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Krajowy 2as6b Nieruchomosci bedzie oferowat dzialki pod budowe dom6w jednorodzinnycn

Warunkiem otrzymania takiej dzialki bedzie start w przetargu organizowanym przez KZN.
Osoby. More wygraja, przetarg na uzylkowanie wieczyste dzialki (z opcja. docelowego
wykupu) bed$ mialy okreslony czas na wybudowanie domu Jesli z r6znych przyczyn dom nie
powstanie, dzialka trafi ponownie do przetargu.

Kazda osoba

• ktbra nie posiada tub w przeszlosci nie posiadala prawa wlasnoSci do domu
jednorodzmnego. innego mieszkania lub spoldzielczego wlasnosciowego prawa do
lokalu lub nie jest wfascicielerr- lub wspolwlascicielem budynku, jezeli jej udziat
w przypadku zniesienia wspolwlasnosci obejmowalby co najmniej jeden samodzielny
lokal mieszkalny;

• kt6rej czlonek gospodarstwa domowego nie posiada lub w przesztoici nie posiadal
prawa wlasno&ci do domu jednorodz innego, innego mieszkania lub spoldzielczego
wtesnosciowego prawa do lokalu lub nie jest wlascicietem lub wspotwtascicielem
budynku, jezeli jego udzial w przypadku zniesienia wspdJwtesnosci obejmowalby co
najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny.

bedzie rnogia sie ubiegac o taka. dzialke

O taka. dziatk^ b?da, sie mogly rdwniez ubiegat osoby. More

• w przeszlosct posiadaly prawo wlasnosci do domu jednorodz innego, innego
mieszkania lub spofdztelczego wlasnosciowego prawa do lokalu. lecz wskutek
dzialania zywiolu lub katastrofy budowlanej utractty ten dom lub mieszkanie,

• sa. (lub gdy czlonek gospodarstwa domowego jest) wlascicielem lub
wspolwlascicielem nieruchomosci obejmuja,cej bodynek mieszkalny lub budynek
o funkcji mieszanej, obejmuja.cej funkcje mieszkaniowg, ktora podlegala lub podlega
wywlaszczeniu.

KZN bedzie m6gl r6wnie± zastosowac kryteria pierwszenstwa - be-tiq.one uruchomtone, jesli
bedzie wiecej chetnych niz oferowanych dzialek budowlanych. Kryteria-. pierwszenstwa b^dq
ustalane dla kaZdego przetargu odrebnie w ogtoszeniu o przetargu, przy uwzgtednieniu
uwarunkowan przestrzennych oraz specyfiki lokatizacji oraz po zasiegnie.ciu opinii gminy na
temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej. Stosowanie kryteriow nie wyktucza z mozliwosci
ubiegania si$ o dziaike, moze jedynie wydtuzyc si^ czas oczekiwania w przypadku, gdy
zainteresowanych bedzie wiecej ni± oferowanych dzialek.

Katalog kryteribw pierwszenstwa:

strata mieszkania/domu w skutek dziatania zywiolu lub katastrofy budowianej.
- mieszkanie/dom podlegaja,cy wywiaszczeniu,
- wzglednie nizsze dochody,



niepelnosprawnofec wnioskodawcy lub jego dziecka,
dzietnosc,

- nieposiadanie domu/mies7kania, rowniez we wspoMasnosci i spoJdzielczego wlasnosciowego prawa do
lokalu,
zmiana miejsca zamieszkania w celu podjecia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania. "
wczesniejsze nieuzyskanie najmu mieszkania z powodu wtekszej liczby chetnych niz Itczba dostephych
mieszkah,
status repatrtanta,
wiek powyzej 65 fat,
posiadanie Karty Polaka.

Nabycie nienjchomosci lub prawa uzytkowania nieruchomosci, w celu budowy na niej domu jednorodzinnego, nie
bedzie uprawniato do jej zbycia - nieruchomoSC b^dzte musiala byC wykorzystana zgodnie z celem okreslonym
w przetargu, co zapobsegme spekulaqom nieruchomoSciami.

NjeruchomoSci przeznaczone pod zabudow^ jednorodzinna. b^da. mogly byfc oferowane wraz z projektem
budowlanym a nawct z pozwoleniem na budowy, co powinno znacz^co zmniejszyC obciqiente procedurami
adminislracyjnymr indywrdualnego inwestora a takze skroctc okres mt^dzy zakortczeniem przetargu a rozpocz^ctem
budowy.

Domy jednorodzinne b^da, mogly byd rowniez budowane przez deweloperow i innych przedsi^bkarcow, wowczas
mieszkania w nich zlokalizowane beda. oferowane na zasadach najmu, takich samych jak mieszkania w budynkach
wielorodzinny, t). jako najem z opcja, dojscia do wlasnosci.
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BUDUJ MIESZKANIA Z KRAJOWYM
ZASOBEM NIERUCHOMOSCI
Krajowy Zasdb Nieruchomoici bedzie udost^pniat nieruchomoici (bank ziemi) o przeznaczeniu mieszkaniowym, ktdre beda,
mogli zagospodarowaf wszyscy chetni, ktdrzy zobowia.za. si$ spetmc warunki okreslone w ogtoszeniu dotycza.cym konkretnej
nieruchomoici.

DIa inwesiorow bedzie to szansa na zrealizowanie inwestycji, ktbrej czes'ci^ bexlzie mozna zarza,dzad na zasadach komercyjnych,
a CZQSC bedzie wta.zata si^ ze znacznie mniejszym ryzykiem i przynosHa stabilny zysk w dlugim okresie.

i doiwiadczeniu i wiedzy zatrudnionych w KZN eksportbw bank ziemi bedzie wiarygodnym partnerem dla podrniotow
dzlataj^cych w segmencie budownictwa mieszkaniowego ograntczaj^c ryzyka rynkowe dta inwesiorow.

Podstawowym trybem przekazywania przez KZN nieruchomoici Skarbu PaiSstwa podmiotom zainteresowanym budowa,
mieszkari na wynajem jest przetarg na zawarcie umowy o oddanie w uzytkowanie wteczyste.

DO PRZETARGU KIEROWANE BI-D4 NIERUCHOMOSCI

ATRAKCY|NE DLA INWESTOR6W

• przeznaczone w dokumentach planistycznych pod zabudow^ mieszkaniowq,
• zlokalizowane w spos6b zapewniajqcy dost^p do infraslruktury spolecznej,
• przygotowane przez KZN pod zabudow^ mieszkaniow^, np. poprzez podziat i scalenic. uzbrojenie, uzyskanie decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (w przypadku nieruchomosci nieobjetych miejscowym planem
zagospodarowania pnestrzennego), a w uzasadnionych przypadksch nawet posiadaj^ce projettt budowlany lub
pozwolenie na budowe.

W PRZETARGU M02E UCZESTNICZYt KA2DY PODMIOT

• zainteresowany budow^ mieszkah na wynajem o czynszu normowanym, w tym mieszkari z opcjq dojscta do wtasnosci
przez najemcQ, na nieruchomos'ci Skarbu Paiistwa przekazanej przez KZN,

• ktory zobowt^ze SIQ do wypetniania obowi^zkdw wskazanych w ustawie.



WARUNKI PRZYSTAPIENIA INWESTOR^W DO PRZETARGU

me wie,cej nii 20 proc. powierzchni u^yikowej kondygnacji nadziemnej budynku pozostanie niewyodrebniona ha lokale
(b<;dzie przeinaczona np. na klatki schodowe, rowerownie),
nie mniej mi 80 proc. powierzchni uzytkowtej lokaii bedzie stanowic powierzthnia rmewkdn,
nio mnicj ntz 70 proc. powierzchni uzytkowoj miewkari b<jdzie sianowic" powierzchnia mieszkari o czynszu
normowanym,
zoworcic w okieslonym torminic z najemc^ umowy przedwstQpncj zobowia,zuj3cej do przcnicsicma prawa wtasnosci
mieszkania, o ile najemca wyrazil tak^ wol^, a takze wyodrtjbnjenie w przysztosci takiego lokalu tub, w przypadku
odsl^piema od umowy przcdwsl^pnej lub optbznicnia lokalu, wyplacenic najcrncy kwoty wplaconcj przez niego czfjici
ceny zakupu micszkania,
prowadzenie naboru na zasadach ustawowych oraz stosowanie wskazanych przez KZN krytertow pierwszeristwa
zawarcia umowy najmu (jcsli liczba zainicresowanych najmem bijdne wi^Ksza ni: liczba budowanych micszkan},
ustatanie oplat z tytulu umowy najmu w wysokoici nieprzekraczaj^cej kwot wskazanych w przepisach wydanych na
podstawie ustawy (rozporz^dzeme Rady Ministrdw],
zapewnienie, ze co najmniej przez IS lat od dnia zawarcia pierw&zej umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej
nie mniej ntz 70 proc. powierzchni uzytkowej mieszkan be,dzie micszkaniami o czynszu normowanym,
informowanie naste.pcy prawnego nieruchomoSci o uwarunkowaniach i zobowi^zaniach dotyczqcvcti meruchomoici,
najmie z opcja,, najmie bez opcjj oral czynszu normowanym

KORZYSCI ZE WSP6LPRACY 2 KZN

z uwagi na charakler umowy o oddanie w uzytkowanie wieczysle inwestor poniesie pocz^tkowo jedynie IS 25 proc.
kosztow wartosci nieruchomo^ci, co zwykle oznacza brak koniecznoici tacia^gania kredytu na pozyskanie grunt u,
44 proc. powslalcj powiorzchni wyodr^bnionej na lokale b^dzie mogto byt przeznaczone na cete inne niz mieszkania
o czynszu normowanym,
calkowita powierzchnia kondygnacji podzicmnych bqdzie mogta zosiac przeznaczona na cele komercyjne,
czynsz normowany be^dzie uwzglQdnial nie lylko koszty budowy t poniesione kosaty admmislracyjnc zwia,zane z
realizacjg inwestycji, ale rowniez racjonafny zysk dla wynajmujqceBO - czynsz normowany b^dzie okreslany corocznte
w rozporza.dzeniu Rady Ministrow,
konsirukcja umowy najmu instytucjonatnego umozltwi skuteczne dziatanie w przypadku problem6w z najemcami,
ktbrzy zaprzestali uiszczania czynszu i zapewni utrzymanie dost«jpno$ci mieszkari o czynszu normowanym dla rzetelnych
najemcdw,
po zakonczeniu irwania ostatniej umowy najmu o czynszu normowanym inwestor be.dzie mogt wyslqpic o
przeksztatcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wiasnoici:

o po IS latach (przy najmie bez opcji)
o lub 30 latach (przy najmie z opcja,, jeSli nie nasta.pil wczeiniejszy wykup mieszkari przei najemc6w),

w przypadku braku zainteresowania zawarciem umowy najmu o czynszu normowanym (wie.kszej liczby lokali nii liczba
potencjatnych najemtow, mimo kilkukrotnego ogtaszania naboru), operator mieszkaniowy (inwestor) takie mieszkania
b^dzie m6gl sprzedai lub wynajqc bez stosowania przepisow ustawy, czyli na zasadach komercyjnych.



KRAJOWY */.ASOB NIERUCHOMOSCI A INWESTOR - NAJCZE.$CIEI
ZADAWANE PYTANIA

1) Jak otrzymac nieruchomoil zZasobu KZN?

Podslawowym trybcm przckazywania mcruchomos'ci Skarhu Parisiwa przcz K7N jcsi przclarg na zawarcre umowy o oddanie w
uzytkowanie wieczyste.

Aby miec mozliwosc zawarcia umowy o oddanie w u zytkowanie wieczyste nalezy wzia.c udzial w przetargu

2) fiika. nieruchomosr mozna otr/ymat w przetargu?

Da przetargu kierowane be,da. wyta.eznie nieruchomosci, na ktbrych mozna zrealizowac inwestycje mieszkaniowe, atrakcyjne dta
inwestorow:

przeznaczone w dokumentach planistycznych pod zabudowy mieszkan iowa,,

o odpowiedniej pod zabudowy mieszkaniowa, charakterystyce (np wielkos'ci, ccehach geomeirycznych , dosle,pie do
infrastruttlury lechntcznej),

zlokalizowane w sposob zapewniajqcy w przyszlo^ci dost^p do infrastruktury spotecznej,

przygotowane przez KZN pod zabudow? mieszkaniowa., np. poprzez podzial i scalenie, uzbrojenie, uzyskanre decyzji
owarunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (w przypadku njetuchomosci nieobjQtych miejscowym planem
zagospodarowama przestrzennego), a w uzasadnionych przypadkach nawei pozwolenta na budowi;

3) Kto moze uczestniczyd w przetargu?

W przelargu moze uczestniczyt kazdy podmiot, kt6ry;

jest zainteresowany budow^ mieszkari na wynajem o czynszu normowanym, w tym mieszkan z opcj^ dojscia do wtasnosci
przez najemc*; na nieruchomosci Skarbu Pahslwa przekazanej przez KZN,

zobowia.ze si? do wypeiniania obowia.zk6w wskazanych w ustawie.

Uslawa nie siawia zadnych ograniczeri dotyczqcych podmiolow bior^cych udziat w przetargu. Jedymc w przypadku, gdy
nieruchomosci bed^ przeznaczone pod zabudowQ jednorodzinn^, w pierwszym przetargu be.da. mogty uczeslniczy^ wytqcznie

osoby lizyczne chca.ce wybudowac dla stebie i rodziny dom. Do tcolcjnych przetargow b^dq dopuszczanc wszystkie podmioly.

4) Jakie s^ warunki uczestnktwa w przetargu?

Wirod warunkow przystqpienia do pr/etargu znalazty sie, nasl^puj^ce wymagania dla inweslorow;

nie wiQcej niz 20% powierzchni uzylkowej kondygnacji nadziemnej budynku pozostanie niewyodr^bniona na lokale (b^dzie

przeznaczona np. na klatki schodowe, rowerownie, wozkownie, pralnie),

me mniej mz 80% powierzchni uzytkowej lokali b^dzie stanowic powierzchnia mieszkan,

nie mniej niz 70% powierzchni uzytkowej mieszkan bedzie stanowic powierzchnia mieszkan o czynszu normowanym,

zawarcie w okreilonym terrninie z najemcq umowy przedwsl^pnej zobowia,zujacej do przeniesienia prawa wtasnosci

mieszkania, o lie najemca wyrazil tak^ wol^, a tak?e wyodr^bnienie w przyszlosci takiego lokalu lub wypiacenie najemcy
kwoty wplaconej przez niego cze>ci ceny zakupu mieszkania w przypadku odstqpienia od umowy przedwste.pnej,

prowadzenie naboru na zasadach ustawowych oraz stosowanie wskazanych przez KZN kryteridw pierwszenstwa zawarcia
umowy najmu (jesli liczba zainteresowanych najmem bedzie wi^ksza niz liczba budowanych mieszkan},

ustalanie oplat z lylulu umowy najmu w wysokosci nieprzekraczajqcej kwot wskazanych w przepisach, .

zapewnienie, ze co najmniej przez 15 lat (w przypadku mieszkari z opcjq, co do zasady, 30 lat) od dnia zawarcia pierwszej

umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej nie mniej niz 70% powierzchni uzytkowej mieszkari b^dzie mieszkaniami

o czynszu normowanym, ...
- informowanie naste,pcy prawnego nieruchomoici o uwarunkowaniach i zobowia,zaniach dotycz^cych nieruchomoici,

najmie z opcja., najmie bez opcji oraz czynszu normowanym.
5) Jakle krokf nalezy podjqc, by przyst^pk do prietargu?

Ogloszenie o przetargu na oddanie w uzytkowanie wieczyste konkretnej nteruchomoici bedzie publikowane w Biuletynie
Iniormacji Pubhcznej KZN. Bedzie ono zawicrato informacje wazne dla inwestora zainteresowanego udzialem w przetargu, takie
jak np. termin przeprowadzenia, charakterystyka nieruchomoici i jej cena, kryteria oceny ofert czy wymagania dotycza.ce
przyszlej inwestycji mieszkaniowej, a takze niezbedne dokumenty, np. decyzj^ owarunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu.



Zainteresowany udziatem podmiol bedzie mcgl zioiye oferte w termimc 60 dni od daty ogtoszcnia o przetareu Powinna ona
zawierac oj;6tne informacje o przystepuocym. oswiadczenia o zobowi^zanru sie do spelnienia warunkow uslawowych oia?
dokumenty potwierdzaja.ee przyfjoiowanie inwestora do budowy mieszkari na wynajem na za^adach uslawowych.

Po sprawdzeniu ofert t przeprowadzpniu procedury pr7eUrEOwej. 2 podmiotem. ktory wygraf przetarE, zawierana b'edzio
umowa o oddanie nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste, uwzeledniaia,ca zobowia.zania wynikaja.ee z ogtoszenia ' or« •
kryteribw oceny ofert, kiore zawazyty na wyniku pr?etarp,u.

6) Jahie sq korzy&i z wygrania przetargu?

Za konkurencyjnodcia. ofcrty K2N dla inweslor6w przemawiajq nast^puj^cc rozwi^zania;

z uwagi na charakter umowy o oddanie w uzytkowanie wieczyste inwestor poniesie poczajkowo jedynie 15-25% kosztow
warto^cj nieruchomosci, co zwykle oznacza brak koniecznosci zacta.gania kredytu na pozyskanie gruntu,
44% powslatej powierzchni wyodrebnionej na lokale bedzie mogto byd przeznaczone na cele inne niz mieszkania o czynszu
normowanym,

ustawa w ogole nie odnosi si^ do powier?chni kondygnacji podziemnych - be,da. mogly one byd swobodnie
zagospodarowywane przez inwestora, w tym sprzedawane, najmowane, czynsz normowany, okreslany przepisami. bedzie
uwzgl^dnial nie tylko koszty butiowy i poniesione koszty admimstracyjne zwi^zane z realizacj^ inwestycji, ale rowniez
racjonalny zysk dla wynajmuj^cego - bedzie okreslany corocznie w rozporz^dzeniu Rady Ministrow,

konstrukcja umowy najmu instytucjonalnego umorhwi skuteczne dzialarue w przypadku problemow i nieuczciwymi
najemcami {np. takimi, ktorzy zaprzestali uiszczania czynszu) oraz najemcami, ktorych zachowania utrudniaja. korzystanie z
nieruchomoict przez wfascicieli i najemc6w innych lokali,

- po zakoriczeniu trwania oslatniej umowy najmu o czynszu normowanym po 15 latach (przy najmie bez opcji) lub 30 latach
(przy najmie z opcja., jeili nie nast^pit wczesmejszy wykup mieszkan przez najemcow) inwestor bedzie mogt wystqpic o
przeksztatcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci,

- w przypadku braku zaintcrcsowania zawarciem umowy najmu o czynszu normowanym, Ij wiqkszej liczby lokali niz liciba
potencjalnych najemcow, mimo kilkukrotnego ogtaszania naboru, operator mieszkaniowy (inwestor} takie mieszkania
bedzie niop.t sprzedad tub wynajqc bez stosowanja przepisow ustawy, czyli na zasadach komercyjnych.

7) Jakie sq obowi^zki zwiqzane z otrzymaniem nieruchomosci z KZN?

Podmiot, ktory olrzymat nieruchomosc przekazana. z Zasobu KZN, staje sie, operatorem mieszkaniowym, i jako taki b^dzte
zobowi^zany do:

przeslncgania warunkow wskazanych w ustawie i umowie,

informowania KZN wo wskazanym w ustawie zakresie o przebiegu inwestycji mieszkaniowej oraz gospodarowania
powstafymi mieszkaniami,

poddawania SIQ kontroli KZN w zakresie zgodnosci dziatania z warunksmi przekazania nieruchomosci pod zabudowe,,
zaptaty kar umownych lub administracyjnych w przypadku narusienia warunkow umowy lub ustawy.

Wiecej informacji i kontakt
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KRAJOWY ZASOB NIERUCHOMOSCI
WSPOLPRACA Z SAMORZ^DAMI

KZN - GOTO JEST?
KZN. czyli Krajowy Zas6b Nieruchomosci to pahstwowa osoba prawna powolana na mocy
ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomosci w ceiu poprawy dostepnosci
mieszkan w Polsce.

KZN to tzw. .bank ziemi" - gromadzi, zarza.dza i gospodaruje nieruchomosciami Skarbu
Partstwa {nieoddanymi w uzytkowanie wieczyste) ujetymi w Zasobie Nieruchomosci
Dokonuje takze inweslycji podnosza.cych wartosc tych nieruchomosci

KZN obejmie wybrane nieruchomosci (w tym nieruchomosci tokalowe i budynkowe) m.in :

pozostaja.ee w zarza.dzie starostbw, prezydentdw miast na prawach powiatu, Krajowego Osrodka Wsparcia
Rolnictwa, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego. Dyrektora Generalnego Lasdw Panstwowych;
nabyte przez KZN na rzecz Skarbu Partstwa (w tym od PKP oraz Poczty Polskiej);

- przekazane przez jednostki samorza.du terytorialnego, panstwowe osoby prawne lub spotki Skarbu Panstwa.
zbedne do reahzacj ich zadan

PartstwuwyctJ'.

UaUylo vi7.of.K7Ji
O3 izocz SP

(«tym od PKP oruz.

iiieiuchomoSci SP
,'Zdsob

Nieruchomosci *
I J motiy piawnt; U.p
'j ip«i &B;.zbqido4
: do leahzJa'̂ i n. n

Do zasobu KZN beda przekazywane wyla.cznie nieruchomosci po*o±one w miastach oraz
nieruchomosci poza miastami przeznaczone w dokumentach planistyc?nych pod inwestycje
mieszkaniowe. Podstawowym krytenum wyboru nieruchomosci i przekazania jej do KZN



bedzie jej potencjal mweslycyjny. mozliwosc szybkiego i talwego zrealizowania na niej
inweslycjl mieszkaniowej oraz pozniejszego komforlowego zamieszktwania

Nie ma automaiyzmu w przekazywaniu nieruchomosci do KZN KZN bedzie wyblerat
nieruchomosci sposrod ujelych w corocznych wykazach opracowywanych przez wtasciwe
organy Wskazane nieruchomosci beda. przekazywane do KZN protokolami zdawczo-
odbiorczymi.

KZN nie tytko bedzie gromadzil nieruchomosci ale takze je przeKazywal na wskazane
w ustawic cele -• mozliwe bedzie wylqczenie nieruchomofici z zasobu KZN w celu
wykor/yslania ich na eel publiczny, cele rolnicze, leSne albo obronnoici i bezpieczehstwa
panslwa czy potrzeby mieszkaniowe 2otnierzy.

KZN we wspotpracy i gminami

nieodptatne przeKazanie
jst albo wmesieme jako
aport do spotki celowej

z udztalcm jst
(an. 52.1)

• irrwestycje mieszkaniowe - lokato Z
mieszkanlowego zasobu gminy / mfeszkanla
nawyna)em

-dzJatania rewHatizacyfne
•budowto pfzectwpowcxlziowe / odbudowa po
dzialantu tywtohi

•Inwestycje Infrastrukturatne / drogl

nieodptatne przeKazanie
jst lub zwia.zkowijst

(art. 52.2)

-mleazkanla chmntone
•noclegownle
• schrontska dta bezdomnych
•ogrzewalnie
•InfraBtnrtctura technlczna tub spoteczna

D

2)

Mo?liwo6c zawierania z jednostkami samorza,du terytorialnego (przede wszystkim z gminami)
spolek celowych i przekazywanie im przez KZN kapitatu oraz nreruchomoSci.

Celem dzialama spolek bedzie powstanie budynkbw mieszkaniowych w ramach
mieszkaniowe go zasobu gminy, mieszkari na wynajem o czynszu normowanym, jak
i mieszkari o charakterze rynkowym (na wynajem i sprzedaz).

Mozliwosc nieodplatnego przekazania jst nieruchomosci w celu realizacji na ntej:

przedsiewziecia maja,cego na celu utworzenie mieszkart chronionych, noctegowni, schromska dla
bezdomnych lub ogrzewalni;
obiektow infrastruktury technicznej lub infrastruktury spotecznej, rozumianej jako obiekty budowlane stuzqce
realizacji celbw publicznych w zakresie pomocy spotecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu
oraz tereny zieleni publicznej - wraz z terenami, obiektami i urza,dzeniami niezbednymi do ich
funkcjonowanja.

Korzyslanie przez KZN z wiedzy gmin o lokalnych potrzebach mieszkaniowych przy
okrefilaniu kryteridw pierwszertstwa najmu.



KORZYSCI ZE WSPOtPRACY KRAjOWEGO ZASOBU
NlERUCHOMO£CI 1 GMIN
KZN moze zawierac 2 jednostkami samorza,du lerytonalnego, przede wszyslkim z gminami,
spolki celowe. na rzecz kt6rych bedzie rnog* przekazac zarowno kapilal, jak i nieruchomosci
Celem dzialania sp6)ek bedzie powstanie budynkow mieszkaniowych obejmujacych zar6wno
segment mieszkaniowego zasobu gminy. mieszkart na wynajem o czynszu normowanym, jak
i mieszkan o charakterze rynkowym (na wynajem i sprzedaz) Wspotpraca z gminami obejmie
r6wniei dzialania zwiqzane z powiekszaniem mieszkaniowego zasobu gminy. w tym
zwiekszaniem dostepnosci i jakosci lokali socjalnych, czy wspdtdziaianie przy rewitalizacji

Wspolpraca z samorza,dami, posiadaja,cyrni wiedze o lokalnych potrzebach mieszkaniowycn,
pozwoli KZN reagowad szybko i elastycznie, kieruja,c wsparcie do segmentow rynku
mieszkaniowego, More w danym czasie wymagajq szczeg6lnego zainteresowania ze strony
panslwa. Wpisuje lym samym jego funkcjonowanie w szeroki kontekst inicjatyw na rzecz
poprawy dostepnoSci mieszkan, rowniez w zakresie budowniclwa komunatnego
i spotecznego czynszowego.

Istniejq co najmniej trzy sciezki zagospodarowania nleruchomo&ci bedacych wzarza.dzie
KZN, w ktbrych swojq bezposrednia, rol̂  moze mie6 gmina.

UDZ1AL W F1NANSOWAN1U DZIAtAN PROWADZACYCH DO

PRZYGOTOWANIA NIERUCHOMOSCl POD !NWESTYC|^ MIESZKANIOWA.
Przygolowanie przez KZN nieruchomosci pod inwestowanie, poza przeksztaiceniami
w zakresie wlasnosci. scalenia i podziatu, moze obejmowaC odpowiednie uzbrojenie terenu
Jego rcalizacja. jak tez podjecie innych dziatah ufatwiajapych inwcstyqe mieszkaniowa. zalezy
od ich kosztow, sposobu oraz z,rodeJ finansowania, wp^ywu na osia.gniecie ce!6w KZN. Przy
podejmowaniu decyzji uwzgledniany bedzie tez zakres niezbednych do wykonania prac oraz
poziom ich wspotfinansowania przez gmin? ioperalora mieszkaniowego (podmiot
prowadzqcy i zarza,dza}^cy inwestycja. mieszkaniowa,). Na lokalizacj^ inwestycji
mieszkaniowej KZN ma wpJyw zaangazowanie gminy w prace w i woko* konkretnej
nieruchomosci, rbwniez to prowadzone w ramach rewitalizacji.

Zadaniem KZN jest takze wspieranie spofecznego budownictwa czynszowego. Dostep do
lokali w tym typie budownictwa odbywa sî  na zasadacn nierynkowych okrestonych przez
wtadze pubhczne a same mwestycje wykonywane sq przez podmioty niedziafojqce dla zysku
przy uzyciu srodkow publicznych W ramach rewitalizacji spcrfeczne budowniclwo czynszowe
zostato uznane za eel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami. o ile
dzieje si? na lerenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz wpisane jest w przedsiewziecia
gminnego programu rewitalizacji Budowa lub przebudowa budynkow na potrzeby
spofecznego budownictwa czynszowego powinna bye ujela jako eel publiczny w mtejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Wsparcie przez KZN takiego budownictwa moze
mieC postac finansowania lub wspotfinansowania uzbrojenta technicznego nieruchomosci dla
niego wykorzystywanych. Dotyczy to takze budownictwa socjalnego. Przy podejmowaniu
decyzji o wsparciu wazne jest.

przyczynienie sie do zwiekszenia efektywnosci realizacji programow rewitalizac;i w danej gminie,
przyczynienie sie do istotnego. na danym obszarze, zwiekszenia liczby miesrkan socjalnych
tub realizowanych w ramach spotecznego budownicrwa czynszowego spelniaja.cych odpowiednie standardy.
wskazanre, ±e na danym obszarze wystepuja. islotne trudnosci w uzyskaniu mieszkania socjalnego, w
szczegdlnosci ze prognozowany czas oczekiwania na mieszkanie socjalne przekracza 5 lat

Zwazywszy na cele i czesto spotykane wyzwania na obszarach rewitalizacji wskazane
zadania wlasne i mozliwosci, jakimi dysponuje KZN moga, i powinny bye znacznyrn
wsparciem dla gminy Pomoga. w poprawie sytuacji mieszkaniowej na terenach rewitalizacji
a takze poza nimi, wtedy gdy gminny program zaklada odpowiednie dziafania w tym zakresie



PoWOtANIE SP6tKI CELOWEJ GMINY I KZN W CELU PROWADZENIA

I N W E S T Y C J I MIESZKANIOWYCH

Za zgoda. mjnistra wtasciwego do spraw budowmctwa. planowanta i zagospodarowanta
przestrzennego oraz mieszkalnictwa KZN moze tworzyd spblki cetowe Wsp6lnikami.
udziatowcami lub akqonariuszami takich spolek moga. bye jednostki lub zwia,zki jednostek
samorza.du terylorialnego

Inweslyqe mieszkaniowe tworzone przez te spoiki podlegaja, ogolnym zasadom zustawy
0 KZN. SpoJki celowe moga. odstqpic od sztywnych regul wyznaczajqcych procentowy udzial
powierzchni uzytkowej mieszkan na wynajem wcatkowitej powierzchni uzytkowej
w budynkach objetych inwestycja. mieszkan iowa,. Konkretny udzial takiej powierzchni okresli
umowa spotkt zatwierdzana przez mmistra. Gmina wraz z KZN w ramach sp6Jki moze
zdecydowad. aby czesc nieruchomosci przeznaczyc np na zadanta rewitalizacyjne Celem
moze byt nie tylko zwiekszanre liczby mieszkah, ale tez udoslepnienie lokali na dzialalno&6
gospodarcza. czy spoteczna..

KZN jeSli przewiduje to jego plan tinansowy, ma prawo przekazad kapitaldo spotki cetowe\.
Moze by6 on wykorzystany do:

dziatari rewilalizacyjnych.
na inwestycje mieszkaniowa. zwiekszaja.ca, gmmny zas6b lokali. w tym lokali socjalnych.
na inwestycje przeciwpowodziowe oraz odbudowe, remont i rozbidrke obiektdw zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku dziaJania zywicnu,
na finansowanie lub wspotfinansowania uzbrojenia technicznego, w tym stu/acego nieruchomo&ciom pod
budownictwo socjalne lub spdeczne budownictwo czynszowe oraz na realizacj^ innych zadan KZN

PRZEKAZANIE GMINIE NIERUCHOMOSCI PRZEZ KZN
Nieruchomoici wchodzqce w skted Zasobu moga. bye meodpiaime przekazane jednostce
samorza.du lokalnego lub wniesione, jako aport, do spotki celowej. Sposoby wykorzystania
takich nieruchomofeci moga. byt rbzne, w tym moga. sluzyc bezpofirednio rewitalizacji-
Przekazanie moze nastqpit w przypadku terenow i budynkdw pofozonych na obszarze
rewilalizacji lub wjego s^siedztwie w celu realizaqi dziatan rewitalizacyjnych. Ponadto
nieodptatnie gmina mo2e otrzymat nieruchomo&fi dla realizacji inwestycji, w wyniku kt6rej
powslana. lokale wchodza.ce w sktad jej zasobu mieszkaniowego. w tym lokale socjalne lub
dla powstania inwestycji mieszkaniowej zgodnej z zadaniami KZN. Z lego trybu uzyskania
nieruchomoSci gmina moze skorzystac na reallzacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych {zawarcte umowy nast^puje na wniosek wtasciwej miejscowo jednostki
samorza,du lerylonalnego) czy w celu odbudowy, remont6w t rozbtorek obieklow
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania zywtotu Gminy moga. takze otrzymad
te nieruchomosci. ktdre zostaly przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na inwestycje sluza.ce wykonywaniu ich zadan wlasnych w zakresie
wodoci^gow i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczama Sciekow
komunalnych, utrzymania czystoia i porzqdku oraz urzadzert sanitarnych. wysypisk
1 unieszkodliwiania odpadow komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy spofecznej, edukacji
publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakladania lub rozszerzania cmenlarzy komunalnych
albo jezeli potozony jest na nich cmentarz oraz w przypadku gdy sa. przeznaczone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, powiatowe
i wojewbdzkie oraz zajele na te cele

Nieruchomosci Zasobu moga. bye nieodptatnie przez KZN przekazane jednostce lub
zwi^zkowi jednoslek samorza.du terytorialnego w celu stworzenia mieszkah chronionych.
noclegowni, schroniska dia bezdomnych lub ogrzewalni. a lakze obiektbw infrastruktury
technicznej lub spolecznej Za taka. mfrastrukture uznaje sie obiekty budowlane sluza.ce
realizacji ce!6w publicznych w zakresie pomocy spotecznej, edukacji i wychowania, kultury.
zdrowia i sportu oraz lereny zieteni publicznej - wraz z lerenami, oWektami i urza.dzeniami
nlezb^dnymi do ich funkcjonowania Zawarcie umowy nastepuje na wniosek wlasciwej
miejscowo jednostki lub zwia,zku jednostek samorzqdu terylorialnego



Jednostka samofza.du terytonalnego am spolka celowa nieruchomosci przekazane;
nieodplatnie nte moze zbyc, przekazac we wtadanie am oddsc do dysponowania na cele
budowiane innemu podmiotowi. Umowa osprzedazy lub przekazaniu nieruchomosci z mocy
ustawy jest nrewazna.

,*L

Korzystajqc z mozhwosci w kazdej ze sciezek pamietajmy, ze przekazywanie nieruchomosci
w skfad Zasobu KZN moze naslepowac sukcesywnie Oznacza to, Ze przy opracowaniach
odno^nie zagospodarowania lerenow na obszarach rewitalizacji (i nie tylko) gmina nie tnusi
ograniczad sie jedynie do wspttdzialania z KNZ na dziatkach bedqcych juz w Zasobie, O ite
bowjem nie wyslepuja, przeszkody natury prawne] kazda z nieruchomosci w Wykazie moze
slac sie czesciq Zasobu. Wskazanie gminy odnosme potrzeby czy pomyshj na
zagospodarowanie konkretnego lerenu moze bye kalalizatorem dta uruchomienia
odpowiedntej procedury wtqczenja nieruchomofici do KZN, by nastepnie odpowiednio
przeksztaicid i zagospodarowac ja., takze w ramach powotania spolki celowej czy
nieodptatnego przekazania gminie.

Obowiqzki wobec KZN w zakresie rewitalizacji

P-ocedura uchw*ianla flminnego programu ieviflaHuc^ ma na ikuiek utworzenla KZN dodaftowy detneni W frvkcte
ptojeMwran'a da*ift renrtUbzacyjnych oaleiv tprawdz^ czy toieny oraz budynki pnmrfdzlafie pod przwlxtvwztQCia (na
obtzim rewfl»Uzicjl oraz poza nfcn. jetli tahq rea;nacw pru«Muf> program tewitallzacji) wchodz^ lub mogq wept
w »vtad Zasobu. Jeill Wk fesl wojt, burrM»trz. prazydent wytt9pu)e o zaoplniowania projektir progiwnu do KZN M
zahreila cposobu zago&podarowanla tycri nieructtomoicJ oraz przedt^wz^t rwiqzanycti z nlmt. Wymog ten dotyczy
lych gmlnnych programow tewitakiac^. wobec ktorych ucttwatQ o przystqplenlu do sporzqdzcnla prog ramu podjQto po
drUu w îda w zyd* usUwy o KZN. Warto pamtetat, te wymog ten bcdzte tekze dotyuyl tych proeramow. do ktorych po
dnlu wajlda w zycla uttiiwy o KZN ucriwalanB bgdue Emlana. Preooura U wymag* bowtom przejlda tdetkl
identyczne] )»k orry uchwaUnlu nowego prograrru.

USTAWA O KZN SZANSA NA N I E D R O G I E M I E S Z K A N I A
NA WYNAJEM
Ustawa z 20 lipca 2017 r o Krajowym Zasobie Nieruchomoici to jedna z podslaw prawnych
realizaqi Narodowego Programu Mieszkantowego. Na jej podstawie powolana zostala
panstwowa osoba prawna - Krajowy Zasoh NieruchomoSci, ktOfej cetem jest poprawa
dostepnosci mieszkaî  w Polsce, w szczeaolnosci mieszkah na wynajem dla os6b
nieposiadaja.cych zddnoici kredytowej.

Krajowy Zas6b Nieruchomosci to tzw. _bank ziemi" - zarzqdza nieruchomosciami Skarbu
Partstwa (nieoddanymi w uzytkowanie wieczyste) oraz nieruchomosciami bedqcymi
wlasnoscia. jednostek samorzqdu terytorialnego (np. gmin). kt6re sq przedmiotem
uzytkowania wieczystego Skarbu Panstwa ujetymi w Zasobie Nieruchomosci Krajowy Zas6b
Nieruchomosci dokonuje takze inwestycji podnosza,cych wartofec tych nieruchomosci.

Do zasobu powierzonego KZN zostana. przekazane wybrane nieruchomosci (w tym
nieruchomosct (okalowe i budynkowe) pozostaja.ee obecnte w zarza,dzie: '

slarost6w.
prezydentow miast na prawach powiatu,
Dyrektora Generalnego Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa.
Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.
Dyrektora Generalnego Las6w Partstwowych

Zasob zasita, ponadto nieruchomoSci nabyte przez KZN na rzecz Skarbu Partstwa. a takze
nieruchomosci, ktbre zostaty przekazane na wlasnosc Skarbu Panstwa przez jednostki
samorza,du terytonalnego, panstwowe osoby prawne lub spo<ki Skarbu Partstwa w przypadku
uznania, ze nieruchomosc nie jest niezbedna do realizacji ich zadah. Ustawa stwarza rowniei



mozliwoSc przekazania do Zasobu Nieruchomosci, po cenie rynkowej, nieruchomosci PKi-
oraz Poczty Polskiej. jak r6wniez dokonywania zamiany nieruchomosci wchodzqcych w sklad
Zasobu, na inne nieruchomosct nale2a.ce do osob prawnych, w tym spotek z udziatem Skarbi;
Panslwa. jak i osob fizycznych.

Nieruchomosci b^da. wybierane przez KZN sposrod nieruchomoSci Skarbu Partstwa
wskazanych wcorocznie opracowywanych przez wtasciwe organy wykazactv Wykazy le
beda, obejmowac wyla,cznie nieruchomoSci potozone w granicach miasl oraz te zlokalizowanc
poza tymi granicami, ktbrych przeznaczenie w plame miejscowym lub w studium przeznacza
je pod budownictwo mieszkaniowe. Usiawa me przewiduje automatycznego przekazywania
nieruchomosci do KZN Wykaz jest tylko informacja.. nie zaS forma, przekazania. Dopiero po
zapoznaniu sie przez KZN ze szczegotowymi jnformacjami o nieruchomosciach. wybrane
z nich beda. mogty bye przekazane. za porozumieniem slron, do Zasobu na cele
mieszkaniowe. W przypadku sporu - wtedy gdy dana nieruchomosc zoslanie oznaczona
w wykazie jako niezbedna dla reatizacji zadah ustawowych wlasciwego organu i jednoczesnie
Prezes KZN uzna, 2e nieruchomofec ta jest konieczna do reatizacji celow KZN - przekazanie
nieruchomosci do Zasobu bedzie wymagato przejscia dodatkowej procedury.
O przeznaczeniu danej nieruchomosci przesa.dzi Prezes Rady Ministrbw po olrzymaniu
wniosku Ministra Infrastruklury i Budownictwa, a wiec i uznaniu przez niego ntezbednosci
przekazania nieruchomosci, co do ktdrej zarbwno organ przekazuja.cy. jak i wtasctwy minister
nadzorujqcy wskazali, ze jest ona niezbedna dla realizacji zadah. Nteruchomosci bedq
przekazywane protokotami zdawczo-odbtorczymi.

Ustawa umoztiwia rdwniez wyt^czenie nieruchomosci z Zasobu Nieruchomosci, lak poprzez
zwrot nieruchomoSct organowi, ktbry ja przekazat. jak rowniez, na uzasadniony wniosek
uprawnionego ministra iub wojewody. wyla.czenie w celu wykorzystania na cet pubticzny. cele
rolntcze, lesne albo obronnosci i bezpieczehstwa panstwa czy potrzeby mieszkaniowe
zolnierzy.

Do zasobu KZN nie mogq wejsc nieruchomosci, do ktorych zgtoszono roszczenia oraz gdy
locza, sie wobec nich poslepowania administracyjne i sa^dowe dolycza.ce ustalenia wlasno&ci
lub uzylkowania wieczystego. Jesli wykorzystanie nieruchomosci wi^ze si^ z korzystaniem
z pomocy finansowej ze srodk6w Unii Europejskiej. to wejscie ich do zasobu jest mozliwe
tylko, gdy s^ one niezbedne do realizacji inweslycji mieszkaniowe, i jest zgodne to
z zasadami prawidlowej gospodarki.

Z dniem przekazania nieruchomosci do Zasobu KZN staje sie jej zarza.dca. i ponosi koszty
ztym zwia.zane Oznacza to m.in.. ze Prezes KZN moze wypowiedztec kazda. umowe
dotyczqca nieruchomosci, w lym umowy najmu, dzierzawy, uzylkowania, z zachowaniem
ustawowych terminbw. Dzieje sie tak. jezeli wypowiedzenie umowy jest konieczne lub
umozliwi wykorzystanie nieruchomosci na eel mteszkanbwy lub na realizacje uzbrojema
technicznego niezbednego dla inwestycji mieszkaniowych. Wypowiedzenie i rozwia.zanie
um6w wia,ze sie z koniecznoscia, poniesienia odpowiedzialnosci finansowej przez KZN za
podejmowane dzialania, np. koniecznoscia. wyptacenia srodk6w zwia,zanych z naktadami
poniesionymi na nieruchomosc przez jej najemce, dzierzawce czy uzytkownika

Do pozosta+ych zadafi KZN nalezy

wspieranie, we wspoJpracy z samorza.dami, tworzema lokali socjalnych, poprawianie ich jakosci i dostepnosci.
wspieranie samorzqddw w realizowanych przez nie dziataniach rewitalizacyjnych,
rozw6j spolecznego budownictwa czynszowego.
podejmowanie dzialart w celu podniesienia atrakcyjnosci dla inwestor6w nieruchomosci Skarbu Partstwa,
ktbrymi gospodaruje KZN (dokonywanie ich podziatu. scalenia i podzialu oraz dzialart zwia.zanych z realizacji
uzbrojenia technicznego),
stanie na strazy, zgodne] z warunkami ustawy i umowy, realizacji inwestycji mieszkantowych oraz
uzylkowania powstalego zasobu mieszkaniowego w spos6b prawidlowy, niezagrazajacy bezpieczenstwu
i zdrowiu mieszkartc6w,
prowadzenie dzialan analitycznych w zakresie mieszkalnictwa. gospodarki nieruchomosciami, budownictwa,
planowania i zagospodarowania przeslrzennego oraz rewitalizacji, w tym we wspolpracy z instytutami
badawczymi i szkolami wyzszymi.



s prowadzenie dzialari popularyzuja.cych innowacyjne rozwia,zama, ulatwiajace rozwoj rynku mreszkaniowegc
w kraju.

Prowadzona w sposbb cia.gly analiza sytuacji mieszkantowej w kraju zapewni KZN wiedze
o aktualnym zapolrzebowaniu na mieszkania i protHemach z ich doslepnosciq, umozliwiajqc
adekwatne do sytuacji reagowanie w celu zwiekszenia doslepno£ci mieszkah, w tym przez
przekazywame do wykorzystania pod zabudowe nieruchomosci poloZonych w regionach
o najwiekszym zapotrzetX)waniu na takie rmeszkanta. Podejmowane przez KZN dziatama
popularyzujace innowacyjne rozwiqzama, zwtaszcza wzakresie mieszkalnictwa oraz
planowania i zagospodarowania przestrzennego, przyczynia. sie nie tylko do obnizenia
kosztow realizacji inwestycji. ale przede wszystkim do rozwoju rynku mieszkan na wynajem.
(ak w obszarze podazy. jak i popytu.
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KZN KRAjOWT
ZAS6B
NIERUCHOMOiCI

MIESZKANIE PLUS
KTO MOZE W Y N A J A C I KUPIC MIESZKANIE
OFEROWANE PRZEZ KRAJOWY ZASOB NlERUCHOMOSCI

O najem mieszkania be,dzie mogta sie, ubiegac kazda osoba fizyczna, niezaleznie od jej sytuacji
fmansowej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia urnowy najmu b?dzie jednak
zobowiazanie SIQ przez ma. do terminowego uiszczania oplat eksploatacyjnych i czynszu wynikajacego
z umowy z operatorem mieszkaniowym.

Krajowy Zasob Nieruchomos'ci (KZN) jest gwar antern jawnosci i transparentnosci naborow najemcdw
mieszkan wybudowanych przez operatordw mieszkaniowych oraz ochrony ich praw w ramach
slosunku najmu ukszlaftowanego na zasadach ustawy

Dopiero w przypadku gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokatizacji be^Jzie
wyzsza niz liczba budowanych mieszkan, zosiana, zaslosowane krylcria pierwszchstwa, wybrane przez
KZN sposrdd katalogu kryteridw okreslonych ustawowo. Kryleria te be.da. ustalane. przy uwzgl^dnieniu
uwarunkowaii przesiuennych oraz specyHki lokalizacji, dla kazdej inwestycji odre.bnie wogtoszeniu
o przetargu, po zasiegm^ciu opinii gminy na lemat lokalnej sytuacji rnieszkaniowej i poirzeb lokalnej
spolecznosci.

KATALOG KRYTERI^W PIERWSZENSTWA

strata miesztcania/domu w skutek dziatania zywiofu tub w skutek kalastrofy budowlanej,
mieszkanie/dom podlegajqcy wywtaszczeniu,
wzgl^dnie nizsze dochody,
niepetnosprawnosc wnioskodawcy tub jego dziecka,
wychowywanie dziecka,
nieposiadanie domu/mieszkania, rdwniez we wsp6twlasnoici i spotdzielczego wlasnoriciowego prawa do lokalu,
zmiana miejsca zamieszkania w celu podj^cia pracy lub nauki w innej miejscowosci,
nieuzyskanie mieszkania z powodu wie.kszej liczby che.tnych niz liczba dostepnych w danej miejscowos'ci mieszkan,
status repatrtanla,
wiek powyzej 65 lat,
posiadanie przez wnioskodawcy Karty Polaka.

Stosowante kryteriow pierwszerSstwa nie wyklucza z mozliwos'ci ubiegania si^ 6 najem mieszkari osob
nimi nieobj^tych, moze jedynie wydtuzyd si^ czas oczekiwania na mieszkanie, w przypadku'gdy
zainteresowanych be.dzie wie.cej niz oferowanych mieszkart.



BEZPIECZENSTWO NAJMU MIESZKANIA o CZYNSZU NORMOWANYM

Ustawa o KZN zawicra [iczno ro*wia.zonia zapewniaja.cc bezpieczerisiwo najmu micszkanta o czynszu
normowanym, Osoba zaintercsowana najmem moze Itczyc na naste,puja.ce ewarancje:

transparenine nabory najcmcow i nicwaznosc umow zawartych przed uptywern icrmmow przewidzianych na nabdr,
swobodny wybor przcz najemc? rodzaju umowy najmu - i opcja. tub bez opcji dojscia do wlasnosci mieszkania,
wieloletnie uzytkowanie mieszltania na zasadach najmu o czynszu normowanym (w przypadku najmu bez opcji dojscia.
do wlasnosci umowa bc,dzie mogla bye zawarta na okres nawei 15 lai, w przypadku najmu z opcjq - 30 lai),
mozliwos'c przeksztalcenia umowy najmu bez opcji w umow$ najmu 2 opcj^ w kazdym czasie trwania stosunku najmu
(jeili do uptywu IS-letniego okresu trwania umowy pozostato mniej niz 6 miesi^cy mozliwosc la przeksitatca sr^
w prawo pierwokupu),
przyznanie najemcy bez opcji - prawa pierwokupu w przypadku, gdy operator micszkaniowy zamierza sprzedac
najmowane przez niego mieszkanie,
gwaraniowana ptzepisami maksymalna wybokosc czynszu,
gwarantowana przepisami maksymalna wysokosc optat ckiploalacyjnych,
gwaraniowany przepisami zakaz pobierania przcz operatora mieszkaniowego innych oplat nii czynsz, optaly
eksploatacyjne, optaty niezalezne od operatora mieszkaniowego, do ktorych nalezq wyia,cznje optaty za dostaw^ do
mieszkania energii, gazu, wody, odbioru sciekow, odpadow i nieczystosci ciektych,
ochrona uprawnieri najemcy wynikaja.cych i umowy najmu z opcj^ przez obowi^zek r6wnoczesnego zawierania
notartalnej umowy przedwst^pnej dotycz^cej przeniesienia wlasnoiti,
icicle wskazane, jasne i jednoznaczne ustawowe przestanki wypowiedzenia umowy najmu przez operatora: zaleganie
z zaptat^ oplat z tytulu najmu albo uzywanie mieszkania w sposob sprzeczny z umowa. lub niezgodnie z przeznaczeniem,
mozUwoii okreilenia w umowie najmu z opcj^ zasad potr^canra zalegtego czynszu z rat wplaconych na poczet ceny
mieszkania,
mechanizm przeniestenia na osobe. uzylkuj^c^ mieszkanie w ramach slosunku najmu z opcjq wlasnoicj lego mieszkania
w przypadku ogloszenia upadtosci operatora,
zrownanie najemcy z opcj^ w mektorych uprawnieniach w zarza^dzaniu meruchornosciq wspolnq z uptawnieniami
wtaiciciela.

Wszystkie te mechanizmy w sposob istotny zabezpieczajq stosunek najmu przed dziataniami
nierespektujqcymi zalozen wskazanych w Narodowym Programie Mieszkaniowym.
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