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Przewodnik RODZINA na SWOIM w WARSZAWIE kierujemy do osób, pragnących zakupić mieszkanie 
lub dom spełniające wymogi tego rządowego programu, aby móc skorzystać z dopłat do odsetek od 
kredytu zaciągniętego na ten cel.
Znajdą tu Państwo podstawowe zasady programu RODZINA NA SWOIM, przygotowane we współ-
pracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Uzbrojeni w tę wiedzę będą mogli Państwo skorzystać   
w pełni z zawartych w Przewodniku ofert deweloperów, banków oraz innych instytucji, biorących 
udział w obsłudze tego programu.
Jednakże najważniejszym kryterium przy zakupie mieszkania lub domu była, jest i zawsze pozostanie 
jego lokalizacja. Dlatego w naszym Przewodniku znajdą Państwo plany wszystkich dzielnic War-
szawy, na których pokazujemy położenie 32 wybranych inwestycji oraz ich krótkie prezentacje.
Dziękując firmom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu Przewodnika mamy nadzieję, że ułatwi 
on Państwu podjęcie decyzji o zakupie pierwszego mieszkania lub domu.

SPIS TREŚCI

STRONY 4 - 5:
zasady rządowego programu RODZINA NA SWOIM

STRONY 7 - 17:
prezentacja wybranych inwestycji, spełniających
wymogi programu RODZINA NA SWOIM, 
w poszczególnych dzielnicach Warszawy

STRONA 7: Białołęka

STRONA 9: Bielany, Żoliborz, Bemowo, Wola

STRONA 11: Ursus, Ochota, Włochy

STRONA 13: Śródmieście, Praga Południe, 
Praga Północ, Targówek

STRONA 15: Wawer, Wesoła, Rembertów

STRONA 17: Mokotów, Ursynów, Wilanów

STRONA 13: 
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Od  wydawcy

Przewodnik RODZINA na SWOIM w WARSZAWIE                                                                                         SPIS TREŚCI

SPONSORZY   WYDANIA

Koncepcja, opracowanie i wydanie  P.A.G. Sobotkowscy s.c.       www.mapymieszkaniowe.pl



Instytucje finansowe udzielaj¹ce kredytów 

preferencyjnych

Beneficjenci programu 

(docelowy kredytobiorca)

 
  

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania udzielane 

są przez instytucje finansowe, które podpisały umowy z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego. 

Obecnie są to:

-   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

-   Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (do 27 mar-

    ca 2009 roku)

-   Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki 

    Spółdzielcze 

-   Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki 

    Spółdzielcze 

-   Bank Pocztowy S.A. 

-   Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

-   Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki 

    Spółdzielcze 

-   Alior Bank SA  

-   Getin Bank SA DomBank Hipoteczny

-   Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Lista ta może zostać z czasem poszerzona o kolejne banki, z uwagi 

na działania prowadzone przez BGK.

Kredytów preferencyjnych nie udziela Bank Gospodarstwa Kra-

jowego. BGK rozlicza dopłaty i prowadzi rejestr docelowych 

kredytobiorców, tj. osób, które są lub były stroną umowy kredytu 

preferencyjnego.

  

Kredyty preferencyjne mogą uzyskać:

-   oboje małżonków, 

-   osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno: 

     -  małoletnie dziecko, 

     -  dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest 

        zasiłek pielęgnacyjny, 

     -  dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się 

        w szkołach.

Jeżeli w ocenie instytucji udzielającej kredytów preferencyjnych 

docelowy kredytobiorca (oboje małżonków lub osoba samotnie 

wychowująca dziecko) nie posiada zdolności kredytowej, umowa 

o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne 

osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub 

spowinowacone, a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, ro-

dzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów docelowego kredy-

tobiorcy. Osoby te nie stają się beneficjentami dopłat i nie uzyskują 

tytułu  własności  nieruchomości  mieszkalnej.

   

-   Kredyt z dop³atami jest udzielany tylko w walucie polskiej. 
   

-   Dop³aty do kredytu udzielane s¹ przez 8 lat. 
   

-   W umowie kredytowej sp³ata kredytu nie mo¿e byæ  

    indeksowana do zmiany kursów walut. 
   

-   Kwota kredytu preferencyjnego mo¿e byæ powiêkszona  

    wy³¹cznie o jednorazowe i p³atne z góry op³aty i prowizje 

    zwi¹zane z jego udzieleniem, do wysokoœci 2% kwoty 

    kredytu przed doliczeniem jednorazowej i p³atnej z góry 

    sk³adki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego. 
   

-   Karencja w sp³acie kredytu nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ 

    6 miesiêcy od daty wyp³aty ostatniej transzy kredytu
   

-   Sp³ata kredytu odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie metod¹ 

    równych rat kapita³owych (rata malej¹ca) lub równych rat 

    kapita³owo-odsetkowych (annuitet).

  

Kredyt preferencyjny mo¿e zostaæ udzielony na:

-  zakup bêd¹cego w budowie lub istniej¹cego domu jednorodzin-

nego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, 

stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ, z wy³¹czeniem zakupu 

domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego 

któremukolwiek z kredytobiorców w dniu zawarcia umowy 

kredytu  preferencyjnego  przys³ugiwa³  inny  tytu³  prawny, 

- zakup spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jedno-

rodzinnego, 

- pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez 

spó³dzielniê mieszkaniow¹ w celu ustanowienia odrêbnej 

w³asnoœci tego lokalu lub przeniesienia w³asnoœci domu jed-

norodzinnego, 

- wk³ad budowlany do spó³dzielni mieszkaniowej, wnoszony       

w celu uzyskania spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu, 

którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal miesz-

kalny, 

-   budowê domu jednorodzinnego, 

- nadbudowê, przebudowê lub rozbudowê budynku miesz-

kalnego lub adaptacjê budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu 

na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stano-

wi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ.

Charakterystyka kredytu

Cele objête kredytem

Preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania przez 8 lat jest 

przeznaczony dla rodzin - małżeństw lub osób samotnie wychowu-

jących przynajmniej jedno dziecko (małoletnie, albo na które pobierany 

jest zasiłek pielęgnacyjny, lub też dziecko uczące się w szkołach do ukoń-

czenia 25 roku życia). Kredyt może być przeznaczony na zakup lub 

budowę domu lub lokalu mieszkalnego. Osobie ubiegającej się o kredyt 

preferencyjny nie może przysługiwać tytuł prawny do lokalu mieszkal-

nego w dniu podpisania umowy kredytowej. Powierzchnia użytkowa 
2kredytowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 75 m , domu 

2 2jednorodzinnego 140 m , a cena 1m  powierzchni użytkowej od kwiet-   

nia b.r. nie może być wyższa niż 7257,60 zł w Warszawie i 4326,70 zł     

w województwie mazowieckim poza granicami Warszawy.

Źródłem finansowania dopłat jest Fundusz Dopłat zarządzany przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program Rządowy RODZINA NA SWOIM 
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Ustawowe warunki udzielenia kredytu

Warunki i zasady stosowania dopłat

   

Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na 

terytorium RP.

Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne 

oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na 

który ma być udzielony kredyt preferencyjny. 

Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 
2 275 m  i 140 m .

Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 

wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt 

nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego 

lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na 

cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, 

nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 

użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i śred-
2niego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m  

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z uwzględ-

nieniem współczynnika 1,4. Od 1 kwietnia 2009 wartości te wy-

noszą 7257,60 zł dla Warszawy i 4326,70 zł dla pozostałej 

powierzchni województwa mazowieckiego.

 
   

Podstawê naliczenia dop³aty stanowi pozostaj¹ca do sp³aty 

kwota kredytu preferencyjnego

-  w przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie 
2przekracza 50 m , a dla domu jednorodzinnego 70 m , jako 

podstawê przyjmuje siê ca³oœæ zad³u¿enia pozostaj¹cego do sp³aty, 

-   w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu 
2 2jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m  i 70 m , jako 

podstawê naliczenia dop³at przyjmuje siê czêœæ zad³u¿enia 

pozostaj¹cego do sp³aty stanowi¹cego iloczyn równowartoœci tego 
2 2zad³u¿enia i wskaŸnika równego ilorazowi 50 m  (dla lokali)/ 70 m  

(dla domu) i powierzchni u¿ytkowej finansowanego lokalu/domu 

jednorodzinnego.

Dop³ata stanowi równowartoœæ 50% odsetek naliczonych od 

podstawy naliczenia dop³aty wed³ug stopy referencyjnej, 

obowi¹zuj¹cej w dniu naliczania dop³aty. Jest przekazywana 

instytucji ustawowo upowa¿nionej do udzielania kredytów po 

sp³aceniu przez kredytobiorcê ca³oœci nale¿nej raty sp³aty.

Stopa referencyjna obowi¹zuj¹ca w II kwartale 2009 roku wynosi 

6,82%.

Umowę o kredyt z dopłatami z Funduszu Dopłat docelowy 

kredytobiorca może podpisać tylko jeden raz.

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt, 

w dniu zawarcia umowy nie posiada prawa własności do budynku 

mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wieloro-

dzinnym (prawo własności lub współwłasności, prawo 

spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie) lub nie jest 

najemcą lokalu mieszkalnego.

Pisemne oświadczenie o spełnieniu tego warunku jest składane 

przez osobę ubiegającą się o kredyt równocześnie z zawarciem 

umowy.

Ustawa dopuszcza stosowanie dopłat, w przypadku, gdy na dzień 

zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest najemcą, bądź 

przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, pod warunkiem, że wraz z zawarciem umowy 

zobowiąże się on do:

-     rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
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-  wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,       

w której przysługuje mu spółdzielcze prawo lokatorskie lub do 

zrzeczenia się tego prawa w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania 

prawa własności lub uzyskania spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, bądź 

pozwolenia na użytkowanie wybudowanego domu jednoro-

dzinnego. W przypadku nie spełnienia tego warunku docelowy 

kredytobiorca jest obowiązany do pisemnego poinformowania 

banku o braku wykonania zobowiązania w terminie 14 dni od 

upływu terminu jego wykonania. Zaistnienie takiej sytuacji 

skutkuje wypowiedzeniem umowy kredytu preferencyjnego i 

postawieniem wierzytelności w stan wymagalności, podobnie jak 

w przypadku uzyskania informacji o prawomocnym skazaniu 

docelowego kredytobiorcy za przestępstwa popełnione w związku 

z udzieleniem kredytu preferencyjnego.

Dopłaty są stosowane przez 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek   

i przekazywane każdorazowo po spłacie przez docelowego kredy-

tobiorcę całości należnej raty kapitałowej oraz odsetek.

Docelowy kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości równej 

różnicy pomiędzy kwotą odsetek naliczonych przez bank według 

stopy procentowej określonej w umowie kredytu preferencyj-

nego a dopłatą do odsetek naliczoną według zasad określonych  

w ustawie.

Zaprzestaje się stosowania dopłat w przypadku postawienia 

wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w 

stan natychmiastowej wymagalności.

Dopłaty podlegają zwrotowi do Funduszu Dopłat w przypadku 

postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej 

wymagalności ze względu na:

-   wykorzystanie kredytu w całości lub części niezgodnie z celem, 

na jaki został udzielony kredyt,

-  nie wykonanie złożonego w dniu zawarcia umowy przez do-

celowego kredytobiorcę zobowiązania do wypowiedzenia 

członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje 

docelowemu kredytobiorcy spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu, lub zrzeczenia się tego prawa/ rozwiązania umowy najmu 

(przysługujące docelowemu kredytobiorcy na dzień zawarcia 

umowy kredytu) w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania 

własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu/domu jednorodzinnego na które został udzielny kredyt,

-·  uzyskanie informacji o prawomocnym skazaniu za przestępstwo 

popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego.  

Podstawy prawne 

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w 

nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr. 183, poz. 1354) zmieniona 

Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym 

wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr. 136, poz. 

955) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o 

finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. 

Nr 223, poz. 1465). 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w 

sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do 

oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych 

informacji o udzielanych dopłatach (Dz. U. Nr. 221, poz. 1618)

BGK Linia: 

tel. 0 801 667 655, 022 596 58 81 (w godz. 9-17)

e-mail: bgk@bgk.com.pl

www.bgk.com.pl
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SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1981

ATRAKCYJNE, TANIE MIESZKANIA

TARCHOMIN, UL. MILENIJNA

ATRAKCYJNE, TANIE MIESZKANIA

TARCHOMIN, UL. MILENIJNA

REALIZACJA:

IV KW. 2010 r.

GWARANTUJEMY TERMIN

i STAŁE CENY
2od 5.140 zł/m  brutto

umożliwiające uzyskanie kredytu

„RODZINA NA SWOIM”
  teren ogrodzony

  instalacja internetowa i TV kablowej

  loggie - GRATIS!

Raty i terminy wpłat do uzgodnienia.

NISKIE OPŁATY EKSPLOATACYJNE!

SBM WARDOM, ul. KOCHANOWSKIEGO 49, 01-864 WARSZAWA

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Sprzedaży - I piętro, pokój 211
Zapraszamy: w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 8.00-16.00, w środy 8.00-18.00

tel. (022) 669 71 30, 669 71 49, fax (022) 669 23 01

www.wardom.pl                e-mail: czlonkowski@wardom.pl, wardom@wardom.pl

REALIZACJA:

IV KW. 2010 r.

GWARANTUJEMY TERMIN

i STAŁE CENY

„RODZINA NA SWOIM”

MilenijnaMilenijna
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lokale o powierzchni 33-126 m

üceny od 5970 do 6950 zł/m2

üniska zabudowaü miejsce postojowe*

ü system alarmowy*

ü ogrzewanie podłogowe*

Wszystkie mieszkania w programie RODZINA NA SWOIM!

PROMOCJA 
 WIOSENNA!

*zapytaj o szczegóły

ul. Chrościckiego 83
Warszawa

S

Dogodny 
system wpłat

Biuro: ul. Chrościckiego 83/16 02-414 Warszawa

tel.: (022) 863 66 81, (022) 873 54 95, tel.   kom.: 510 079 977, www.supo.pl
e-mail: biuro@supo.pl

Nasza lokalizacja na stronie 11





tel. 022 622 62 96
0 501 359 636, 0 507 105 404

wszystkie mieszkania w programie

www.red-development.pl

RODZINA NA SWOIM













Osiedle "GRABÓW  II" przy ul. Gawota

TERMIN REALIZACJI - I kwartał 2009

    budynek wielorodzinny
    3 kondygnacje z windą

2    pow. lokali od 47 do 77 m
    tarasy i balkony gratis
    przynależne poddasza

2    o pow. od 31,5 do 67 m  
    do adaptacji

2    cena 1 m  lokalu - 6950 zł
2    cena 1 m  przynależnego poddasza - 3500 zł
2    cena 1 m  komórki lokatorskiej - 3000 zł 

    cena miejsca postojowego w garażu
    podziemnym - 28 000 zł

01-466 Warszawa,  ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227
tel. 022 440 74 17 do 19

MIESZKANIA DOSTĘPNE W PROGRAMIE "RODZINA NA SWOIM"

BEMOWO - ul. Wrocławska
    4 kondygnacje z windą

2    mieszkania o pow. od 51 do 63 m
2    oraz 1 lokal o pow. 82 m

2    cena 1 m  - 7490 zł brutto
    cena miejsca postojowego 
    w garażu podziemnym - 28 000 zł

PONADTO W OFERCIE:PONADTO W OFERCIE:

TERMIN REALIZACJI - IV kwartał 2009
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