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WPROWADZENIE
Celem programu jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich
i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program finansowany jest ze
środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest
Minister Rozwoju i Technologii.
Podstawa prawna
 Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 377 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.
 Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r., poz. 756 z późn. zm.).
 Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających mieszkalnictwo
(Dz. U. z 2021 r., poz. 11).
 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania
programów mieszkaniowych (Dz. U. 2022 poz. 1561).
 Ustawa z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości
zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 223).
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 marca 2021 r. w sprawie
finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych,
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń,
komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej (Dz. U. poz. 595), zwane dalej
„rozporządzeniem”.
 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 4 marca 2019 r. w sprawie standardów
dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania
i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z
wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 2019 r., poz. 457).
 Ustawa z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków
powodzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1317).
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PODMIOTY UPRAWNIONE DO
UZYSKANIA FINANSOWEGO
WSPARCIA
Beneficjent wsparcia:
 gmina,
 jednoosobowa spółka gminna, której gmina
powierzyła realizację zadania własnego
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem
społecznych inicjatyw mieszkaniowych,
 związek międzygminny,
 powiat,
 organizacja pozarządowa,
 podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego.
Inwestor
Podmiot, który w zakresie prowadzonej działalności
dotyczącej budownictwa mieszkaniowego realizuje
przedsięwzięcie budowlane z wykorzystaniem
finansowego wsparcia, udzielonego na zasadach
określonych w ustawie.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
Na tworzenie:
 lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym
czynszu, w tym lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
 mieszkań chronionych,
 noclegowni,
 schronisk dla osób bezdomnych,
 ogrzewalni,

 infrastruktury technicznej,
 infrastruktury społecznej.

RODZAJE FINANSOWANYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ
 budowa budynku,
 remont lub przebudowa budynku
niemieszkalnego lub jego części przeznaczonego
na pobyt ludzi,
 remont lub przebudowa budynku mieszkalnego
albo jego części, jeżeli nie dotyczą one lokalu
mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na
podstawie obowiązującej umowy najmu,
 remont lub przebudowa budynku mieszkalnego
albo jego części, jeżeli dotyczą one lokalu
mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na
podstawie obowiązującej umowy najmu, pod
warunkiem, że beneficjent wsparcia uzyskał
prawo do premii remontowej z Funduszu
Termomodernizacji i Remontów i realizuje
przedsięwzięcie remontowe w budynku,
w którym znajdują się te lokale mieszkalne,
 zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego
części, wymagająca remontu lub przebudowy,
 zakup lokali mieszkalnych, budynku
mieszkalnego lub udziału we własności budynku
mieszkalnego,
 zakup lokali mieszkalnych, budynku
mieszkalnego lub udziału we własności budynku
mieszkalnego, połączone z ich remontem,
w wyniku którego zostaną utworzone
lub zmodernizowane lokale mieszkalne
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy
i/lub mieszkania chronione;

 pomieszczeń tymczasowych,
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 remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa
istniejącej noclegowni, schroniska dla osób
bezdomnych lub ogrzewalni,
w wyniku którego nastąpi dostosowanie
noclegowni, schroniska dla osób
bezdomnych lub ogrzewalni do standardów;

 remont lub przebudowa budynku mieszkalnego
albo części takiego budynku, jeżeli ten remont lub
ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego
zajmowanego przez lokatora na podstawie
obowiązującej umowy najmu,
 zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego
części, wymagająca dokonania remontu lub
przebudowy,
w wyniku którego powstaną mieszkania
na wynajem realizowane przez inwestora
innego niż gmina lub związek międzygminny;
 finansowanie części kosztów przedsięwzięcia
dotyczącego tworzenia infrastruktury technicznej
lub społecznej, służącej zaspokojeniu potrzeb
lokalnej społeczności.

Rodzaj przedsięwzięcia

Gmina

N

Art. 3

K

50%

80%

B-SIM
R-SIM

Art. 6

K

RPB z
premią
remontową
(+10% **)

BB
ZSUB
RPB

50%

80%

80%

B-SIM
R-SIM

K

BB
ZSUB
RPB

ZSUB

K

90%

80%

50%

60%

Art. 4
RPB
BB

BB****

80%

Art. 5c
RPB
ZSUB

BBI
PBI
BBI-I
PBI-I
10%*x

80%

10%*x

80%

Powiat
Organizacja
pozarządowa
*****

-

Infrastruktura społeczna

Art.3.3

Infrastruktura
techniczna

Art.3.2.

Noclegownie, schroniska
dla bezdomnych,
ogrzewalnie
(+ 5 %*)

Art.3
RPB z
premią
remontową
(+10% **)

80%
25%

Podmiot
prowadzący
działalność
pożytku
publicznego*****

BB
RPB
ZSUB
K
B-SIM
R-SIM

BB
ZSUB
RPB

25%

Jednoosobowa
spółka gminna
Związek
Międzygminny

Art. 5a

RPB z
premią
remontową
(+10% **)

Dostosowanie
standardów
noclegowni/schronisk
dla bezdomnych/
ogrzewalnie (+ 5 %*)

Art. 5

Mieszkania zakładowe

 remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego
lub jego części, przeznaczonego na pobyt ludzi,

Pomieszczenia
tymczasowe (+ 5 %*)

Podstawa prawna

 budowa budynku,

Mieszkania
dla powodzian

w wyniku którego powstanie noclegownia
lub schronisko dla osób bezdomnych lub
nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej
pomieszczeń noclegowych w istniejącej
noclegowni lub pomieszczeń mieszkalnych
w istniejącym schronisku dla osób
bezdomnych;

Rodzaj zasobu/rodzaj
infrastruktury

Mieszkania chronione
(+ 5 %*)

 zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego
części, wymagająca dokonania remontu lub
przebudowy,

w wyniku którego powstaną tymczasowe
pomieszczenia;

Lokale mieszkalne
(+ 5 %*)

 remont lub przebudowa budynku mieszkalnego,
jeżeli budynek nie jest zamieszkany,

WYSOKOŚĆ FINANSOWEGO WSPARCIA
Lokale czynszowe
(+ 5 %*)
(+ 10%***)

 remont lub przebudowa budynku
niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi,

 zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego
części, wymagająca dokonania remontu lub
przebudowy,

Beneficjent

 budowa budynku,

10%*x

50%

budowa budynku
remont lub przebudowa
zmiana sposobu użytkowania
kupno lub kupno połączone z remontem
budowa budynku SIM
remont, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania SIM

80%

N
BBI
PBI
BBI-I
PBI-I
x

80%

–

najem
budowa infrastruktury technicznej/społecznej przez wnioskodawcę
przebudowa infrastruktury technicznej/społecznej przez wnioskodawcę
budowa infrastruktury technicznej/społecznej przez Inwestora
przebudowa infrastruktury technicznej/społecznej przez Inwestora
ilość przedsięwzięć mieszkaniowych

x*10% nie powinno przekroczyć sumy:
1) wysokości partycypacji gminy w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
2) 50% kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3, art. 4 lub art. 6 – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a pkt 1;
3) wysokości udziału gminy albo związku międzygminnego w kosztach przedsięwzięcia – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3;
4) iloczynu 20% średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, obliczonego dla danej gminy według stanu na dzień złożenia wniosku o wsparcie
na realizację przedsięwzięcia infrastrukturalnego, oraz powierzchni użytkowej mieszkań w rozumieniu art. 2 pkt 8 tej ustawy – w przypadku, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4;
5) ceny nieruchomości zbytej przez gminę na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” – w przypadku, o
którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 5 i ust. 1a pkt 2.

* 5% dodatkowo w przypadku przedsięwzięć, w których nie mniej niż 5% lokali mieszkalnych przeznaczonych będzie dla rodzin wg ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „za życiem” lub
w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego
oraz przedsięwzięć, polegających na kupnie lub kupnie połączonym z remontem, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami
zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe
** 10% dodatkowo, jeżeli remontowi podlega budynek mieszkalny, zajmowany przez lokatora/ów na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo
do premii remontowej i jednocześnie budynek mieszkalny wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
*** do 10% dodatkowo, w części przekraczającej 25% kosztów przedsięwzięcia pokrywany jest do wysokości odpowiadającej wartości prawa własności albo prawa użytkowania
wieczystego gruntu będącego we władaniu inwestora, na którym realizowane jest przedsięwzięcie
**** udziela się również na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, jeżeli w wyniku tego przedsięwzięcia powstanie ogrzewalnia, z zastrzeżeniem że w przypadku budowy ogrzewalni,
w budynku powstanie również noclegownia lub schronisko dla osób bezdomnych
***** organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie posiadającemu status organizacji pożytku publicznego, jako beneficjentowi wsparcia, udzielane jest finansowe wsparcie, jeżeli pozyskane w ten
sposób lokale mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych
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PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O UDZIELENIE
FINANSOWEGO WSPARCIA
Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia
znajduje się na stronie internetowej: www.bgk.pl

Złożenie wniosku
 cały rok
 za pomocą środków komunikacji
elektronicznej przez elektroniczną
skrzynkę podawczą Banku.

Decyzja banku
 rozpatrzenie wniosku do 30 dni od jego wpływu do
banku
 informacja o zakwalifikowanych wnioskach na stronach
BIP BGK (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Zakres merytoryczny wniosku oraz wykaz
dokumentów dołączanych do wniosku określony jest
w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wymagane dokumenty
Do wniosku powinny być dołączone:

Zawarcie
umowy

Realizacja przedsięwzięcia
 okres realizacji od momentu rozpoczęcia do zakończenia - do 36 miesięcy- dla
przedsięwzięć, o których mowa w art. 3, art. 4 i art. 6 ustawy
 okres realizacji od dnia przekazania finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta
wsparcia – do 5 lat – dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
 okres realizacji od dnia przekazania finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta
wsparcia – do 2 lat – dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wypłata wsparcia
 następuje po zawarciu umowy
pomiędzy Beneficjentem a BGK w
roku jej zawarcia

Rozliczenie
przedsięwzięcia
 do 60 dni od
zakończenia
przedsięwzięcia

Utrzymanie
zasobów
 przez co najmniej
15 lat

W przypadku wzrostu kosztów przedsięwzięcia, na które udzielono finansowego wsparcia, kwota finansowego wsparcia określona
w umowie podlega aktualizacji, jednak nie więcej niż o 20% kosztów przedsięwzięcia, na podstawie których kwotę tę określono.
Aktualizacji tej dokonuje się raz w formie aneksu, na wniosek beneficjenta złożony do Banku przed dniem przedłożenia rozliczenia.
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 oryginał lub potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia wypisu i wyrysu
z rejestru gruntów i budynków
wszystkich działek ewidencyjnych, na
których realizowane jest przedsięwzięcie, wydana
nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia
wniosku,
 numer księgi wieczystej,
 potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność
z oryginałem kopia decyzji o pozwoleniu
na budowę lub decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej,
opatrzona klauzulą organu wydającego tę decyzję
stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna
lub wykonalna – jeżeli planowany zakres robót
wymaga pozwolenia na budowę albo decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
lub kopia zgłoszenia właściwemu organowi
wykonywania robót budowlanych, do którego nie
wniesiono sprzeciwu– jeżeli planowany zakres
robót wymaga zgłoszenia,
 dokument potwierdzający prawo do
dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, jeżeli przedsięwzięcie jest
realizowane na nieruchomości niestanowiącej

własności lub niebędącej w użytkowaniu
wieczystym beneficjenta wsparcia,
 dokumenty zezwalające na prowadzenie
przedsięwzięcia infrastrukturalnego, o którym
mowa w art. 5c ustawy – jeżeli planowany zakres
robót wymaga takich dokumentów;
 dokumentacja projektowa, w tym projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt
zagospodarowania działki lub terenu z wyraźnie
zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której
jest budowany budynek będący przedmiotem
przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi
oraz obiektami i urządzeniami związanymi
z budynkiem, a w przypadku, gdy planowany
zakres robót budowlanych nie przewiduje
pozwolenia na budowę – dokumentacja
wynikająca z przepisów art. 30 ust. 2-3, 4b i 4c
ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane,
 kosztorys inwestorski lub kalkulacja
planowanych kosztów prac projektowych i robót
budowlanych,
 kopie faktur (wystawionych do dnia złożenia
wniosku) lub kopie umów (zawartych do dnia
złożenia wniosku) z wykonawcami robót budowlanych,
usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz
nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania
przedsięwzięcia lub jego części,
 kalkulacje własne.
W przypadku przedsięwzięć polegających na:
 zakupie lokali mieszkalnych, budynku
mieszkalnego lub udziału w jego współwłasności,
 zakupie lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego
lub udziału w jego współwłasności, połączonym
z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego,
do wniosku dołącza się potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego
przewidywaną cenę sprzedaży, a jeżeli przedsięwzięcie
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zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku –
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy
sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
operatu szacunkowego wyceny rynkowej gruntu,
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego nie
wcześniej, niż na 6 miesięcy przed datą złożenia tego
operatu w Banku.
W przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia
realizowanego na gruncie w odniesieniu do którego
inwestorowi przysługuje prawo własności lub
prawo użytkowania wieczystego jest związane
zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2
ustawy – potwierdzona przez wnioskodawcę za
zgodność z oryginałem kopia operatu szacunkowego
sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia tego
operatu w Banku.
W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy
– decyzja o wpisie budynku lub obszaru, na którym się
znajduje, do rejestru zabytków.
Co warto wiedzieć podczas wypełniania
wniosku
Rodzaje kosztów przedsięwzięcia przewidziane
dofinansowaniem w przypadku budowy,
remontu, przebudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania budynku:
 koszty materiałów i robót budowlanych
niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
w tym koszty wykonania:
 przyłączy technicznych,
 obiektów i urządzeń związanych
z budynkiem, w tym placów zabaw,
śmietników, ogrodzeń, stanowisk
postojowych, garaży znajdujących
się w budynkach mieszkalnych
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i wielopoziomowych, placów pod śmietniki,
przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz
z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej,
również w sytuacji, kiedy zjazdy te
wykonywane są zgodnie z odrębnymi
przepisami poza nieruchomością stanowiącą
własność albo będącą w użytkowaniu
wieczystym inwestora,
 koszty wykonania czynności specjalistycznych,
w tym koszty:
 projektowania,
 niezbędnych badań i ekspertyz
technicznych,
 powierzenia pełnienia funkcji inwestora
zastępczego,
 nadzoru i kierowania budową,
 rozliczania robót budowlanych,
 koszty przygotowania terenu,
 koszty wykonania niezbędnego uzbrojenia
terenu.
W przypadku zakupu lokali mieszkalnych/
budynku mieszkalnego lub zakupu lokali
mieszkalnych/budynku mieszkalnego
połączonego z remontem dofinansowaniem
objęta jest cena określona w umowie sprzedaży,
pomniejszona o wartość rynkową gruntu, określoną
w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę
majątkowego oraz koszty remontu.
Koszty przedsięwzięcia obejmują również
wartość podatku od towarów i usług, o ile
inwestorowi, na podstawie odrębnych
przepisów, nie przysługuje prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego związanego
z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego
podatku.

REKOMPENSATA Z TYTUŁU
ŚWIADCZENIA USŁUG
PUBLICZNYCH
Finansowe wsparcie, którego celem jest
tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem
(tj. powstających w wyniku realizacji przez inwestora
innego niż gmina lub związek międzygminny),
udzielane jest beneficjentowi wyłącznie,
gdy przekazywane przez niego inwestorowi
środki stanowią rekompensatę z tytułu
świadczenia przez inwestora usług publicznych
w ogólnym interesie gospodarczym, w rozumieniu
przepisów Unii Europejskiej, dotyczących pomocy
publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym
interesie gospodarczym.
Rekompensata przysługuje wyłącznie
inwestorowi świadczącemu usługę publiczną
w ogólnym interesie gospodarczym,
polegającą na najmie lokali mieszkalnych
na warunkach ściśle określonych w ustawie
(art. 7a-7d).
Do kosztów inwestora związanych z usługą publiczną
świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
zalicza się:
 wartość brutto kosztów przedsięwzięcia,
 koszty eksploatacji i remontów lokali oraz
infrastruktury utworzonej przy udziale
finansowego wsparcia, związane bezpośrednio
z realizacją przedsięwzięcia, ponoszone w
okresie 15 lat, licząc od dnia przekazania przez
gminę albo związek międzygminny Bankowi
oświadczenia inwestora, o którym mowa w art.
18 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 koszty ubezpieczenia nieruchomości w trakcie
realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie 15 lat,
licząc od dnia przekazania przez gminę albo
związek międzygminny Bankowi oświadczenia
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inwestora, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
ustawy,
 pozostałe koszty związane ze świadczeniem
usługi publicznej w ogólnym interesie
gospodarczym polegającej na najmie lokali
mieszkalnych, w tym koszty prowadzenia
rachunków bankowych przeznaczonych
do deponowania środków z pobranych od
najemców kaucji zabezpieczających pokrycie
należności z tytułu najmu lokali oraz środków
gromadzonych w ramach odpisów na fundusz
remontowy,
 wkład we wspólne koszty stałe inwestora w
części wyliczonej na podstawie procentowego
udziału powierzchni powstałej w wyniku
realizowanego przedsięwzięcia w powierzchni
całkowitej lokali mieszkalnych będących
własnością inwestora,
 koszty nabycia nieruchomości związanej
z realizacją przedsięwzięcia, w tym
nieruchomości wraz z budynkiem, który
zostanie przebudowany na cele mieszkaniowe.
Do kosztów nabycia nieruchomości zalicza się
również wartość nieruchomości, jeżeli została
ona wniesiona jako wkład niepieniężny i jest
przeznaczona do realizacji przedsięwzięcia.
Do przychodów inwestora związanych z usługą
publiczną świadczoną w ogólnym interesie
gospodarczym zalicza się:
 przychody z opłat czynszowych za najem lokali
mieszkalnych, garaży i miejsc postojowych,
 przychody z tytułu odsetek od zdeponowanych
środków pobranych od najemców z kaucji
zabezpieczających pokrycie należności z tytułu
najmu lokali,
 przychody z tytułu odsetek od zdeponowanych
środków gromadzonych w ramach odpisów na
fundusz remontowy,
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 wartość nieruchomości, jeżeli została wniesiona
jako wkład niepieniężny przez jednostkę
samorządu terytorialnego i jest przeznaczona
do realizacji przedsięwzięcia, określoną na
podstawie operatu szacunkowego.
Bank dokonuje weryfikacji:
 zgodności przyznanej rekompensaty z warunkami
określonymi w przepisach Unii Europejskiej
przez 15 lat od przekazania bankowi przez
beneficjenta wsparcia oświadczenia inwestora
o kosztach realizacji przedsięwzięcia (co dwa lata
obrachunkowe oraz na koniec tego okresu),
 poziomu przekazanej inwestorowi przez
beneficjenta rekompensaty, zgodnie z zasadami
określonymi w rozporządzeniu.
W przypadku stwierdzenia, że ww. warunek nie został
spełniony, bank weryfikuje jaki odsetek kwoty
średniej rocznej rekompensaty stanowi
nadwyżka. Jeżeli nadwyżka rekompensaty:
 nie przekracza 10% kwoty średniej rocznej
rekompensaty - zostaje ona przeniesiona
na kolejny okres i jest odliczana od kwoty
rekompensaty należnej w tym okresie,
 przekracza 10% kwoty średniej rocznej
rekompensaty - beneficjent wsparcia zwraca
nadwyżkę do Funduszu Dopłat.
W przypadku, gdy beneficjent dokona zwrotu
nadwyżki, o której mowa wyżej, kwota przyznanej
rekompensaty jest pomniejszana o kwotę zwrotu.
Szczegółowe warunki dotyczące rekompensaty
(w tym dotyczące okresu obowiązywania warunków
oraz terminów ich weryfikacji przez bank) reguluje
przedmiotowa ustawa i rozporządzenie oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004
r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania
wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych
formach.
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Jeżeli finansowego wsparcia udziela się na
tworzenie mieszkań z udziałem gminy albo
związku międzygminnego przy wykorzystaniu
finansowania zwrotnego, ich łączna wysokość
nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości
rekompensaty z tytułu świadczenia usług
publicznych w ogólnym interesie gospodarczym,
ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15b ust. 5 ustawy
z 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2195).
Beneficjent wsparcia oraz inwestor zobowiązani są
do przechowywania dokumentów potwierdzających
zgodność przyznanej rekompensaty z warunkami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie
rozporządzenia przez 10 lat od dnia zakończenia
okresu 15 lat.

UMOWA O UDZIELENIE
FINANSOWEGO WSPARCIA
Umowa pomiędzy beneficjentem
wsparcia a bankiem może być zawarta po
pozytywnej ocenie wniosku i zawiadomieniu
wnioskodawcy o możliwości uzyskania
wsparcia.
Umowa określa w szczególności cel, na jaki jest
udzielane finansowe wsparcie, jego kwotę, termin
jego uruchomienia (kwartał przewidywanej wypłaty)
oraz termin i sposób udokumentowania zakończenia
realizacji przedsięwzięcia.
Umowę podpisują:
 w imieniu banku – osoby uprawnione,
 w imieniu beneficjenta wsparcia – osoba lub
osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w jego imieniu, na podstawie aktualnego
dokumentu potwierdzającego uprawnienia, przy
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czym w przypadku gmin, powiatów i związków
międzygminnych wymagana jest dodatkowo
kontrasygnata skarbnika beneficjenta wsparcia
lub osoby przez niego upoważnionej, na
podstawie aktualnego upoważnienia.
Umowa zawierana jest w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla beneficjenta wsparcia
oraz banku. Dopuszcza się podpisywanie umowy
drogą korespondencyjną.

WYPŁATA FINANSOWEGO
WSPARCIA
Finansowe wsparcie wypłacane jest w terminie
(kwartał) wskazanym w umowie zawartej
z beneficjentem. Uruchomienie wypłaty następuje na
pisemny wniosek beneficjenta wsparcia, na wskazany
przez niego rachunek bankowy. Wzór wniosku
o wypłatę finansowego wsparcia stanowi załącznik
do umowy.
Finansowe wsparcie jest uruchamiane
jednorazowo pod warunkiem:
 zawarcia umowy pomiędzy BGK, a beneficjentem
wsparcia – w przypadku przedsięwzięć
polegających na budowie, remoncie lub
przebudowie, zmianie sposobu użytkowania
budynku lub budowie, przebudowie infrastruktury
technicznej lub infrastruktury społecznej
oraz przedsięwzięć polegających na zakupie
lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego
albo udziału we współwłasności budynku
mieszkalnego (również w przypadku wykonania
remontu tych lokali lub budynku mieszkalnego),
 zawarcie umowy pomiędzy beneficjentem
wsparcia a Inwestorem - w przypadku
przedsięwzięć polegających na budowie,
remoncie lub przebudowie, zmianie sposobu
użytkowania budynku oraz przedsięwzięć,

17

polegających na pokryciu części kosztów
przedsięwzięcia infrastrukturalnego realizowanego
przez Inwestora, który realizuje przedsięwzięcie
lub inwestycję, powiązane z przedsięwzięciem
infrastrukturalnym lub jednoosobową spółkę
gminną, której gmina przekazała realizację jednego
z zadań własnych, powstających w wyniku
realizacji przez Inwestora innego niż gmina lub
związek międzygminny.

UTRZYMANIE ZASOBÓW
Przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów
przedsięwzięcia lub przekazania oświadczenia, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, beneficjent wsparcia
nie może:

Przed upływem 10 lat od dnia rozliczenia kosztów
przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu
noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych
lub ogrzewalni, do standardów wymaganych
w przepisach o pomocy społecznej, nie można
zbyć lub zmienić przeznaczenia tych zasobów
wyremontowanych przy wykorzystaniu finansowego
wsparcia.
W przypadku, gdy z realizacją przedsięwzięcia było
związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5
ust. 3 ustawy, przed upływem 15 lat od dnia
przekazania oświadczenia, o którym mowa w art. 18
ust. 1 pkt 2 ustawy, nie można:
 zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego
powstałego z udziałem gminy albo związku
międzygminnego,

 zbyć lub zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, mieszkania chronionego, noclegowni lub
schroniska dla osób bezdomnych, tymczasowego
pomieszczenia lub ogrzewalni, utworzonych przy
wykorzystaniu finansowego wsparcia*,

 rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5
ust. 3 ustawy lub dokonać przeniesienia prawa,
o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy, na
rzecz podmiotu innego niż gmina albo związek
międzygminny.

 rozwiązać umowy, o której mowa w art. 5a ust. 2,
lub dokonać przeniesienia prawa, o którym mowa
w art. 5a ust. 2 pkt 2, na rzecz innego podmiotu niż
powiat, gmina lub związek międzygminny,

Powyższe działania są możliwe po upływie
10 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia,
jeżeli podmiot dokonujący tych czynności utworzy
odpowiednio:

 rozwiązać umowy lub dokonać przeniesienia prawa,
o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1, na rzecz
podmiotu innego niż powiat lub gmina,
 zmienić, określonych w art. 5a ust. 2 pkt 3 i 4,
zasad podnajmowania lokali i ustalania wysokości
opłat z tytułu używania lokali,
 zmienić, określonych w art. 6 ust. 3 pkt 2, zasad
wykorzystywania lokali oraz określonych w art.
6 ust. 3 pkt 3 zasad ustalania wysokości opłat
z tytułu używania lokali.

 lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkania
chronione lub tymczasowe pomieszczenia
o podobnym standardzie i wyposażeniu, o łącznej
powierzchni użytkowej co najmniej równej łącznej
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, mieszkań chronionych, tymczasowych
pomieszczeń lub lokali mieszkalnych na wynajem
o ograniczonym czynszu, powstałych z udziałem
finansowego wsparcia,

* nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek z byłymi mieszkaniami zakładowymi lub udział we
współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe.
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 noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub
ogrzewalnie o podobnym standardzie i wyposażeniu,
o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej
równych powierzchni użytkowej i liczbie miejsc
w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych
lub ogrzewalniach, które zostały zbyte lub których
przeznaczenie zostało zmienione.
Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia:
 lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy na mieszkanie
chronione lub tymczasowe pomieszczenie,
 mieszkania chronionego na lokal mieszkalny
wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub
tymczasowe pomieszczenie,
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 tymczasowego pomieszczenia na lokal mieszkalny
wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub
mieszkanie chronione,
 noclegowni na schronisko dla osób bezdomnych lub
ogrzewalnię,
 schroniska dla osób bezdomnych na noclegownię lub
ogrzewalnię,
 ogrzewalni na noclegownię lub schronisko dla osób
bezdomnych
- utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia.

WSPARCIE DLA OFIAR
POWODZI
O finansowe wsparcie dla wniosków na tworzenie
lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do
wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek
mieszkalny na skutek powodzi, mogą ubiegać się
gminy poszkodowane w wyniku działania powodzi.
W przypadku tworzenia lokali dla powodzian,
maksymalne udziały finansowego wsparcia
w kosztach przedsięwzięć są wyższe o 10
punktów procentowych od maksymalnego
udziału finansowego wsparcia przewidzianego
dla pozostałych przedsięwzięć mających na
celu utworzenie lokali mieszkalnych. Jeżeli
przedsięwzięcie dotyczy tworzenia lokali dla
powodzian oraz innych lokali mieszkalnych
- maksymalny udział finansowego wsparcia
w kosztach przedsięwzięcia jest równy średniej
ważonej maksymalnego udziału finansowego
wsparcia dla lokali dla powodzian i maksymalnego
udziału finansowego wsparcia dla pozostałych
lokali mieszkalnych, gdzie wagi stanowią udziały
powierzchni użytkowej lokali dla powodzian
i pozostałych lokali mieszkalnych w łącznej
powierzchni użytkowej tych lokali.
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KONTAKT
Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl
Infolinia BGK:
22 475 88 88
801 598 888,

woj. śląskie:
tel. 22 475 59 03
woj. mazowieckie
tel. 22 475 57 92
woj. lubelskie, podlaskie
tel. 22 475 92 52
woj. łódzkie, podkarpackie:
tel. 22 475 57 73
woj. dolnośląskie, opolskie:
tel. 22 475 91 75
woj. warmińsko-mazurskie:
tel. 22 475 96 19
woj. wielkopolskie, lubuskie:
tel. 22 475 92 55
woj. zachodniopomorskie:
tel. 22 475 57 71
woj. małopolskie, świętokrzyskie:
tel. 22 475 82 48
woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie:
tel. 22 475 92 53
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Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia.

