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Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczki Płynnościowe POIR
Pożyczki Płynnościowe PES
Kredyt na innowacje technologiczne
Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
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Pozostałe produkty:
Inicjatywa JEREMIE
Usługi powiernicze
Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Pożyczka szerokopasmowa
Samorządy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.

Szczegóły

Obligacje
Usługi organizacji emisji i skup papierów wartościowych

Rachunki bankowe
Nowoczesna bankowość dla samorządów - konta, karty czy bankowość elektroniczna

Poręczenia i gwarancje
Szeroka oferta poręczeń i gwarancji dla samorządów

Kredyty inwestycyjne
Atrakcyjne wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych

Kredyty obrotowe
Oferta poprawy płynności i finansowania działalności bieżącej samorządów

Pożyczki unijne dla JST
Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Mieszkanie na start
Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań
Szczegóły

Mieszkanie na Start
Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

Fundusz Kredytów Studenckich
Program wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Mieszkanie Plus
Program budowy mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Program Rodzina na swoim
Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
Ustawa Zabużańska
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
Centralna Informacja o rachunkach
Fundusze i programy

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
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Pożyczka rewitalizacyjna
Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji.

Inicjatywa JEREMIE
Europejski program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze
Oferta funduszy stworzonych do finansowania zadań należących do organów publicznych

Programy
Działania zlecone przez stronę rządową wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych
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System przepływu środków europejskich
Inwestycje kapitałowe
Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
Konsolidacja finansów publicznych
Krajowa Grupa Poręczeniowa
Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
O Banku
Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
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Kredyt w CHF
Samorządy
Fundusze i programy
Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego
pdf
Podstawowe informacje
Oferta komercyjna
Finansowanie zwrotne SBC
W marcu 2020 r. Bank Gospodarstwa Krajowego już po raz ósmy przeprowadzi nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie społecznego budownictwa czynszowego (SBC).
Program został uruchomiony w listopadzie 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Umożliwia on
preferencyjne finansowanie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-y), spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe.
Finansowane przez Bank mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły
one skorzystać z zasobów komunalnych.
Bank Gospodarstwa Krajowego zapewni łącznie 4,5 mld preferencyjnie oprocentowanego finansowania. Rocznie Bank udostępnia 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i
jesiennej edycji. Środki, które pozostaną w danej edycji, powiększają limit dostępnych środków w kolejnej edycji.
Wnioski kredytowe można składać każdego roku od 1 do 31 marca (edycja wiosenna) i od 1 do 30 września (edycja jesienna).
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Banku w formie papierowej oraz dodatkowo przesłać dokument drogą elektroniczną na adreswnioski.sbc@bgk.pl. Inwestorzy ubiegający się o finansowanie
z programu mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M bez marży oraz na maksymalnie 30-letni okres spłaty.
Środki przeznaczone na kredyty oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w tym programie pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank
Rozwoju Rady Europy (BRRE), natomiast preferencję w oprocentowaniu zapewnia wsparcie budżetu państwa.

Szczegóły oferty
Parametry produktów oferowanych w ramach Programu
kredyt lub organizacja emisji obligacji (z gwarancją ich nabycia),
oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży banku,
maksymalny udział w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – 80%,
maksymalny okres finansowania – 30 lat.
Inwestorzy
towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne),
spółdzielnie mieszkaniowe,
spółki gminne (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym
zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego).
Przedmiot finansowania
nowe budynki oraz rewitalizacja/remont istniejących,
maksymalna stawka czynszu – 5% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
mieszkania na wynajem,
mieszkania spółdzielcze i lokatorskie,
dodatkowe powierzchnie użytkowe dla seniorów,
miejsca postojowe/garaże (minimum przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego),
grunt (jeżeli wniesiony aportem – max 20% całkowitych kosztów przedsięwzięcia),
inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r.
Podstawowe warunki uzyskania finansowania
złożenie wniosku kredytowego w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: wnioski.sbc@bgk.pl,
zawarcie przez wnioskodawcę umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego,
posiadanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych właściwemu organowi, do którego nie wniesiono sprzeciwu, albo szczegółową
koncepcję architektoniczno – budowlaną przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, której założenia i rozwiązania zgodne są ze złożonym wnioskiem, i na podstawie której zostanie
opracowany projekt budowlany,
pozytywna ocena wiarygodności kredytowej oraz przedsięwzięcia przez bank.
Premiowane przedsięwzięcia
W przypadku, gdy po ocenie wiarygodności kredytowej zapotrzebowanie przekroczy limit środków przeznaczonych na finansowanie danej edycji, zgodnie z kryteriami wymienionymi w rozporządzeniu,
premiowane będą przedsięwzięcia:
z wysokim udziałem mieszkań dla osób wychowujących dzieci,
z wysokim udziałem mieszkań dla osób starszych,
przewidujące powstanie min. 1 mieszkania dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,
rewitalizacyjne,
zlokalizowane w gminach o wysokim deficycie mieszkań,
zlokalizowane w powiatach, w których powstało relatywnie niewiele mieszkań czynszowych finansowanych preferencyjnie przez BGK,
obejmujące mieszkania dla osób przeprowadzających się z zasobu gminnego,

dla których projekt został wykonany w drodze otwartego konkursu architektonicznego,
polegające na remoncie lub adaptacji,
realizowane na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
bez (lub z niskim poziomem) partycypacji najemcy,
realizowane w inwestycji, w której powstaną lokale użytkowe lub mieszkania finansowane ze środków własnych wnioskodawcy,
zlokalizowane w powiatach o dodatnim saldzie migracji.
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Kontakt

Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Centrala BGK w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, tel. 0-22 599 82 75,
Placówka DKPM w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 52 53,
Placówka DKPM w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 58 74,
Placówka DKPM w Krakowie ul. Promienistych 1, tel: 0-22 475 14 82,
Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 31 10,
Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 04 32,
Placówka DKPM we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 42 16.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1020)
Dokument w formacie pdfRozmiar: 382 K
pdf
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektóych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)
Dokument w formacie pdfRozmiar: 370 K
pdf
Rozporządzenie RM z 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez BGK rządowego programu popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dot. lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 17)
Dokument w formacie pdfRozmiar: 161 K
pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego (Dz. U. z 2017 poz. 2339)
Dokument w formacie pdfRozmiar: 324 K
pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego (Dz. U. z 2019 poz. 221)
Dokument w formacie pdfRozmiar: 261 K
Pomoc publiczna

xlsx
Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od 11.03.16)
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 90 K
xlsx
Formularz Koszty i przychody związane ze świadczeniem UOIG
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 38 K
Udzielanie finansowania zwrotnego

xlsx
Proces udzielania finansowania w ramach Programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 34 K
xlsx
Wniosek Edycja VIII
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 433 K
pdf
Wzór umowy z gminą
Dokument w formacie pdfRozmiar: 366 K
pdf
Biznes Plan
Dokument w formacie pdfRozmiar: 292 K
pdf
Warunki współfinansowania przez Bank czynności specjalistycznych i rezerwy oraz minimalne wskaźniki kosztów budowy niefinansowanej części inwestycji
Dokument w formacie pdfRozmiar: 309 K
xlsx
kalkulator Nowy Program kwota kredytu a stawka czynszu.xlsx
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 73 K
pdf
Wytyczne dla rzeczoznawcow w zakresie sporzadzenia operatu szacunkowego wraz z oswiadczeniem.pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 354 K
pdf
Ramowy wzór Umowy Kredytu
Dokument w formacie pdfRozmiar: 832 K
xlsx
Zal. nr 1 do Ramowego Wzoru Umowy Kredytu.xlsx
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 35 K
pdf
Zal. nr 2 do Ramowego Wzoru Umowy Kredytu.pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 211 K
Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego finansowania zwrotnego z programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego będą wysyłane indywidualnie po uprzednim kontakcie na
skrzynkę mailową sekretariatDKPM@bgk.pl
Kredyt PIB/b. KFM
Bank Gospodarstwa Krajowego nie obsługuje nowych wniosków o finansowanie na zasadach obowiązujących do 2009 r. Natomiast Bank administruje portfelem kredytów udzielonych na podstawie
wniosków złożonych w Banku do 30 września 2009 r. Portfel kredytów PIB (przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane) z uwagi na zmiany przepisów w sprawie trybu i warunków udzielania tych
kredytów, mające miejsce w latach 1997 – 2007, jest zróżnicowany w zakresie szczegółowych regulacji dotyczących np. partycypacji osób trzecich w kosztach budowy mieszkań, minimalnej stopy
oprocentowania kredytów, proporcji wartości pierwszej raty spłaty kredytu w relacji do kwoty udzielonego kredytu, zasad indeksacji spłat kredytów. Podstawowe reguły finansowania i monitorowania
przez Bank Gospodarstwa Kredytowego spłat zobowiązań i sytuacji ekonomicznej kredytobiorców pozostają wspólne dla wszystkich kredytobiorców. BGK prowadzi również monitoring wartości
zabezpieczeń prawnych udzielonych kredytów i na bieżąco współpracuje z kredytobiorcami w zakresie obsługi zobowiązań kredytowych.

Historia programu 1996 - 2014
Historia programu społecznego budownictwa czynszowego sięga 1995 r. kiedy powołano do życia Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM) i utworzono w BGK departament obsługujący Fundusz.
Podstawą funkcjonowania programu jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
W ramach rządowego programu budownictwa społecznego od 1996 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił ponad 1800 preferencyjnie oprocentowanych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie

ponad 98 tys. mieszkań, w tym ok. 81 tys. w zasobach TBS i ponad 17 tys. w spółdzielniach mieszkaniowych (głównie mieszkania użytkowane na zasadach lokatorskiego spółdzielczego prawa do
lokalu).

W ramach programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach powstawały mieszkania nowoczesne, energooszczędne, wykończone pod klucz. W zasobach TBS
powstało wiele mieszkań dostępnych dla grup społecznych o specjalnych potrzebach i ograniczonych możliwościach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, np. dla osób starszych, niepełnosprawnych,
dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, dla rodzin zastępczych. Towarzystwa budownictwa społecznego zrealizowały liczne przedsięwzięcia w ramach programów rewitalizacji.
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Placówka DKPM w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 5880,, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Krakowie ul. Promienistych 1, tel: 0-22 475 1481, 0-22 475 1484, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3108, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0432, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Toruniu ul. Grudziądzka 13, tel: 0-22 475 2343, 0-22 475 2341, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, 0-22 522 9296, 0-22 522 9246 email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email:dbs@bgk.pl
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Regulamin udzielania kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane
Dokument w formacie pdfRozmiar: 454 K
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Oświadczenie o aktualizacji dokumentów
Dokument w formacie docRozmiar: 43 K
doc
Wniosek o wydanie opinii bankowej
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Zestaw dodatkowych informacji dla bilansu oraz rachunku zysków i strat dla TBS
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Zestaw dodatkowych informacji składanych przez TBS
Dokument w formacie docRozmiar: 80 K
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Oświadczenie Klienta kwartalne
Dokument w formacie docRozmiar: 74 K
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Oświadczenie Klienta roczne
Dokument w formacie xlsRozmiar: 62 K
xlsx
Informacja o należnościach i przychodach dla TBS
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 44 K
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Regulamin udzielania kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane
Dokument w formacie pdfRozmiar: 454 K
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Oświadczenie o aktualizacji dokumentów
Dokument w formacie docRozmiar: 43 K
doc
Wniosek o wydanie opinii bankowej
Dokument w formacie docRozmiar: 80 K
xlsx
Informacja o należnościach i przychodach dla SM
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 58 K
doc
Zestaw dodatkowych informacji do bilansu oraz rachunku zysków i strat dla SM
Dokument w formacie docRozmiar: 96 K
doc
Oświadczenie Klienta kwartalne
Dokument w formacie docRozmiar: 74 K
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Oswiadczenie rzeczoznawcy majatkowego.pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 264 K
pdf
Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK
Dokument w formacie pdfRozmiar: 341 K
Wyodrębnianie mieszkań na własność
W ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nowelą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, została wprowadzona możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu udzielonego przez BGK kredytu na
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane finansowane ze środków byłego KFM lub – po 30 czerwca 2009 r. – ze środków własnych banku.
Ze względu na specyfikę prawno-finansową spółdzielczości mieszkaniowej wprowadzono odrębne rozwiązania szczegółowe dla użytkowników spółdzielczych mieszkań lokatorskich zainteresowanych
wyodrębnieniem lokalu na własność, i odrębne dla najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS lub spółdzielni mieszkaniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego obsługuje ścieżkę wyodrębniania na
własność lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego (na podstawie wniosków złożonych w BGK do 30 września 2009 r.). Spłaty
zobowiązań kredytowych, wymagane przy wyodrębnianiu lokali pomniejszają zadłużenie kredytobiorców w BGK, natomiast spłaty przypadającej na dany lokal mieszkalny części umorzenia kredytu lub
ewentualnej nadwyżki między środkami uzyskanymi ze sprzedaży lokalu mieszkalnego a kwotą zobowiązań przypadających na ten lokal i wskaźnika kosztów własnych kredytobiorcy w kosztach
realizacji przedsięwzięcia podlegają spłacie do Funduszu Dopłat w BGK.

Kontakt
Kontakt

Placówka DKPM w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Gdańsku ul. Kowalska 10, tel: 0-58 320 5880,, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Krakowie ul. Pilotów 2, tel: 0-12 295 2422, 0-12 295 2421, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3108, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0432, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Toruniu ul. Grudziądzka 13, tel: 0-22 475 2343, 0-22 475 2341, email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, 0-22 522 9296, 0-22 522 9246 email:dbs@bgk.pl
Placówka DKPM we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email:dbs@bgk.pl

Dokumenty do pobrania
Schematy procesu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych (do pobrania):

pdf
Schemat procesu wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego, do którego zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
Dokument w formacie pdfRozmiar: 290 K
pdf
Schemat procesu wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego wybudowanego na wynajem
Dokument w formacie pdfRozmiar: 419 K
Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych, do których zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu:

xlsx
Wniosek o ustalenie wysokości kwoty zadłużenia
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 189 K
xlsx
Zestawienie spłat związanych z wyodrębnieniem na własność lokali mieszkalnych, do których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 32 K
xlsx
Zestawienie lokali w budynku/budynkach kredytowanych ze środków b.KFM/PIB
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 100 K
xlsx
Lista członków spółdzielni
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 31 K
Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem:

xlsx
Wniosek o ustalenie wysokości kwoty zadłużenia
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 208 K
xlsx
Zestawienie spłat związanych z wyodrębnieniem na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 32 K
xlsx
Zestawienie lokali w budynku/budynkach kredytowanych ze środków b.KFM/PIB
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 100 K
xlsx
Lista najemców

Dokument w formacie xlsxRozmiar: 31 K

Kredyty z grantami Komisji Europejskiej
Poznaj ofertę wsparcia dla samorządów ubiegających się o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego
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Jesteś zainteresowany ofertą funduszy i programów? Wypełnij wniosek z prośbą o kontakt lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Oddziałem BGK:
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Lista regionów BGK
Kontakt
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Skontaktuj się z doradcą
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