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§ 1 

PRZEDMIOT ZGŁOSZEŃ 

 

1. BGKN jest spółką, która zarządza procesami inwestycyjnymi programu Funduszu Sektora 

Mieszkań na Wynajem i do jej zadań należy m.in. realizacja transakcji zakupu nieruchomości 

na potrzeby FSMnW”. 

 

2. Przedmiot składanych do BGKN zgłoszeń mogą stanowić w szczególności : 

1) zrealizowane budynki mieszkaniowe wielorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną i drogową,  

2) projekty budynków mieszkaniowych, które zostaną zrealizowane zgodnie z zamówieniem 

BGKN, 

3) nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, do 

realizacji budynków mieszkaniowych wielorodzinnych na własny rachunek. 

 

3. Oferowane Projekty Inwestycyjne lub nieruchomości powinny być zlokalizowane 

w następujących  miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, 

Łódź. 

 

§ 2 

PODMIOTY ZGŁASZAJĄCE 

 

1. Projekty mogą być zgłaszane do  BGKN przez: 

1) właścicieli nieruchomości 

2) deweloperów 

3) podmioty lub osoby umocowane przez właścicieli nieruchomości i deweloperów 

 

2. Podmioty zgłaszające Projekty Inwestycyjne lub nieruchomości do sprzedaży bez 

umocowania właściciela nie mogą stanowić strony w negocjacjach dotyczących sprzedaży. 

 

3. BGKN nie przewiduje wynagrodzenia pośrednikom nieruchomości za dostarczenie Projektu. 

 

§ 3 

SPOSÓB ZGŁASZANIA 

 

1. Projekty mogą być zgłaszane do BGKN  w następujący sposób : 

1) poprzez stronę internetową BGKN www.bgkn.pl, na której umieszczone są informacje 

o programie realizowanym przez BGKN i strukturze potrzeb oraz  

a) w przypadku oferowania Projektów deweloperskich -  wypełnienie formularza 

odpowiedniej ankiety i przesłanie jej mailowo na adres deweloperzy@bgkn.pl 

b) w przypadku zgłaszania propozycji sprzedaży nieruchomości gruntowych -  

wypełnienie formularza odpowiedniej ankiety i przesłanie jej mailowo na adres 

mailowy grunty@bgkn.pl  

http://www.bgkn.pl/
mailto:deweloperzy@bgkn.pl
mailto:grunty@bgkn.pl
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2) mailowo  

3) korespondencyjnie 

4) spotkania bezpośrednie z Dyrektorami Inwestycyjnymi BTR lub Zarządem  BGKN 

 

4. Dla każdego zgłoszonego Projektu powinna  zostać wypełniona przez dewelopera/ właściciela 

nieruchomości/ przedstawiciela /pełnomocnika odpowiednio: 

 ankieta zgłoszenia Projektu deweloperskiego lub  

 ankieta zgłoszenia nieruchomości gruntowej  

oraz uzyskane dokumenty zawierające informacje umożliwiające wykonanie  analizy wstępnej 

Projektu  wymienione w załączonej „Liście dokumentów wymaganych do wstępnej analizy 

zakupu nieruchomości”. 

 

5. W przypadku zgłoszenia tego samego Projektu przez różne podmioty, BGKN ma prawo 

wyboru zgłoszenia najkorzystniejszego. 

 

§ 4 

KOMUNIKOWANE DOKUMENTY 

 

1. Na stronie internetowej BGKN udostępnione są dokumenty umożliwiające dokonanie 

zgłoszenia oraz  zapoznanie się ze standardami i wymogami dotyczącymi zgłaszanych 

Projektów : 

1) Ankieta dla projektów deweloperskich 

2) Ankieta dla nieruchomości gruntowych 

3) Standard budowlany stanu deweloperskiego dla budynku mieszkalnego 

4) Standard wykończenia mieszkań: S1, S2, S3 
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Załącznik nr 1 do Zasad zgłaszania Projektów do BGK Nieruchomości S.A. – Lista dokumentów 

wymaganych do wstępnej analizy zakupu nieruchomości (o ile są w posiadaniu sprzedającego) 

 

Odnośnie gruntu: 

1. Odpis z księgi wieczystej 
2. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem  
3. Informacja o tytule do władania gruntem: własność / użytkowanie wieczyste   
 

Odnośnie zagospodarowania terenu i procesu inwestycyjnego: 

1. Informacja / zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w  Studium  
2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z wyrysem 
3. Informacja o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
4. Decyzje środowiskowa / o warunkach zabudowy / pozwolenia na budowę dla nieruchomości 

(dodatkowo informacja jeżeli wystąpiono o w/w decyzje i jaki jest ich statut rozpatrywania), 
5. Ewentualnie decyzje środowiskowa / o warunkach zabudowy / pozwolenia na budowę dla 

nieruchomości sąsiednich (dodatkowo informacja jeżeli wystąpiono o w/w decyzje i jaki jest 
ich statut rozpatrywania), 

6. Plan zagospodarowania terenu 
7. Parametry inwestycji:  

 powierzchnia gruntu,  

 powierzchnia zabudowy,  

 powierzchnia użytkowa z podziałem na lokale mieszkalne i usługowe, 

 ilość kondygnacji,  

 struktura mieszkań i lokali, 

 powierzchnia garaży wraz z ilością miejsc postojowych,  

 rzuty: garażu, parteru, powtarzalnych kondygnacji oraz ostatniego piętra, 
8. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.  

 

Odnośnie opłat: 

1. Ostatnie prawomocne ustalenie wysokości rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste lub 
informacja o jej wysokości,  

2. Opłata za zmianę celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 
3. Informacja na temat wysokości podatku od nieruchomości. 

 

Dodatkowe informacje:  

1. Status prawny – forma organizacyjna Sprzedającego,  
2. Odpis z KRS Sprzedającego – jeżeli dotyczy,  
3. Krótka charakterystyka firmy wraz z informacją o liczbie dotychczas zrealizowanych projektów 

i ich wielkości, 
4. Posiadane raporty komercyjne lub techniczne dotyczące nieruchomości,  
5. Inne istotne informacje dotyczące m.in. wiarygodności finansowej.  

 


