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I. OGÓLNE INFORMACJE 

O NARODOWYM PROGRAMIE MIESZKANIOWYM 

I PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS 

 

27 września 2016 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. Narodowego 

Programu Mieszkaniowego. To dokument o charakterze strategiczno-

programowym, który kompleksowo ujmuje zagadnienia składające się na 

politykę mieszkaniową państwa. Jej głównym celem na najbliższych kilka-

naście lat jest zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin o przeciętnych 

i niskich dochodach. A służyć temu mają m.in.:  

 nowe regulacje dotyczące rynku najmu, w tym ochrony 

praw lokatorów i właścicieli;  

 zwiększenie podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe;  

 nowe regulacje dotyczące spółdzielni mieszkaniowych i budownictwa 

lokatorskiego;  

Program Mieszkanie Plus jest jednym z filarów strategii gospodarczej 

rządu – „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wicepremiera Mateusza 

Morawieckiego. Bez radykalnej poprawy sytuacji mieszkaniowej polskich 

rodzin, nie jest bowiem możliwy przełom w dramatycznie pogarszającej się 

sytuacji demograficznej naszego kraju. To zjawisko jest zaś jednym z naj-

większych zagrożeń dla naszej gospodarki.  

Rząd zwraca uwagę, że ostatnie ćwierćwiecze to niemal całkowite wyco-

fanie się instytucji publicznych z kształtowania rynku nieruchomości. 

W efekcie ponad milion polskich rodzin nie ma szans na wynajem lub kupno 

własnego mieszkania i musi je dzielić z innymi gospodarstwami. Co gorsza, 

z rynku nieruchomości wykluczone są nawet osoby aktywne zawodowo, 

zwłaszcza ludzie młodzi, często zatrudnieni na tzw. „śmieciówkach”. 

Uwaga! Częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego jest Mieszkanie 

Plus. To pakiet rozwiązań, które zakładają przede wszystkim budowę na 

zasadach rynkowych dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, w tym 

z opcją dochodzenia do własności.  
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II. ROZWIĄZANIA PROPONOWANE 

W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS 

 

1. Kto fizycznie będzie budował mieszkania w ramach programu 

Mieszkanie Plus? 

Każdy z projektów pilotażowych będzie realizowała spółka celowa, a sfi-

nansuje je fundusz inwestycyjny Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany 

Funduszem Mieszkanie Plus. Zarządzać nim będzie spółka BGK Nierucho-

mości. W jej strukturach tworzona jest komórka organizacyjna, która ma 

odpowiadać za planowanie, koordynację i nadzór nad realizacją inwestycji 

budowlanych. Tak więc to BGK Nieruchomości musi zamówić projekt, uzy-

skać stosowne pozwolenia, wybrać wykonawców prac budowlanych i wy-

kończeniowych oraz dopilnować ich odbioru. 

Kontraktowanie poszczególnych prac odbywać się będzie w drodze prze-

targów. BGK Nieruchomości jest wyspecjalizowanym podmiotem, posiadają-

cym wiedzę i doświadczenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami 

i realizacji projektów inwestycyjnych. W ramach realizacji pilotażowych pro-

jektów inwestycyjnych BGK Nieruchomości, samodzielnie lub z wykorzysta-

niem podmiotów działających w strukturze kapitałowej Polskiego Funduszu 

Rozwoju, jest przygotowany do organizacji procesu inwestycyjnego, aktyw-

nego zarządzania nieruchomościami, inicjowania, nadzorowania oraz koor-

dynowania projektów inwestycyjnych, obsługiwania najemców oraz zarzą-

dzania zasobem mieszkaniowym programu Mieszkanie Plus. 

 

2. Czy podobne do Mieszkania Plus programy działają lub działały 

także w innych krajach? 

Program Mieszkanie Plus odpowiada na specyficzne wyzwania polskiego 

rynku mieszkaniowego, związane ze strukturą społeczną i gospodarczą 

naszego kraju. Jednocześnie program ten czerpie z wieloletnich 

doświadczeń wielu europejskich krajów, takich jak Niemcy, Francja, 

Holandia czy Dania. 
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Jednym z krajów, w których odpowiedzialne zaangażowanie państwa w 

rynek mieszkaniowy pozwoliło w przeszłości istotnie ograniczyć problem 

braku dostępności mieszkań, jest Szwecja. Dzięki tzw. programowi miliona 

mieszkań (Miljonprogrammet) od połowy lat 60. do połowy lat 70. ubieg-

łego wieku udało się w tym kraju zwiększyć zasoby mieszkaniowe o jedną 

trzecią. To doprowadziło do zmniejszenia przeludnienia w szwedzkich 

mieszkaniach z poziomu 35 proc. do zaledwie 5 proc. W Polsce, zdaniem 

Eurostatu, współczynnik ten przekracza obecnie 44 proc., przy średniej 

unijnej 17 proc. 

 

3. Czy mieszkaniom budowanym w ramach programu Mieszkanie Plus 

bliżej jest do mieszkań komunalnych, czy raczej socjalnych? 

Wspólną cechą wszystkich tych typów mieszkań jest to, że są wynaj-

mowane, a najemcy płacą czynsz. Jednak w przeciwieństwie do mieszkań 

komunalnych i socjalnych, w których czynsz jest dostosowany do moż-

liwości najuboższych, w mieszkaniach budowanych w ramach programu 

Mieszkanie Plus obowiązywał będzie czynsz komercyjny. Ma on bowiem 

zapewnić zysk inwestorom. Jednak równocześnie założeniem Mieszkania 

Plus jest to, żeby czynsze były dużo niższe od obecnych stawek rynkowych. 

Jest to możliwe, bo m.in. ze względu na skalę inwestycji, ich tańsze 

finansowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, koszty 

budowy będą niższe niż w przypadku zwykłych przedsięwzięć komer-

cyjnych. Zakłada się, że koszt budowy mieszkania pod klucz będzie wynosił 

średnio 2,5-3,5 tys. zł za m kw. Pamiętajmy, że od tych kosztów zależą 

stawki czynszów, które zaplanowane są w wysokości 10-24 zł za m kw. plus 

koszty eksploatacji, a więc w największych miastach mogą być nawet 

o połowę niższe od obecnych rynkowych Oczywiście dojdą do tego 

rachunki za energię, wodę i ścieki.  

 

4. Czy budowa mieszkań nie powinna być domeną prywatnych firm? 

Dlaczego państwo ma w aktywny sposób angażować się i ingerować 

w rynek mieszkaniowy? 
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Niewidzialna ręka rynku nie jest w stanie rozwiązać problemu niskiej 

dostępności mieszkań. Wręcz przeciwnie, w ostatnich latach wzrosła grupa 

Polaków, i to nie tylko tych o niskich dochodach, wykluczonych z rynku 

mieszkaniowego. Mieszkanie Plus ma zapełnić lukę, jaka na nim występuje, 

ale na zasadach komercyjnych, czyli bez udziału pieniędzy podatników. 

Program jest także otwarty na inwestorów prywatnych – zarówno indy-

widualnych, jak i instytucjonalnych. Celem nie jest więc wypychanie ich na 

margines. Przeciwnie, we współpracy z partnerami z rynku BGK Nieru-

chomości chce animować te obszary, które są ważne społecznie, ale 

jednocześnie mogą przynieść wymierne korzyści gospodarce. 

 

5. Co oznacza stwierdzenie, że program Mieszkanie Plus realizowany 

jest na zasadach komercyjnych? 

Do budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do 

własności ani budżet państwa, ani samorządy nie dołożą złotówki. Wręcz 

przeciwnie, tego typu przedsięwzięcia mają przynosić zyski inwestorom, 

uczestnikom funduszy inwestycyjnych, którzy sfinansują znaczną część 

nakładów inwestycyjnych. Komercyjną przesłanką jest zasada ekwiwalen-

tności świadczeń przy zbywaniu nieruchomości gruntowych do funduszu 

inwestycyjnego. Innymi słowy, te nieruchomości zostaną wycenione 

według ich wartości rynkowej, zaś inwestorzy otrzymają certyfikaty inwes-

tycyjne przynoszące konkretny dochód. Zasady komercyjne to również 

rynkowa stopa oprocentowania ewentualnego finansowania dłużnego 

(kredytu lub obligacji) oraz konkurencyjne postępowania przy wyborze 

wykonawców robót budowlanych czy też dostawców usług związanych z 

realizacją projektu. 

 

6. Czy fakt, że Skarb Państwa albo samorządy będą przekazywać 

grunty pod budowę mieszkań, nie stanowi pomocy publicznej dla 

programu Mieszkanie Plus? 

Grunty Skarbu Państwa nie będą przekazywane bezpłatnie, lecz wyce-

niane, a ich wartość będzie uwzględniana w koszcie przedsięwzięcia. 
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W ostatecznym rachunku wartość gruntów, podobnie jak innych nakładów, 

zostanie spłacona czynszami i wróci do Skarbu Państwa, powiększona 

o zrealizowaną stopę zwrotu z kapitału. Każdy inwestor funduszu czy partner 

wspólnego przedsięwzięcia – bez względu na to, czy będzie to bank, spółka 

gminna czy Skarb Państwa – będzie partycypować zarówno w inwestycjach 

kapitałowych funduszu, jak i w zwrocie z zainwestowanych środków. Mówimy 

zatem o inwestowaniu środków publicznych, a nie ich wydawaniu. 

 

7. Ile docelowo mieszkań może powstać w ramach programu Mieszka-

nie Plus? 

W ramach filaru komercyjnego programu Mieszkanie Plus nie ma okre-

ślonego limitu liczby mieszkań ani środków finansowych, jakie mają być za-

inwestowane. Wynika to z faktu, że program nie ma wyznaczonego hory-

zontu czasowego, w ramach którego miałby się zakończyć. 

 

8. W jaki sposób program Mieszkanie Plus może doprowadzić do 

zwiększenia rocznej ilości budowanych mieszkań w Polsce?  

BGK Nieruchomości odpowiada za komercyjny filar programu, tj. budowę 

dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. To 

zaledwie jeden z dziewięciu filarów szerokiego Narodowego Programu 

Mieszkaniowego. Dopiero w ramach wszystkich tych filarów – uwzględnia-

jących aktywność państwa, samorządów i inwestorów prywatnych – 

możliwe będzie osiągnięcie celu NPM, jakim jest zwiększenie z 363 do 435 

liczby mieszkań na tysiąc osób do 2030 roku. 

 

9. Jaka będzie rola rynku kapitałowego i giełdy w realizacji programu 

Mieszkanie Plus? 

Na początkowym etapie rola rynku kapitałowego ograniczać się będzie do 

zapewnienia – na komercyjnych zasadach – finansowania dłużnego dla reali-

zowanych inwestycji. W przyszłości Fundusz Mieszkanie Plus, którym zarzą-

dzać będzie BGK Nieruchomości, ma być notowany na warszawskiej giełdzie, 

docelowo jako podmiot typu REIT, czyli Real Estate Investment Trust. 
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III. WSPÓŁPRACA Z WŁAŚCICIELAMI GRUNTÓW 

I JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

10. Jakie są możliwe modele współpracy samorządów w ramach prog-

ramu Mieszkanie Plus? W jakim trybie mają być przekazywać grunty 

na potrzeby tego programu? 

Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST), np. gmina – podobnie jak 

inwestor prywatny czy spółka z udziałem Skarbu Państwa – może wnieść 

nieruchomość aportem do Funduszu Mieszkanie Plus. Oczywiście, po cenie 

rynkowej. JST może też równie dobrze sprzedać Funduszowi grunt. 

Rozwiązaniem zastrzeżonym dla JST (jej spółek) jest możliwość zawiązania 

joint venture z Funduszem Mieszkanie Plus. Do tego typu spółki celowej JST 

wnosiłaby nieruchomość aportem, po cenie rynkowej. JST mog-łaby 

wówczas czerpać zyski z wynajmu komercyjnego, albo np. przejąć część 

mieszkań na własne potrzeby.  

Uwaga! Szczegóły zawierania stosownych porozumień będą uzależnione 

od konkretnej formy współpracy. W każdym przypadku niezbędna będzie 

uchwała rady gminy, upoważniająca do przekazania terenu do realizacji 

inwestycji. 

 

11. Kto będzie właścicielem, a kto zarządcą mieszkań budowanych w 

ramach programu Mieszkanie Plus? 

Właścicielem mieszkań budowanych w ramach projektów pilotażowych 

będą spółki celowe funduszy inwestycyjnych BGK (w tym Funduszu Miesz-

kanie Plus), których aktywami ma zarządzać BGK Nieruchomości. 

Zasadniczo koordynację i nadzór nad zarządzaniem zasobami mieszka-

niowymi również sprawować będzie BGKN. W niektórych przypadkach, 

w szczególności przy realizacji wspólnych przedsięwzięć ze spółkami 

gminnymi, w tym Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS), nie 

wykluczamy powierzenia zarządzania stronie samorządowej. 

Nie przewidujemy tworzenia etatów w spółkach celowych, które co do 
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zasady nie zatrudniają pracowników, a ich organy zarządcze i nadzorcze 

kształtowane będą z uwzględnieniem zasady minimalizacji kosztów i waru-

nków ewentualnych wspólnych przedsięwzięć. 

 

12. Czy w programie Mieszkanie Plus może uczestniczyć gmina, która 

nie posiada nieruchomości pod zabudowę, a boryka się z dużymi 

problemami mieszkaniowymi? 

Nie jest to warunkiem koniecznym, szczególnie że poza gruntami będą-

cymi własnością gmin planowane jest wykorzystanie zasobu gruntów Na-

rodowego Operatora Mieszkaniowego. Istnieje też możliwość, w ramach 

której JST nieposiadająca własnych gruntów może też dzierżawić od Fun-

duszu Mieszkanie Plus udziały w SPV lub nieruchomość, ustalając własne 

zasady najmu dla najemców indywidualnych szczególny przypadek współ-

pracy Funduszu z JST, kiedy JST nie podsiada własnych gruntów. 

 

13. Czy mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus mogą pow-

stać w każdej gminie czy tylko w największych miastach? 

Nie ma żadnych ograniczeń formalnych w tym zakresie. Wiadomo jednak, 

że inwestowanie w mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności ma 

ekonomiczne uzasadnienie tylko w tych gminach, w których dynamicznie 

rozwija się rynek pracy lub mają one dobre połączenia komunikacyjne 

z centrami metropolii. 

Pamiętajmy, że program Mieszkanie Plus ma służyć rozwojowi kraju, a to 

oznacza stworzenie optymalnych warunków do życia tam, gdzie jest 

największa możliwość znalezienia pracy i realizacji ambicji indywidualnych, 

w tym dostępu do dóbr kultury, wykształcenia i rozwoju zawodowego. 

 

14. Czy samorządy będą mogły nakładać dodatkowe obostrzenia przy 

wynajmie mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus? 

To oczywiste, że jeśli mieszkania będą budowane przy udziale samorzą-

dów, to będą one miały wpływ na to, komu i na jakich zasadach będą one 
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wynajmowane. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wśród kryteriów znalazł się 

np. obowiązek rozliczania w danej gminie podatku dochodowego. 

 

15. Czy w mieszkaniach na wynajem wybudowanych w ramach 

programu Mieszkanie Plus przy współudziale gmin, będą one miały 

wpływ na wysokość czynszu, np. poprzez dopłaty dla najemców 

wymagających wsparcia? 

Nie przewidujemy dopłat do czynszów w mieszkaniach wynajmowanych 

naszym klientom. W przedsięwzięciach z partnerami samorządowymi 

planujemy jednak stworzenie mechanizmu, który umożliwiałby obniżenie 

efektywnej stawki czynszu podstawowego, płaconego przez najemców.  

 

16. Kto będzie decydował o tym komu, i wg jakich kryteriów, mają być 

przyznawane mieszkania wybudowane w programie Mieszkanie Plus? 

Zasady tzw. kolejkowania zostaną określone ustawowo. Będą więc one 

takie same dla mieszkań budowanych we współpracy z samorządami oraz 

budowanych samodzielnie przez spółkę realizującą pilotaż programu 

Mieszkanie Plus, np. na gruntach będących w posiadaniu Skarbu Państwa. 

Jednak w przedsięwzięciach z udziałem samorządów, będą one miały 

znaczący wpływ na rekrutację najemców. Np. może się zdarzyć, że wiele 

rodzin wielodzietnych z danej gminy otrzyma w procesie rekrutacji 

identyczną liczbę punktów. W takim przypadku decyzja będzie należała do 

gminy, w oparciu o obowiązujący w niej program rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego i prawo miejscowe. Ponadto samorządy doskonale wiedzą, 

jakie są ich potrzeby, np. czy zależy im na mieszkaniach absolwentów 

wyższych uczelni, czy dla pracowników powstających lub rozbudowywa-

nych zakładów pracy. 

 

17. Czy w programie Mieszkanie Plus przewidziano rozwój infrastruk-

tury społecznej, takiej jak żłobki, przedszkola, szkoły czy przychodnie? 

W projektach pilotażowych liczymy na współpracę w tym zakresie z part-

nerami samorządowymi we wspólnych przedsięwzięciach. Przygotowane 
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przez nas modele ich finansowania umożliwiają budowę tego rodzaju 

infrastruktury, która ma przecież bardzo istotny wpływ na dostępność miesz-

kań. Niezależnie planowana jest integracja zarządzania instrumentami 

finansującymi budownictwo mieszkaniowe oraz rozwój zarówno infrastru-

ktury społecznej, jak i technicznej, czy drogowej. 

 

18. Czym różni się model działania programu Mieszkanie Plus od 

znanej od lat formuły TBS? 

Zasadnicza różnica polega na tym, że inwestycje realizowane przez 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) wymagają od nich znacz-

nego zaangażowania finansowego. TBS posiłkuje się bowiem z dużej mierze 

kredytem, a żeby go dostać, musi mieć odpowiedni wkład własny. Nato-

miast projekty programu Mieszkanie Plus mogą być realizowane z istotnie 

niższym wymaganym udziałem własnym TBS, czy gminy, a w szczególnych 

przypadkach nawet bez takiego udziału. Instrumenty stosowane w ramach 

programu pozwalają na większą elastyczność w finansowaniu inwestycji 

mieszkaniowych, komplementarność w finansowaniu infrastruktury towa-

rzyszącej i w perspektywie zwiększenie podaży dostępnych cenowo mieszkań. 

 

19. Dlaczego gminy, które obecnie z sukcesem realizują programy 

budownictwa społecznego, miałyby rezygnować z niezależności 

i wchodzić w przedsięwzięcia związane z programem Mieszkanie Plus? 

Program Mieszkanie Plus w ramach NPM to trzy filary działań. Korzysta-

nie i współpraca w ramach pierwszego, rynkowego filaru nie powoduje ko-

nieczności rezygnacji realizacji przedsięwzięć w ramach filaru zawierające-

go instrumenty wspierające budownictwo społeczne. Są to uzupełniające 

się działania, jednak w założeniach kierowane do różnego adresata i reali-

zowane na odmiennych przesłankach. Niemniej zarówno modele współpra-

cy, jak i instrumenty finansowe planowane do stosowania w projektach 

w ramach Mieszkanie Plus, będących domeną pierwszego filaru, przewidują 

w określonych sytuacjach, w szczególności przy uzgodnieniu z partnerem 

samorządowym obowiązku zachowania pewnych kryteriów i celów ramo-
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wych umożliwienie pewnej autonomii gmin w kształtowaniu lokalnej poli-

tyki mieszkaniowej. 

Finansowanie z BGK pozostaje alternatywnym źródłem finansowania 

projektów mieszkaniowych, jednak z innym katalogiem wymagań jego po-

zyskania. W pierwszym filarze również przewiduje się korzystanie z ze-

wnętrznego finansowania dłużnego co pozwala stosować różnorodność 

źródeł finansowania i zwiększyć jego skalę oddziaływania. 

 

 

 

IV. KWESTIE ZWIĄZANE Z NAJMEM 

I DOCHODZENIEM DO WŁASNOŚCI 

 

20. Które rodziny w pierwszej kolejności uzyskają mieszkania w ra-

mach programu Mieszkanie Plus? 

Kluczowym założeniem tego programu jest zapewnienie rodzinom 

stabilnych warunków do rozwoju, w tym posiadania większej liczby dzieci. 

W Polsce brakuje około miliona mieszkań, i jest to problem, który w 

pierwszym rzędzie dotyka rodzin wielodzietnych. Stąd na początkowym 

etapie realizacji programu Mieszkanie Plus, gdy liczba dostępnych miesz-

kań będzie z natury rzeczy ograniczona, istotnym kryterium będzie liczba 

posiadanych dzieci. 

Dla rodzin, które jeszcze ich nie mają, ale planują potomstwo, ważna jest 

więc perspektywa stałego rozwoju programu Mieszkanie Plus. Dlatego tak 

ważne jest to, by przyłączały się do niego kolejne gminy i inne podmioty 

dysponujące gruntami. To daje realną szansę na istotne zwiększenie liczby 

dostępnych cenowo mieszkań na wynajem i zapełnienie dominującej dziś 

na rynku mieszkaniowym luki. 

Jednak program Mieszkanie Plus to nie tylko budowa dostępnych cenowo 

mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności, ale też szerokie 

rządowe wsparcie dla społecznego budownictwa czynszowego i indywidu-
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alnych kont mieszkaniowych. W połączeniu z kompleksową polityką 

prorodzinną, której elementem jest program Rodzina 500+, program Miesz-

kanie Plus zapewnia szerokie wsparcie na różnych etapach rozwoju rodziny. 

 

21. Jaka będzie formuła najmu w programie Mieszkanie Plus? 

Obie strony umowy najmu obowiązywać będą w pewnym zakresie prze-

pisy ustawy o ochronie praw lokatorów, którą czeka istotna modyfikacja. 

Chodzi o zapewnienie zrównoważonej ochrony praw zarówno lokatorom, 

jak i właścicielom lokali, np. w kwestii możliwości wypowiedzenia najmu 

czy eksmisji. Z najemcami podpisywane będą długoterminowe umowy 

czasowe. Będą oni mogli zameldować w takim lokalu nie tylko siebie 

i dzieci, ale także np. wymagających opieki rodziców. 

Oczywiście nie ma mowy o „dziedziczeniu” prawa najmu. W przypadku 

śmierci najemcy, jego dzieci nie będą nabywać prawa do najmu mieszkania. 

Jeżeli zmarły korzystał z opcji dochodzenia do własności, jego spad-

kobiercom wypłacane będą zgromadzone w ramach tego mechanizmu 

środki finansowe. 

 

22. Czy w programie Mieszkanie Plus przewidziane jest kryterium 

dochodowe? A jeśli tak, to jaki będzie maksymalny pułap mie-

sięcznych zarobków na członka rodziny? 

Celem programu Mieszkanie Plus jest zapewnienie rodzinom pełnej sta-

bilizacji i bezpieczeństwa w rozwoju zawodowym i osobistym. Stąd pro-

gram nie zakłada represyjnych form kontroli najemców po zawarciu umo-

wy. Jako że umowy zawierane będą na czas określony, będzie istniała moż-

liwość jej nieprzedłużenia, m.in. ze względu na istotne polepszenie sytuacji 

materialnej najemców. 

 

23. Od czego będzie zależała wysokość czynszu? Czy stawka czynszu 

będzie stała, czy zmienna w okresie obowiązywania umowy najmu? 
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Na wysokość czynszu wpływa głównie cena gruntu, będąca najczęściej 

pochodną atrakcyjności lokalizacji. Ostatecznie stawkę czynszu podstawo-

wego determinować będzie wielkość całkowitych nakładów inwestycyjnych 

na projekt i oczekiwana stopa zwrotu przez inwestorów funduszu, będąca 

de facto rynkową stopą zwrotu. Czynsz będzie waloryzowany wskaźnikiem 

inflacji. Poza czynszem podstawowym najemca będzie ponosił koszt czyn-

szu administracyjnego (związanego głównie utrzymanie powierzchni 

wspólnych) oraz opłaty związane z indywidualnym zużyciem mediów. 

Kwestia czynszu może się kształtować nieco odmiennie zarówno w przy-

padku występowania i skorzystania przez najemcę z opcji dojścia do 

własności (np.: dodatkowa rata kapitałowa), jak i w przypadku wspólnych 

przedsięwzięć z partnerami samorządowymi, gdzie może być zastosowany 

mechanizm efektywnie obniżający czynsz podstawowy płacony przez 

najemców. 

 

24. Czy ceny wynajmu mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus 

nie są za wysokie?  

Co do zasady, program nie będzie realizowany w gminach, w których z 

powodzeniem funkcjonuje rynek najmu mieszkań dostępnych dla słabiej 

uposażonych rodzin. Celem programu nie jest bowiem konkurowanie z 

istniejącymi na rynku podmiotami (prywatnymi czy gminnymi), ale 

wypełnienie obecnej w przeważającej części kraju luki na rynku 

mieszkaniowym. Jednocześnie, analizując rynek najmu w danej gminie, 

należy zwracać uwagę nie tylko na cenę lokali, ale też ich stan techniczny 

czy poziom bezpieczeństwa i stabilizacji oferowany najemcom. 

 

25. W jaki sposób zostaną zabezpieczone prawa najemców, którzy 

zdecydują się na opcję dochodzenia do własności? 

Z najemcą podpisywana będzie wiążąca umowa. Planowane jest, aby in-

formacja o mechanizmie dochodzenia do własności była zawarta w księdze 

wieczystej danego lokalu. 
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26. Co się stanie, jeżeli najemca przestanie płacić czynsz? 

Mieszkanie Plus to program komercyjny, stąd prawa i obowiązki najem-

ców nie będą się różnić o tych, jakie obowiązują inne podmioty działające 

na rynku. Gdyby najemca korzystając z opcji dojścia do własności przestał 

płacić czynsz, pieniądze na zaległe zobowiązania byłyby mu potrącane ze 

zgromadzonych wcześniej rat na poczet wykupu, aż do wyczerpania. Takie 

rozwiązanie pozwoli zapewnić najemcom większe poczucie bezpieczeństwa 

i stabilności. 

 

27. Czy w lokalach w ramach programu Mieszkanie Plus będzie można 

prowadzić działalność gospodarczą? 

Tak, jako osobista działalność gospodarcza jednego z członków rodziny 

zamieszkującej taki lokal. 

 

28. Czy najemcy mieszkań wybudowanych w ramach programu 

Mieszkanie Plus będą mogli podnająć lokal innym osobom? 

Aby podnająć mieszkanie innej osobie, np. w przypadku rocznego 

wyjazdu na studia albo do pracy, wymagana będzie zgoda właściciela, czyli 

spółki zarządzającej tymi lokalami. Szczegóły i procedury z tym związane 

określać będzie regulamin danej nieruchomości. 

 

29. Jaka jest średnia przewidywana powierzchnia lokali w ramach 

programu Mieszkanie Plus? 

Mieszkania dostosowane będą do lokalnych potrzeb, stąd trudno na tym 

etapie mówić o ogólnokrajowej średniej. Będą to zarówno mieszkania 

średniej wielkości, np. dla rodzin z dwojgiem czy trojgiem dzieci, ale też 

lokale duże - dla rodzin wielodzietnych. 

 

30. Czy najemca będzie mógł ingerować w układ przestrzenny 

mieszkania, np. zmieniać układ ścian? 

Nie przewidujemy możliwości dokonywania jakichkolwiek przeróbek 
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budowlanych, głównie ze względu na ograniczenie ryzyka oraz konieczność 

zachowania warunków gwarancyjnych. 

 

31. Kto będzie w przyszłości odpowiadał za zarządzanie budynkami, 

tym remonty? 

Za te kwestie odpowiada właściciel nieruchomości, w tym przypadku 

określona spółka celowa. Nie wyklucza to sytuacji, w której zleca ona 

zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wyspecjalizowanej fir-

mie, albo powierza te zadania partnerom samorządowym w ramach ustaleń 

związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć. 

 

32. Czy w celu obsługi najemców przewidywana jest budowa sieci 

lokalnych przedstawicielstw BGK Nieruchomości? 

Nie, bo generowałoby to koszty, których chcemy uniknąć. Wszędzie, 

gdzie będzie to możliwe, liczymy na partnerską współpracę z samorządami 

lub innymi instytucjami dysponującymi rozbudowaną siecią placówek, w 

tym spółkami z udziałem Skarbu Państwa. 

 

33. Czy mieszkania budowane w ramach programu Mieszkanie Plus 

będą zabezpieczeniem kredytów zaciąganych na potrzeby jego reali-

zacji? Czy istnieje zagrożenie, że banki przejmą zadłużone miesz-

kania? 

Wprawdzie takie mieszkania będą mogły być zabezpieczeniem kredytów 

zaciągniętych na ich budowę. Nie stanowi to jednak żadnego zagrożenia dla 

najemców, których prawa będą jasno określone nie tylko w umowie najmu, 

ale przede wszystkim w ustawie. 
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V. KWESTIE TECHNICZNE I BUDOWLANE, 

WSPÓŁPRACA Z DEWELOPERAMI 

 

34. Czy w programie Mieszkanie Plus budowa mieszkań ma się odby-

wać w oparciu o uproszczone przepisy nowego Kodeksu Urbanis-

tyczno-Budowlanego, które będą niedostępne dla pozostałych dewe-

loperów? 

Jako spółka odpowiedzialna za pilotaż programu Mieszkanie Plus nie 

zabiegamy o jakikolwiek preferencje w tym obszarze. Z kompleksowych 

zmian prawnych, które usprawniłyby proces inwestycyjno-budowlany, 

powinny móc korzystać wszystkie podmioty działające na rynku mieszka-

niowym. 

 

35. Czy program Mieszkanie Plus stanowi zagrożenie dla działa-

jących obecnie na rynku firm deweloperskich? 

W wielu miastach, szczególnie małych i średniej wielkości, deweloperzy 

nie budują mieszkań. Zaś tam, gdzie są aktywni, mieszkania nie są dostępne 

dla osób o umiarkowanych dochodach. Są to osoby, które nie mogą sobie 

obecnie pozwolić na zakup mieszkania na kredyt lub najęcie za czynsz 

rynkowy, a równocześnie nie mogą liczyć na mieszkanie od gminy, ze 

względu na zbyt wysokie zarobki. Oceniamy, że w takiej sytuacji może być 

nawet 40 proc. Polaków. A ponieważ nie są oni potencjalnymi klientami 

firm deweloperskich, program Mieszkanie Plus nie powinien stanowić dla 

nich zagrożenia. Wręcz przeciwnie, liczymy na współpracę z deweloperami 

przy skalowaniu oferty programu. 

 

36. Na czym ma polegać współpraca z deweloperami w ramach prog-

ramu Mieszkanie Plus? 

Dopuszczamy możliwość powierzenia firmie deweloperskiej budowy 

mieszkań na wynajem, w tym z opcją dojścia do własności, na jej gruncie. 

Rozliczenie z takim deweloperem następowałoby po zakończeniu przez 
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niego inwestycji i zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność 

nieruchomości na spółkę celową funduszu. W tym wariancie zastosowana 

byłaby formuła rachunku powierniczego zamkniętego, co oznacza, że w 

trakcie budowy gromadzona byłaby uzgodniona zapłata, a deweloper 

mógłby po nią sięgnąć po sfinalizowaniu transakcji. Gdyby więc deweloper 

np. zbankrutował, fundusz odzyskałby wszystkie pieniądze, które wpłacił 

na tego typu rachunek. 

Nie wykluczamy też jednak, że dokonywanie płatności na rzecz 

dewelopera w trakcie realizacji prac budowlanych, w miarę ich postępu. 

Pieniądze funduszu trafią wówczas na rachunek powierniczy otwarty. 

Prowadzący go bank zobowiązany jest do kontrolowania każdego etapu 

przedsięwzięcia, np. czy przebiega zgodnie z harmonogramem.  

We współpracy z deweloperami zawsze kierujemy się interesem 

funduszu i jego uczestników, zasadą minimalizacji ryzyka, z zachowaniem 

zawodowej staranności i poszanowaniem zasad uczciwego obrotu. 

Współpracę zaproponujemy wyłącznie wiarygodnym spółkom. 

 

37. Jaki będzie czas realizacji inwestycji w ramach programu Miesz-

kanie Plus? 

To zależy od wielu czynników, np. czy działka objęta jest planem 

zagospodarowania przestrzennego, czy trzeba będzie wcześniej uzyskać 

decyzję o warunkach zabudowy. W pierwszym przypadku uzyskiwanie 

pozwolenia na budowę trwa znacznie krócej. Konieczne jest też uzbrojenie 

terenu. Ponadto na czas realizacji inwestycji mają wpływ moment jest 

rozpoczęcia oraz rodzaj zastosowanej technologii oraz moment. Przy 

tradycyjnych technologiach budowy i przeciętnym momencie rozpoczęcia 

prac budowlanych (uwarunkowania pogodowe) trzeba się liczyć z około 

18 miesięcznym czasem realizacji. Prawdopodobnie można go skrócić 

nawet o połowę, dzięki zastosowaniu technologii prefabrykacji. Współ-

czesne prefabrykaty mają znacznie lepszą izolacyjność termiczną czy 

akustyczną niż te kojarzone z wielką płytą z lat 70.–80. XX w. Bez 

porównania wyższy jest także standard wykonania. 
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38. Czy podpisanie listu intencyjnego przez gminę przesądza o rozpo-

częciu inwestycji w programie Mieszkanie Plus?  

Podpisanie listów intencyjnych z gminami jeszcze nie przesądza, że 

fundusz sfinansuje tam inwestycje. Gminy oferują grunty o różnym stopniu 

przygotowania do realizacji inwestycji. W większości przypadków 

konieczna jest analiza zasadności i uwarunkowań realizacji przedsięw-

zięcia. W dalszej kolejności musi być uzgodniony m.in. model, formuła 

i istotne warunki transakcji z kontrahentem. Jeśli dla projektu nie ma 

jeszcze pozwolenia na budowę, tego typu działania będą podejmowane 

w oparciu o koncepcję zabudowy i analizę chłonności.  

 

39. Czy program Mieszkanie Plus może spotęgować zjawisko rozle-

wania się miast?  

Mieszkania, choć budowane na zasadach rynkowych, mają być dostępne 

cenowo. Dlatego stawiamy na lokalizacje poza ścisłymi centrami miast. 

Te lokalizacje muszą być jednak z nimi doskonale skomunikowane. 

W sfinansowanie budowy infrastruktury osiedlowej - zarówno technicznej 

jak i społecznej – mogą być zaangażowane dwa inne fundusze BGK – 

Fundusz Inwestycji Samorządowych oraz Funduszu Municypalny. 

 

40. Ile czasu – od momentu podpisania listów intencyjnych z samorzą-

dami – potrzeba na budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie 

Plus? 

Termin rozpoczęcia budowy zależy od wielu czynników, w szczególności 

uwarunkowań planistycznych, technicznych w tym uzbrojenia terenu, 

prawnych, projektowych, czy stopnia zaawansowania w procesie uzyski-

wania pozwoleń. W przypadku próby określenia czasu potrzebnego na rea-

lizację samej budowy zależy ona od stosowanej technologii. Przy tradycyj-

nych technologiach budowy i przeciętnym momencie rozpoczęcia prac bu-

dowlanych (uwarunkowania pogodowe) trzeba się liczyć z około 18 mie-

sięcznym czasem realizacji.  
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W ramach podpisanych pierwszych listów intencyjnych mieliśmy do czy-

nienia z nieruchomościami o różnym stopniu przygotowania do realizacji 

inwestycji. Dla niektórych z nich wydane zostało pozwolenie na budowę. 

W takich przypadkach można liczyć na rozpoczęcie budowy z początkiem 

sezonu budowlanego 2017 roku. Aby ten optymistyczny scenariusz mógł 

zostać zrealizowany w ramach działań związanych z finansowaniem projek-

tów przewidujemy następujące zasadnicze kroki od podpisania listu do 

rozpoczęcia prac:  

a) analiza zasadności i uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia; 

b) uzgodnienie modelu, formuły i istotnych warunków transakcji z kon-

trahentem; 

c) przygotowanie wstępnej aplikacji i uzyskanie zgody na finansowanie 

procesu audytu nieruchomości i badania aspektów transakcji / 

przedsięwzięcia (due diligence) pod kątem prawnym, technicznym, 

podatkowym i komercyjnym oraz sporządzenia operatu szacunkowe-

go nieruchomości; 

d) przygotowanie dokumentacji oraz negocjacje i zawarcie w zależności 

od modelu, formuły współpracy, dedykowanego funduszu inwesty-

cyjnego – warunkowej umowy inwestycyjnej / umowy przedwstępnej 

sprzedaży nieruchomości/ porozumienia zawierającego istotne wa-

runki realizacji transakcji; 

e) due diligence; 

f) przygotowanie końcowej aplikacji i uzyskanie ostatecznych decyzji o 

realizacji transakcji/finansowaniu projektu w BGKN/TFI oraz decyzji 

Zgromadzenia Inwestorów określonego funduszu o objęciu certyfika-

tów inwestycyjnych funduszu; 

g) implementacja struktury i uruchomienie finansowania. 

Dla projektów nieposiadających pozwolenia na budowę (PnB) ww. 

działania podejmowane są zazwyczaj co najmniej w oparciu o koncepcję 

zabudowy i analizę chłonności terenu, a projektowanie i uzyskanie PnB 

może być realizowane równolegle do procesu finansowania projektu, 

jak i zrealizowane jako warunek do uruchomienia finansowania. 
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W trakcie realizacji inwestycji podejmowane są działania zmierzające do 

naboru najemców. Wydanie kluczy najemcom następuje po zrealizowaniu 

prac budowlanych i wykończeniowych, spełnieniu uzgodnionych warun-

ków transakcji i przeniesieniu prawa własności nieruchomości na spółkę 

celową oraz po podpisaniu umów najmu z najemcami. 
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