowych mieszkań w celu
zapewnienia zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości”.51
Konieczność prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej potwierdzają
również liczne akty polityki publicznej sensu stricto, tj. plany, strategie i
52
53
programy. Charakter ten ma m. in. rządowy Narodowy Program Mieszkaniowy
oraz dokumenty przyjmowane na poziomie lokalnym, takie jak „Polityka
54
mieszkaniowa – Mieszkania 2030” Miasta Stołecznego Warszawy oraz „Polityka
55
mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027”.

STRONA 15

TREŚCI

2. ANALIZA ROZWIĄZAŃ USTAWOWYCH
2.1 USTAWA Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU O GWARANTOWANYM KREDYCIE
MIESZKANIOWYM
2.1.1 WCZEŚNIEJSZE INSTRUMENTY WSPARCIA KUPUJĄCYCH MIESZKANIA NA KREDYT
Pierwszym z rozwiązań mieszkaniowych, stanowiących część „Polskiego
Ładu”, jest program „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Zakłada on udzielanie
gwarancji spłaty kwoty kredytu odpowiadającej wysokości wkładu własnego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytobiorcom spełniającym
ustawowe wymogi. Jest on tym samym adresowany do osób pragnących
nabyć mieszkanie z rynku pierwotnego lub wtórnego. Jest to grupa
beneficjentów, do której skierowane były już w XXI w. dwa inne programy
wsparcia. Były nimi „Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla młodych”.
Założenia pierwszego z nich, tj. „Rodziny na swoim”, realizowała ustawa z dnia
8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w
56
nabywaniu pierwszego mieszkania. Podstawową grupą, do której skierowano
program były małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, które nie
ukończyły 35 lat. Mechanizm działania opierał się na udzieleniu przez Skarb
Państwa osobie ubiegającej się o kredyt gwarancji uregulowania spłaty 50%
odsetek od kredytu płatnych w pierwszych 8 latach od przyznania kredytu.
Kontynuację ww. programu stanowiło „Mieszkanie dla młodych”. Udzielane w
tym zakresie wsparcie regulowała ustawa z dnia 27 września 2013 roku o
57
pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
Głównym założeniem tego programu było umożliwienie nabycia pierwszego
domu lub mieszkania przez osoby młode, które nie ukończyły 35 lat. Pomoc
polegała na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego, udzielanemu w
58
momencie wypłaty kredytu hipotecznego. Rząd dofinansowywał wkład własny
na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego w wysokości od 10 do
30% wartości nabywanej nieruchomości. Limit powierzchni użytkowej dla
mieszkań, których dotyczyły dopłaty wynosił 75 m2 a dla domów
59
jednorodzinnych 100 m2.

2.1.2 PROGRAM „MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO” – BRAK MOŻLIWOŚCI EWALUACJI
Założenia programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” zostały określone w
projekcie u.g.k.m.
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Intencją autorów projektu ustawy – jak wynika z jej uzasadnienia – jest
„poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez eliminację
bariery braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład
własny przy udzieleniu kredytu hipotecznego oraz powstrzymanie
negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem
dzietności, odniesione do sytuacji rodzin spłacających kredyt hipoteczny
zaciągnięty w związku z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych”.60
Według autorów projektu u.g.k.m. proponowane rozwiązania mają
„realizować cele Narodowego Programu Mieszkaniowego, zwiększając dostęp
do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie
mieszkania na zasadach komercyjnych”. Zakładanym efektem wdrożenia
projektowanych rozwiązań, jak wskazano w uzasadnieniu, jest wprowadzenie
systemu wsparcia gospodarstw domowych, który: (i) poprawi efektywność i
zakres wykorzystywania finansowych instrumentów rynkowych w postaci
mieszkaniowego kredytu hipotecznego, oraz (ii) w części rozwiązań
kierowanych w szczególnym zakresie do rodzin z dziećmi będzie łączył cele
polityki mieszkaniowej i polityki prorodzinnej, zmierzającej do powstrzymania
negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem
dzietności.61
Sam cel przedmiotowej ustawy został zatem sformułowany na tyle ogólnie, że
w połączeniu z brakiem szacunkowych założeń co do liczby beneficjentów
programu, uniemożliwia w przyszłości ocenę jego powodzenia. Projektodawca
nie przytacza żadnych prognoz, z którymi - wraz z upływem czasu – można by
porównać rzeczywisty wzrost dzietności wśród osób korzystających z pomocy
państwa w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.
Niemożliwym staje się w konsekwencji przeprowadzenie realizacji
omawianego programu przez pełen cykl polityki publicznej, którego czwartym
etapem jest ocena (ewaluacja) i zakończenie realizacji polityki.62

2.1.3 GWARANTOWANY KREDYT MIESZKANIOWY JAKO INSTRUMENT WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU
„MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO”
Jednym z instrumentów wsparcia określonym w u.g.k.m. jest gwarantowany
kredyt mieszkaniowy, rozumianym jako „kredyt zabezpieczony hipoteką, w
tym kredyt, którego umowa przewiduje zabezpieczenie hipoteką po
zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, oraz objęty gwarancją albo
spłacony w części objętej gwarancją”.63
Instytucja gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zakłada zabezpieczanie
przez BGK spłaty kredytu poprzez udzielanie gwarancji bankowych, zastępując
tym samym konieczność spełnienia przez kredytobiorcę wymogu posiadania
wkładu własnego.
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Przedmiotowa regulacja ma zatem ułatwić uzyskanie kredytu
mieszkaniowego tym, którzy co prawda osiągają dochody umożliwiające
spłatę comiesięcznym rat, lecz nie dysponują wystarczającą ilością środków
pozwalających na pokrycie tzw. wkładu własnego. Uzyskanie kredytu wymaga
bowiem co do zasady posiadania odpowiedniej ilości wkładu własnego w
stosunku do wysokości udzielonego kredytu. Wkład własny stanowi zatem
odpowiedni udział kontrahenta banku w inwestycji. Pomimo tego, że ustawa
64
Prawo bankowe nie zawiera definicji wkładu własnego to posiadanie
odpowiedniej sumy pieniężnej przez wnioskującego o udzielenie kredytu jest
jednym z podstawowych czynników branych pod uwagę przy określaniu
zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się
natomiast zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w
terminach określonych w umowie.
Ocena zdolności kredytowej jest
dokonywana przez pryzmat posiadania wkładu własnego świadczącego o
stabilności finansowej kredytobiorcy oraz możliwości gromadzenia kapitału.
W
świetle
powyższego
konstrukcja
gwarantowanego
kredytu
mieszkaniowego może budzić uzasadnione wątpliwości. Wkład własny
stanowi
bowiem
potwierdzenie
umiejętności
gromadzenia
przez
kredytobiorcę określonej ilości środków finansowych, tymczasem zgodnie z
u.k.gm. kredytobiorca uzyskiwałby kredyt w zasadzie bez konieczności
dysponowania jakichkolwiek własnymi zasobami pieniężnymi.
Zgodnie z u.g.k.m objęcie gwarancją części gwarantowanego kredytu
mieszkaniowego ma następować wraz z udzieleniem tego kredytu na zlecenie
kredytobiorcy, składane wraz z wnioskiem o udzielenie tego kredytu. Łączna
wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego
oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej
20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.
Ustawodawca w celu przeciwdziałania bezzasadnym wnioskom wprowadził
konieczność uiszczenia przez wnioskującego o kredyt opłaty prowizyjnej z
tytułu udzielenia gwarancji przez BGK w wysokości 1,0% objętej tą gwarancją
części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu jest prowadzenie gospodarstwa
domowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O pomoc mogą ubiegać
się zatem nie tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo. Rozwiązanie to
jest analogiczne do tych przewidzianych w uprzednio obowiązujących
ustawach związanych z realizacją polityki mieszkaniowej, w tym np. ustawie
wdrażającej program „Mieszkanie dla młodych”. Ustawodawca wprowadził
jednak wyjątek od wskazanej wyżej zasady, którym jest możliwość ubiegania
się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy przez obywatela polskiego
prowadzącego gospodarstwo domowe poza granicami Polski lub przez
obcokrajowca, któremu został udzielony kredyt wspólnie z osobą będącą
obywatelem polski, jeśli razem prowadzą gospodarstwo domowe.
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Ustawa w zakresie, w jakim przewiduje możliwość zawierania umów o
gwarantowany kredyt mieszkaniowy przez osoby zamieszkujące za granicą
może jednak nie mieć praktycznego zastosowania, na co wskazał w swoim
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stanowisku Związek Banków Polskich. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad
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pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami kredyt hipoteczny może
zostać udzielony wyłącznie w walucie lub być indeksowany do waluty, w której
konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość
środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w walucie udzielenia
kredytu hipotecznego lub walucie, do której kredyt hipoteczny jest
indeksowany. Biorąc pod uwagę jeden z warunków udzielenia kredytu na
podstawie u.g.k.m, jakim jest zaciągnięcie zobowiązania w walucie polskiej, w
zasadzie
uniemożliwia
to
uzyskanie
gwarantowanego
kredytu
mieszkaniowego przez osoby zamieszkujące poza granicami Polski.
Ustawa nie wiąże możliwość uzyskania gwarantowanego kredytu
mieszkaniowego z wiekiem wnioskodawców. Jest to uzasadnione zarówno z
punktu widzenia społecznego poczucia sprawiedliwości, jak i nie stwarza
konstytucyjnych wątpliwości związanych z naruszeniem zasady równości
wobec prawa.
Gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest udzielany na podstawie umowy z
bankiem uprawnionym do udzielania takich kredytów na podstawie umowy
zawartej z BGK. Zgodnie z u.g.k.m. gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest
udzielany: (i) bez wymagań w zakresie minimalnej wysokości wkładu własnego
kredytobiorcy, (ii) w walucie polskiej, (iii) na okres co najmniej 15 lat.
Ustawodawca przewidział także termin, do którego kredyt ten może został
udzielony – 31 grudnia 2030 r.

Kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na pokrycie całości albo części
wydatków: (i) ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, w
tym z jego wykończeniem, oraz z nabyciem prawa własności nieruchomości
gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu, (ii) ponoszonych w
związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu
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jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem lub (iii) stanowiących wkład
budowlany.

W celu przeciwdziałania spekulacjom oraz wykorzystywaniu kredytowania do
finansowania potrzeb mieszkaniowych po zawyżonych, nierynkowych cenach
ustawodawca wprowadził progi maksymalnych cen lokalu lub wkładu
budowlanego. Progi te zostały powiązane z wskaźnikiem przeliczeniowym
kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz
współczynnikiem, którego wysokość uzależniono od tego, czy kredytobiorca
ma zostać pierwszym nabywcą mieszkania, na zakup którego ubiega się o
pomoc państwa.

STRONA 19

Jednocześnie ustawodawca upoważnił Radę Ministrów do określenia w
drodze rozporządzenia niższej aniżeli wskazanej w u.g.k.m. wartości
współczynników z uwzględnieniem bieżących cen transakcyjnych i ofertowych
na rynku, zmiany poziomu kosztów budowy oraz mając na względzie
ograniczanie ryzyka działań spekulacyjnych, które mogłyby skutkować
nieuzasadnionym wzrostem cen nieruchomości.
Kolejnym warunkiem uzyskania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego
jest nieposiadanie przez wnioskujących określonych w u.g.k.m. tytułów
prawnych do nieruchomości, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, domu
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jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu oraz
nieprzyznanie innym osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego
wnioskującego innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
Ustawodawca uznał jednak, że cele programu „Mieszkanie bez wkładu
własnego” uzasadniają przyznanie możliwości ubiegania się o pomoc państwa
również pewnemu kręgowi osób posiadających tytuł prawny do
nieruchomości. Warunek nieposiadania prawa własności lokalu mieszkalnego,
domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu
uważa się bowiem za spełniony w przypadku posiadania określonej liczby
dzieci i powiązanej z nią wielkości powierzchni użytkowej lokalu lub domu, do
którego przysługuje już tytuł prawny. Przyjęto zatem racjonalne założenie, że
pomimo posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu część
osób prowadzących gospodarstwo domowe może znajdować się w sytuacji, w
której ich nieruchomość nie przystaje do liczby osób w niej zamieszkujących.
Ustawodawca wprowadził dodatkowe ograniczenie związane z korzystaniem z
nieruchomości nabytej za środki z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
W czasie obowiązywania gwarancji kredytobiorca nie może bowiem
wykorzystywać nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.
W celu przeciwdziałania nadużywaniu wprowadzanego instrumentu
kredytowego i wykorzystywaniu go sprzecznie z przeznaczeniem (np. do
inwestycji w nieruchomość znajdującą się za granicą albo przez uzyskiwanie
dwóch kredytów na budowę jednego domu) ustawodawca dokonał zawężenia
pojęcia „budowy” oraz „domu jednorodzinnego” na gruncie przedmiotowej
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regulacji w stosunku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (p.b.). Z
pojęcia „budowy” wyłączono bowiem odbudowę, rozbudowę i nadbudowę z
obszaru objętego wprowadzanym instrumentem kredytowym. Pojęcie „domu
jednorodzinnego” ograniczono natomiast do znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym
wyodrębniono wyłącznie jeden lokal mieszkalny.
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Ustawa zakłada powołanie w ramach BGK Rządowego Funduszu
Mieszkaniowego jako podstawy finansowania programu „Mieszkanie bez
wkładu
własnego”.
Źródłami
finansowania
Rządowego
Funduszu
Mieszkaniowego mają być środki z budżetu państwa, opłaty prowizyjne z
tytułu przystąpienia do programu, odsetki z tytułu oprocentowania środków
Funduszu oraz wpływy z tytułu odzyskanych kwot wpłaconych przez BGK przy
wykonywaniu umowy gwarancyjnej.

2.1.4 SPŁATY BEZPOŚREDNIE CZĘŚCI ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA JAKO INSTRUMENT WSPARCIA W RAMACH
PROGRAMU „MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO”
Drugim przewidzianym w u.g.k.m. instrumentem realizującym założenia
programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” jest tzw. spłata rodzinna. Polega
on na udzielaniu przez BGK wsparcia finansowego tym kredytobiorcom,
którym w okresie spłaty kredytu urodzi się drugie lub kolejne dziecko.
Podobnie jak w przypadku gwarantowanego kredytu mieszkaniowego
ustawodawca uzależnił możliwość ubiegania się o spłatę rodzinną od
spełnienia szeregu dodatkowych warunków, tj. (i) nieposiadania przez osoby
wchodzące w skład gospodarstwa domowego prawa własności lokalu
mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabytego lub
wybudowanego z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu
mieszkaniowego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego
albo domu jednorodzinnego, (ii) prowadzenia przez kredytobiorcę
gospodarstwa domowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii)
braku wypowiedzenia umowy gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
W u.g.k.m. określono także limity wysokości spłaty rodzinnej, które wynoszą 20
tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy
drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa
domowego dotyczy trzeciego lub kolejnego dziecka. Wysokość spłaty
rodzinnej nie może jednak przekraczać wysokości pozostałej do spłaty części
kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Ustawodawca – jak
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zauważył również Związek Banków Polskich – nie wskazuje jednak, czy spłata
rodzinna jest jednorazowa, czy też przysługuje kredytobiorcy za każdym razem,
kiedy w jego rodzinie pojawi się kolejne dziecko.
Spłata rodzinna dokonywana jest na wniosek kredytobiorcy, który składany
jest do BGK za pośrednictwem banku kredytującego. Wnioskujący powinien
złożyć wniosek nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia
powiększenia gospodarstwa domowego, załączając do niego wskazane w
u.g.k.m. dokumenty, w tym oświadczenia o spełnieniu ustawowych warunków.
BGK odmawia zlecenia spłaty rodzinnej w przypadku przekroczenia terminu
na złożenie wniosku lub niekompletności wymaganych dokumentów.
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W celu zapewnienia wiarygodności składanych przez kredytobiorców
oświadczeń ustawodawca wprowadził obowiązek składania oświadczenia pod
rygorem odpowiedzialności karnej w przypadku oświadczeń dotyczących
wniosku o gwarantowany kredyt mieszkaniowy oraz spłatę rodzinną.
Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
Ustawodawca wprowadził także dwie przesłanki, przy spełnieniu których
kredytobiorca korzystający ze spłaty rodzinnej zobligowany jest do jej zwrotu.
Po pierwsze obowiązek taki występuje w sytuacji, gdy kredytobiorca został
prawomocnie skazany za czyn z art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny71(k.k.), tj. przestępstwo wyłudzenia kredytu, jeżeli zostało ono
popełnione
w
związku
z
udzieleniem
gwarantowanego
kredytu
mieszkaniowego, w ramach którego dokonano na rzecz kredytobiorcy spłaty
rodzinnej lub dokonaniem na rzecz kredytobiorcy spłaty rodzinnej. W takim
przypadku kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu spłaty w pełnej
wysokości.
Drugi przypadek dotyczy czynności, której przedmiotem jest nabyta
nieruchomość. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu spłaty rodzinnej, gdy
w ciągu 5 lat od dnia dokonania spłaty: (i) dokonał zbycia prawa własności
lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabytego albo
wybudowanego z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu
mieszkaniowego, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na
podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i
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opiekuńczy, (ii) wynajął lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny lub jego
część innej osobie lub użyczył ten lokal albo dom innej osobie, lub (iii) dokonał
zmiany
sposobu
użytkowania
lokalu
mieszkalnego
albo
domu
jednorodzinnego lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych. W takim przypadku część spłaty rodzinnej
dokonanej na rzecz kredytobiorcy podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu
Mieszkaniowego w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty dokonanej na
rzecz tego kredytobiorcy spłaty rodzinnej oraz wskaźnika równego ilorazowi
liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.
Kredytobiorca zobligowany jest do poinformowania banku kredytującego o
prawomocnym wyroku skazującym lub zajściu zdarzenia związanego ze
zbyciem nieruchomości lub zmianą jej przeznaczenia. Sankcją za niespełnienie
obowiązku informacyjnego jest naliczanie odsetek ustawowych od dnia
dokonania na jego rzecz spłaty rodzinnej.
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2. 2 USTAWA Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2021 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO
BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM
2.2.1 TENDENCJA LIBERALIZACYJNA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY OKREŚLONYCH KATEGORII DOMÓW
JEDNORODZINNYCH
Innym z elementów polityki mieszkaniowej realizowanej w ramach „Polskiego
Ładu” jest program „Mój dom 70 m2 – bez zbędnych formalności”. Zakłada on,
zgodnie z nazwą, uproszczenie procedur związanych z budową budynków
jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Kierunek zmian
postulowanych w programie nie jest jednak nowy. Wspomniany program
wpisuje się bowiem w tendencję liberalizacyjną przepisów dotyczących
budowy określonych kategorii domów jednorodzinnych, wyrażaną przez
kolejne nowelizacje p.b.
Wspomnianą tendencję zapoczątkowała ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o
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zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z
nią od dnia 28 czerwca 2015 r. zniesiony został wymóg uzyskiwania decyzji o
pozwoleniu na budowę i przebudowę wolno stojących budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, „których obszar oddziaływania mieści się w
całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane".
Wystarczającym w tym przypadku było jedynie zgłoszenie takiej budowy lub
przebudowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej, którym
podobnie jak w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę, jest miejscowy
starosta lub prezydent miasta (w przypadku miast na prawach powiatu).
Ustawa nie przewidywała limitu powierzchni takich budynków, ani nie
regulowała wyglądu ich dachów.
Przepisy ustawy dały jednak organom administracji architektonicznobudowlanej prawo złożenia (w formie decyzji) sprzeciwu wobec zgłoszenia
budowy lub przebudowy w przypadku, gdy będzie ona ograniczała prawa
właścicieli nieruchomości sąsiednich. Może mieć to miejsce na przykład wtedy,
gdy wolno stojący dom jednorodzinny ma być postawiony w odległości od
granicy działki mniejszej niż wymagane 3 metry (gdy w ścianie zwróconej ku
granicy nie ma żadnych okien ani drzwi) lub 4 metry (gdy w takiej ścianie są
okna bądź drzwi). Na złożenie sprzeciwu organ ma w tym przypadku 21 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia. Niezłożenie sprzeciwu w tym terminie oznacza
zgodę organu na budowę/przebudowę. Prace budowlane można więc w tym
przypadku rozpocząć już po upływie 21 dni od daty zgłoszenia.
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Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na podstawie
powyższych przepisów, w kolejnych latach zgłoszono następującą liczbę
budów domów jednorodzinnych:
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1. 2015 – 4868,
2. 2016 – 5302,
3. 2017 – 3003,
4. 2018 – 2253,
5. 2019 – 2006,
6. 2020 – 1877.75

W tym samym okresie pozwoleń na budowę domów wydano jednak znacznie
więcej. W kolejnych latach było to odpowiednio:
1. 2015 (II półrocze) – 75 058,
2. 2016 – 82 852,
3. 2017 – 90 968,
4. 2018 – 105 559,
5. 2019 – 99 833,
6. 2020 – 106 470.76
Powyższe dane obrazują malejącą liczbę budów oraz nikłą popularność tego
rozwiązania w porównaniu do złożenia tradycyjnego wniosku o pozwolenie na
budowę. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w tym, że na
podstawie zgłoszenia można wybudować jedynie domy jednorodzinne, które
nie mają wpływu na zagospodarowanie sąsiednich działek, podczas gdy
większość inwestycji na nie wpływa. Liczbę inwestycji zrealizowanych na
podstawie zgłoszenia dodatkowo zmniejsza wyłączenie niemożliwość
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wybudowania na tej podstawie domu w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.
Za kolejny przejaw wspomnianego kierunku liberalizacyjnego można uznać
postanowienia ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw[1]. Przepisy tej nowelizacji
doprowadziły do uproszczenia procedury związanej z budową wolno stojących
parterowych budynków rekreacji indywidualnej, czyli tzw. domków
letniskowych. Weszły one w życie dnia 19 września 2021 r. W myśl przepisów
ustawy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie było odtąd konieczne
również w przypadku domków letniskowych o powierzchni zabudowy do 35
m2. Do wykonania robót budowlanych można było w tym przypadku
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia organ nie
wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu, nie później jednak niż 3 lata od
określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.
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TREŚCI

Możliwość budowy w oparciu o zgłoszenie była jednak obwarowana
określonymi zastrzeżeniami. Zgodnie z jednym z nich na każdych 500 m działki
możliwe jest postawienie wyłącznie jednego domku. Domek letniskowy
powinien zostać wybudowany w odpowiedniej odległości od granicy działki.
Ściany planowanego domku letniskowego powinny, zgodnie z ustawą,
znajdować się nie dalej niż 4 metry od granicy działki. Limit ten jest niższy w
przypadku budynku pozbawionego drzwi oraz okien i wynosi 3 metry.
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. przewidywała również możliwość
nieustanowienia kierownika budowy oraz odstąpienie od prowadzenia
dziennika budowy. Domek, do którego budowy nie został ustanowiony
kierownik budowy, nie mógł być jednak wyposażony w poddasze o
przeznaczeniu użytkowym. Praktyka pokazała jednak, że możliwym było
obejście tego zakazu poprzez dobudowanie antresoli, która w świetle p.b. nie
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stanowi pełnej kondygnacji.
Autorzy „Polskiego Ładu” wdrożenie programu „Mój dom 70 m2 – bez
zbędnych formalności” uzasadniają właśnie rzekomym sukcesem powyższej
regulacji.80 Teza o sukcesie liberalizacyjnej nowelizacji z 13 lutego 2020 r. jest
jednak trudna do zweryfikowania. Zakładając, że przez jej sukces rozumie się
liczbę domków letniskowych wybudowanych od września 2020 r., autorzy
wspomnianego programu powinni udowodnić swoją tezę przynajmniej w
wymiarze ilościowym. W oficjalnych dokumentach brak jest jednak takich
informacji. Zweryfikowanie tej tezy jest również niemożliwie poprzez analizę
danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego, gdyż w rzeczonych statystykach nie odnotowuje się tej
kategorii budynków.

2.2.2 PROGRAM „MÓJ DOM 70 M2 – BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI” – NIEJASNY CEL PROGRAMU
W sferze legislacyjnej założenia programu „Mój dom 70 m2 – bez zbędnych
formalności” realizować ma u.p.b.z. Potrzeba przyjęcia rzeczonej nowelizacji
p.b., zdaniem autorów uzasadnienia do projektu ustawy, wynikać miała „z
konieczności zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwiających
budowę domów jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb
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mieszkaniowych”.
Warto podkreślić, że autorzy projektu nie przedstawili szerszego ratio legis
planowanej regulacji. Nie wskazali na żadne dane liczbowe, pozwalające
szacunkowo wykazać, w jakim zakresie regulacja ta może przyczynić się do
realizacji zamierzonego celu. Sam cel regulacji, poza ogólnikową przesłanką
uproszczenia przepisów, również nie został doprecyzowany. W szczególności
rządowy projektodawca nie wskazał skutków regulacji w formie ilościowej, tj.
ile wynosi przewidywana liczba budynków, które miałyby zostać wybudowane
przy wykorzystaniu uproszczonej procedury i która uzasadniałaby przyjęcie
tego projektu. Niemożliwa będzie, tym samym, ewaluacja efektywności
przyjętej regulacji pod kątem zgodności wyników jej wdrożenia z przesłankami
przyświecającymi jej przyjęciu.
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2.2.3 PROGRAM „MÓJ DOM 70 M2 – BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI” – LIBERALIZACJA WBREW INTERESOM
OBYWATELI?
Zasadniczym rozwiązaniem przewidywanym przez u.p.b.z. jest umożliwienie
budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez
konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika
budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. W omawianym przypadku
inwestor będzie mógł ograniczyć się do zgłoszenia budowy. Do zgłoszenia
będzie musiał dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany.
Do budowy wyodrębnionych nowelą kategorii budynków mieszkalnych nie
będzie się jednak stosowało szeregu przepisów p.b. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie będzie m. in. sprawdzał zgodności zgłoszenia
z przepisami, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi. W procesie tym, w
przeciwieństwie do opisywanych ustaw liberalizujących z 2015 i 2020 r,
wyłączona została również instytucja sprzeciwu organu. Rozwiązanie to w
sposób oczywisty może wpłynąć negatywnie na przebieg procesu budowy
domu mieszkalnego, jak i na bezpieczeństwo jego przyszłych mieszkańców.
Pozbawienie organów administracji architektoniczno-budowlanej możliwości
kontroli zgłoszenia budowy pod kątem jej zgodności z przepisami prawa,
zanim zostanie ona rozpoczęta, może tym samym w konsekwencji raczej
pogorszyć niż polepszyć sytuację inwestora.82
Zwolnienie inwestora z obowiązku ustanowienia kierownika budowy oznacza
również dodatkową odpowiedzialność tego pierwszego. Decydując się na to
rozwiązanie inwestor przyjmie na siebie odpowiedzialność za kierowanie
budową oraz za kompletność dokumentacji budowlanej. Do obowiązków
inwestora należeć będzie tym samym zapewnienie realizowania budowy w
sposób zgodny z projektem, zgłoszeniem, warunkami technicznobudowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Będzie on
musiał również zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących na budowie.
Dodatkowo, zgodnie z przepisami u.p.b.z., na inwestorze będzie spoczywał
również obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Ustawa przenosi tym samym ciężar odpowiedzialności za prowadzenie
budowy wspomnianej kategorii budynków z profesjonalnych uczestników
procesu budowlanego na inwestora. Ten ostatni może być osobą działającą w
zaufaniu do prawa, za to nieznającą przepisów techniczno-budowlanych, ani
nawet niezdającą sobie sprawy z konsekwencji ich naruszenia. Zakres
potencjalnych konsekwencji jest szeroki i obejmuje nakaz rozbiórki,
odpowiedzialność cywilną i karną. Można tym samym podnieść potencjalną
niezgodność omawianego rozwiązania z zasadą zaufania do państwa i prawa, o
której mowa w art. 2 Konstytucji RP.
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Wbrew stanowisku przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii należy
zauważyć, że wskazane wyżej regulacje p.b., wyłączone w przypadku domów
jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, mają nie tylko charakter
restrykcji wobec inwestora. Spełniają one również funkcję ochronną. Ich celem
jest zapewnienie inwestora i innych zainteresowanych podmiotów, że proces
budowlany jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa, przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz jest kontrolowany przez organy
administracji publicznej.
Przyjęta ustawa przewiduje, iż domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 będą
budowane poprzez zgłoszenie z projektem budowlanym, co oznacza, że
zgodnie z art. 30a p.b. organ administracji architektoniczno-budowlanej
zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu
stosowne informacje. Rozwiązanie to ma umożliwić zainteresowanym
powzięcie informacji o rozpoczętej inwestycji.
Z założenia przedmiotowe domy będą mogły być budowane na obszarach
objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku jego braku inwestor będzie musiał wystąpić do organu (tj. wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Organ będzie zobowiązany wydać decyzję dla tego
typu obiektów w terminie 21 dni. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie pod
kątem równości obywateli w zakresie możliwości skorzystania z
przedmiotowego rozwiązania ze względu na wciąż niewielki procent
powierzchni Polski, która objęta jest miejscowymi planami.84 Częste
wykorzystywanie w omawianym zakresie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu może jednak wpłynąć na pogłębienie chaos
przestrzennego.
Budowane obiekty mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać
zachowanie wymogów bezpieczeństwa. Mimo tego dopuszczono jednak, aby
były one maksymalnie dwukondygnacyjne. Obszar oddziaływania budynku
musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane, co zasługuje na aprobatę ze względu ochronę interesów
właścicieli działek sąsiednich. Jednocześnie jednak znacząco ogranicza to
zakres zastosowania uproszczonej procedury ze względu na to, że w
przypadku niemałej liczby inwestycji budowalnych oddziaływanie na sąsiednie
działki jest nie do uniknięcia. Ustawa przewiduje również wymóg, aby
budowane domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 były budynkami wolno
stojącymi. Określa również dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż
liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2
powierzchni działki.
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W uzasadnieniu do projektu ustawy projektodawca podkreślił, że
sformułowanie „jeden na każde 500 m2” nie oznacza, że dla skorzystania z
projektowanego trybu zgłoszenia jest wymagane posiadanie działki o
powierzchni co najmniej 500 m2. Zaznaczył, że „każde 500 m2” powierzchni
działki oznacza – tak jak w przypadku analogicznych regulacji art. 29 ust. 1 i 2
p.b. dotyczących maksymalnej gęstości zabudowy – określone przedziały
wielkości tej powierzchni (wyznaczone „rozpoczęciem” wskazanej wielkości –
85
czyli każde „rozpoczęte” 500 m2). Wymóg lokalizacji jednego obiektu na każde
500 m2 powierzchni działki ma stanowić mechanizm gwarantujący, że
projektowana instytucja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie
budowie wieloobiektowych osiedli.
Ustawa nie zwalnia w zakresie projektowania i budowy domów o powierzchni
zabudowy do 70 m2 z obowiązku stosowania wymagań technicznobudowlanych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.86 Wymagania te obejmują m. in.
obowiązek zachowania odpowiednich odległości od granic działki
inwestycyjnej,
gwarantujących
ograniczenie
obszaru
oddziaływania
realizowanego budynku do działki, na której zostanie on wybudowany.
Budowa domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie wymagała
zawiadomienia
organów
nadzoru
budowlanego
oraz
projektanta
sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
W przypadku decyzji inwestora o nieprowadzeniu dziennika budowy
projektant zachowa swoje uprawnienie do żądania wstrzymania robót
budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub
wykonywania ich niezgodnie z projektem. W tym przypadku będzie je
realizował przez zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o
wystąpieniu powyższych przesłanek.

2.2.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PEŁNA WĄTPLIWOŚCI
Ustawa podkreśla, że celem budowy ma być zaspokojenie własnych potrzeb
mieszkaniowych inwestora. Nie wskazuje jednak, czy z regulowanej przez nią
uproszczonej procedury może skorzystać właściciel innego domu lub
mieszkania, pragnący się przeprowadzić lub wybudować budować kolejny
dom na własne cele mieszkaniowe, w którym mieszkałby naprzemiennie z
dotychczasowym mieszkaniem.
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Wolę przeznaczenia planowego domu na zaspokojenia własnych potrzeb
mieszkaniowych inwestor ma potwierdzić złożonym przez siebie
oświadczeniem. Wątpliwość budzić może jednak obwarowanie oświadczenia
odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 § 6
k.k., tj. karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Inwestor obowiązany
będzie do zawarcia w oświadczeniu klauzuli o następującej treści: „Jestem
świadomy(-ma)
odpowiedzialności
karnej
za
złożenie
fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępować będzie pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
W przypadku tego rozwiązania wątpliwości budzi nie tylko wymiar kary, ale
również samo zagrożenie odpowiedzialnością karną, zamiast administracyjnej.
Wydaje się być ono błędne również ze względu na powiązanie zagrożenia
odpowiedzialnością karną z oświadczeniem woli dotyczącym zdarzeń, które
nastąpią w przyszłości. Rozpoczynając budowę inwestor nie może przecież
mieć pewności, czy uda mu się zakończyć budowę. W jej trakcie inwestor
87
może również umrzeć.
Natomiast w przypadku śmierci inwestora już po dokończeniu budowy
oświadczenie przestanie całkowicie wypełniać swój cel, gdyż jego
spadkobiercy, nie będąc nim związani, będą mogli dysponować
nieruchomością w dowolny sposób, w tym sprzeczny z założeniami
ustawodawcy. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy
inwestor, z uwagi na problemy z obsługą kredytu lub inne niezależne od niego
czynniki, będzie musiał sprzedać nieruchomość przed lub po zakończeniu
budowy.
Ustawa nie wskazuje również, jak długo ma istnieć zamiar będący
przedmiotem oświadczenia, czy zamiar wystarczy w chwili rozpoczęcia
budowy i składania oświadczenia oraz czy inwestor może zmienić zdanie, a
jeśli tak to, do kiedy. W przypadku, gdyby możliwa była zmiana zdania, nie
wiadomo również, czy inwestor musi zamieszkać w budowanym budynku i jak
długo.88
Problematyczne może być zdefiniowanie, co oznacza budowanie w celu
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Podobne sformułowanie
występuje obecnie w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
89
osób fizycznych. Do kwestii wykładni tego sformułowania odniósł się
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 12 września 2012 r. 90
Wskazał on, że „wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe
oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw.
»dachu nad głową«, dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać". Mimo iż w
prawie podatkowym sformułowanie używane jest w innym kontekście to
można oczekiwać, że na gruncie p.b. jego interpretacja będzie podobna.91

STRONA 29

W świetle powyższych zastrzeżeń rodzi się również pytanie o zgodność
omawianego przepisu karnego z Konstytucją RP. W szczególności wątpliwości
mogą odnosić się do konstytucyjnej ochrony prawa własności, jak również
zasad prawidłowej legislacji oraz określoności ustawy karnej.

3. REKOMENDACJE
3.1 REKOMENDACJE ZMIAN W USTAWIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU O
GWARANTOWANYM KREDYCIE MIESZKANIOWYM
3.1.1 REKOMENDACJA PIERWSZA
Racjonalnym rozwiązaniem byłoby dookreślenie, czy gwarantowany kredyt
mieszkaniowy może zostać udzielony także cudzoziemcom. Ustawodawca nie
wskazał jednoznacznie, czy wnioskodawcą o udzielenie tego kredytu może być
jedynie obywatel polski. Wykładnia celowościowa prowadzi do wniosku, że
uzyskać taki kredyt może także cudzoziemiec. Skoro bowiem prawodawca
ograniczył możliwość zaciągania zobowiązania za granicą do osób fizycznych
posiadających
obywatelstwo
polskie
lub
nieposiadających
takiego
obywatelstwa, ale prowadzących gospodarstwo domowe z osobą posiadającą
takie obywatelstwo to należy przyjąć, że na terytorium RP programem
gwarantowanego kredytu mieszkaniowego może być objęty także
cudzoziemiec. Wydaje się, że prawidłowa konstrukcja tego przepisu powinna
zostać zbudowana w sposób analogiczny do rozwiązań przyjętych w ustawie z
dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu,92 gdzie jednoznacznie określono,
że dopłaty do czynszu może uzyskać – po spełnieniu określonych warunków –
także cudzoziemiec. Takie rozwiązanie z jednej strony nie pozostawiałoby
wątpliwości instytucjom bankowym w przypadku składania wniosków o
gwarantowany kredyt mieszkaniowy przez obywateli innych państw. Z drugiej
zaś strony wyeliminowałoby ono możliwość uzyskania gwarantowanego
kredytu przez osoby, które nie posiadają podstawy do przebywania na stałe na
terytorium RP.
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3.1.2 REKOMENDACJA DRUGA
Zasadnym jest także doprecyzowanie treści art. 5 ust. 1 pkt 1 u.g.k.m. poprzez
dodanie do tego przepisu wyłączenia możliwości uzyskania gwarantowanego
kredytu mieszkaniowego przez grupy osób wchodzące w skład gospodarstwa
domowego w sytuacji posiadania tytułu prawnego w postaci współwłasności
lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w udziale co najmniej 50%
(analogicznie w przypadku posiadania udziału w wysokości 50% spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu). Ustawodawca nie wskazał bowiem
jednoznacznie, czy chodzi o osoby posiadające tytuł prawny w postaci prawa
własności do całości lokalu lub domu jednorodzinnego, czy również do ich
części (współwłasność). Takie rozwiązanie przyjęto w ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w
pierwszych latach najmu. Natomiast ustawa z dnia 27 września 2013 r. o
pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych
przewiduje, że dofinansowanie wkładu własnego jest możliwe, jeżeli
wnioskodawca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeśli jego
udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden
lokal mieszkalny. Możliwość ubiegania się o kredyt mieszkaniowy przez osoby
posiadające mniej niż 50% udziału jest podyktowane zasadnością wsparcia
osób posiadających niewielki lub symboliczny (np. w przypadku dziedziczenia
lub darowizny) udział we współwłasności prawa do lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego.

3.1.3 REKOMENDACJA TRZECIA
Wątpliwości budzi także treść art. 9 u.g.k.m., który wymaga dołączenia do
wniosku o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego oraz wniosku
o dokonanie spłaty rodzinnej określonych oświadczeń pod rygorem
odpowiedzialności karnej. Zgodnie z wymogami u.g.k.m. wnioskodawca chcąc
uzyskać gwarantowany kredyt mieszkaniowy musi dołączyć oświadczenie o
nieposiadaniu
tytułu
prawnego
do
lokalu
mieszkalnego,
domu
jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz
nieposiadanie innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Co do
uzyskania spłaty rodzinnej konieczne jest złożenie analogicznego
oświadczenia. Przedmiotowy przepis wskazuje, że oświadczenia te są składane
pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k.). Wydaje się, że taka konstrukcja nie jest
konieczna dla istnienia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia. Jeżeli bowiem wnioskodawca przedkłada fałszywe oświadczenie
instytucji bankowej to podlega odpowiedzialności z art. 286 § 1 k.k. (tzw.
przestępstwo oszustwa) w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Umyślne
wprowadzenie w błąd instytucji bankowej w celu uzyskania korzyści
majątkowej – w tym przypadku kredytu – wypełnia znamiona dwóch wyżej
wskazanych przestępstw. Co więcej, sam ustawodawca jako jedną z podstaw
obowiązku zwrotu spłaty rodzinnej lub udzielonego gwarantowanego kredytu
mieszkaniowego wskazał prawomocny wyrok skazujący właśnie z art. 297 § 1
k.k., a więc przewidział, że właśnie ten przepis może stanowić podstawę
ewentualnej odpowiedzialności karnej kredytobiorcy.
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3.2 REKOMENDACJE ZMIAN W USTAWIE Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2021 R. O ZMIANIE
USTAWY – PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
3.2.1 REKOMENDACJA PIERWSZA
Zasadnicze kontrowersje w u.p.b.z. budzi regulacja zawarta w art. 1 pkt 3b w
zakresie w jakim nowelizuje art. 30 p.b. dodając do niego ust. 5j, który to
wyłącza
zastosowanie
instytucji
sprzeciwu
organu
administracji
architektoniczno-budowlanej. W przeciwieństwie zatem do wprowadzonych
uprzednio ustaw liberalizujących proces budowlany ustawodawca w sposób
znaczący ograniczył kontrolę państwa nad powstawaniem domów
jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Rozwiązanie to należy
ocenić negatywnie. W ramach procedury sprzeciwu zadaniem organu jest
bowiem ustalenie, czy zamierzona budowa lub inne roboty budowlane są
zgodne z przepisami prawa (a zatem mogą być prowadzone), czy też nie
powinno się dopuścić do ich realizacji. Pozbawienie organu wskazanej
kompetencji może zatem wpłynąć negatywnie zarówno na sam przebieg
procesu budowy domu mieszkalnego, jak i na bezpieczeństwo jego przyszłych
mieszkańców. Wskazana regulacja jest również istotna w kontekście
odpowiedzialności inwestora, który w świetle u.p.b.z. ponosi zasadniczą
odpowiedzialność za powodzenie inwestycji i jej zgodność z przepisami prawa.
Sprzeciw organu stanowiłby w tym przypadku swego rodzaju ostatni „sygnał
ostrzegawczy” organu, który mógłby uchronić inwestora przed ewentualną
odpowiedzialnością prawną, nierodząc przy tym dotkliwych konsekwencji dla
przebiegu procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym zasadnym byłoby
objęcie instytucją sprzeciwu zgłoszenia budowy domu mieszkalnego o
powierzchni do 70 m2.

3.2.2. REKOMENDACJA DRUGA
Krytyce należy poddać także regulację zaproponowaną w art. 1 pkt 3a u.p.b.z.,
wprowadzającą obowiązek składania przez inwestora – pod rygorem
odpowiedzialności karnej – oświadczenia, że planowana budowa jest
prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Zasadnicze wątpliwości budzi w tym przypadku nie tyle wysokość sankcji, co
jej
rodzaj.
Błędne
wydaje
się
bowiem
powiązanie
zagrożenia
odpowiedzialnością karną z oświadczeniem woli dotyczącym zdarzeń, które
nastąpią w przyszłości. W tym przypadku bardziej racjonalne byłoby
zastąpienie sankcji karnej odpowiedzialnością administracyjną w formie kary
administracyjnej.
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