
Zwrot wpłaconej partycypacji  

 

– zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz.U. 2021 poz. 2224 z późn. zm.) 

 

Art. 29a.  
1. Osoba fizyczna może zawrzeć z SIM umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy 

lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. 
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o 

których mowa w ust. 1, w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy 
wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy 
tego lokalu. 

2a. W przypadku gdy kwota partycypacji stanowi co najmniej 15% kosztów budowy lokalu, 
przepisu art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia 
lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób 
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń nie stosuje się. 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego 
przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 
podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy 
wykorzystaniu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, 
podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia 
lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia 
lokalu, oblicza się według wzoru: 
 

Pz = Pw * 
Cz * (100% ˗ 0,75% * n/4) 

Cw 

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
Pz – kwota zwracanej partycypacji, 
Pw – kwota wpłaconej partycypacji, 
Cz – średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy 
państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych 
oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779, z 
2018r. poz. 2529 oraz z 2019r. poz. 1622) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w 
którym nastąpiło opróżnienie lokalu, 
Cw – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla kwartału, 
w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu 
mieszkalnego oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych,  
n - liczba pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia zawarcia umowy najmu 
lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu.  

4. W przypadku, gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od 
zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji 
następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym 
mowa w ust. 3. 

5. SIM może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od 
wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej 
poprzedniemu najemcy. 



Zwrot wpłaconej kaucji 
 
 – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 z póżn. zm.) 
 
Art. 6.  

1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji 
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących 
wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać 
dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa: 
1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub najmu socjalnego lokalu; 
2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez 

dokonania jej waloryzacji. 
3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego 

czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu 
kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. 

4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego 
własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. 


