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Załączniki:
1. ODP. NA INT. NR 18343.DOCX

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu: 

2018-02-06T07:37:33Z

Podpis elektroniczny

oai o m n/t



§&% Minister 
^00 Spraw Wewnętrznych 

> '0^ i Administracji

BMP-0713-1-3/2018/PS

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 18343 Posła na Sejm RP Pana Pawła Skuteckiego 
w sprawie usuwania skutków nawałnicy w kontekście sytuacji własnościowej nieruchomości 
należy wskazać, że zgodnie z Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków 
celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, 
poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzonymi 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 17 sierpnia 2017 roku1, zwanymi dalej 
Zasadami, pomoc w formie zasiłków celowych z pomocy społecznej jest przeznaczona na remont 
albo odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego lub budynku gospodarczego, służącego zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb bytowych rodziny/osoby samotnie gospodarującej, który został zniszczony 
lub uszkodzony w wyniku zdarzenia klęskowego. Warunki przyznawania ww. pomocy na remont określa 
pkt II Zasad, a katalog osób uprawnionych do omawianego zasiłku wskazuje pkt 11.3 Zasad. 
Wśród uprawnionych do powyższego zasiłku zostały wymienione m.in. osoby, na rzecz których 
ustanowiono prawo dożywocia.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) umowa o dożywocie polega na tym, iż w zamian 
za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie 
utrzymanie. Ustanowienie dożywocia może nastąpić w szczególności w umowie przenoszącej własność 
nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego (w wyjątkowych przypadkach ustanowienie świadczeń 
objętych treścią dożywocia może nastąpić w orzeczeniu sądowym). Jednocześnie trzeba dodać, 
że w ramach ustanowionego prawa dożywocia, w braku odmiennej umowy, nabywca powinien przyjąć 
zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić 
odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić własnym kosztem pogrzeb odpowiadający 
zwyczajom miejscowym. Poza ww. świadczeniami, wynikającymi z istoty i funkcji dożywocia, nabywca 
nieruchomości może w umowie o dożywocie zobowiązać się do ustanowienia na rzecz zbywcy 
użytkowania, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebności mieszkania 
lub innej służebności osobistej albo do spełniania powtarzających się świadczeń w pieniądzach 
lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku (art. 908 § 2 Kodeksu cywilnego). Świadczenia ustalone 
w umowie należą do treści prawa dożywocia.

1 zmienionymi pismem z dnia 29 sierpnia 2017 roku
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Podsumowując trzeba wskazać, że źródłem służebności osobistej może być umowa o dożywocie. 
Mając powyższe na uwadze, przy ustalaniu uprawnień do zasiłku celowego z pomocy społecznej, 
o którym mowa w pkt II Zasad należy zbadać przysługujący wnioskodawcy tytuł do zajmowania 
zniszczonego/uszkodzonego budynku/lokalu mieszkalnego lub budynku gospodarczego.

Ponadto informuję, że stosownie do pkt 11.4 Zasad pomoc na remont budynku/lokalu może zostać 
udzielona osobom, na rzecz których ustanowiono prawo dożywocia, pod warunkiem uzyskania pisemnej 
zgody właściciela na przeprowadzenie remontu budynku/lokalu. W przypadku wyrażenia zgody 
przez właściciela nie będzie on mógł ubiegać się o pomoc na remont budynku/lokalu będącego 
przedmiotem prawa dożywocia.

Warto również nadmienić, że pismem z dnia 29 listopada 2017 roku Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji przekazało tożsame stanowisko do Wydziału Polityki Społecznej 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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