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organizator:

Kim jesteśmy?

Krajowy Zasób Nieruchomości to państwowa osoba prawna. Działamy

na podstawie Ustawy o KZN. Nasza misja to: analiza, przygotowanie,

zarządzanie gruntami Zasobu KZN i udostępnianie ich pod budownictwo

mieszkaniowe.



 Tworzymy warunki ułatwiające powstawanie osiedli

mieszkaniowych z lokalami na długoterminowy najem

z opcją dopłat do czynszu

 Wspieramy budownictwo społeczne. Nowelizacja

Ustawy o KZN dodatkowo pozwoli nam na tworzenie

oraz przystępowanie do istniejących TBS-ów, a także

wnoszenie do nich gruntów znajdujących się w Zasobie

 Sprawujemy nadzór właścicielski nad

nieruchomościami włączonymi do Zasobu i nimi

gospodarujemy

Czym się zajmujemy?

organizator:



organizator:

Nasi eksperci dokonują szczegółowych analiz

nieruchomości objętych wykazami pod kątem

zasadności włączenia ich do Zasobu. Pod uwagę brane

są m.in. następujące czynniki:

Analizy nieruchomości

Lokalizacja nieruchomości

Stan planistyczny 

Dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości 

Potencjał inwestycyjny

Stan prawny 



Podsumowanie pracy KZN

Żadna wcześniejsza instytucja 
nie dokonała takiej 

inwentaryzacji gruntów

organizator:

 Od początku działalności przeanalizowaliśmy 

> 1 000 000 działek ewidencyjnych

 Dotychczas wytypowaliśmy > 1 000, które spełniają 

kryteria do budowy osiedli mieszkaniowych

 Działki położone są na terenie całej Polski

 Zespół KZN dokonał pierwszej, pełnej 

inwentaryzacji gruntów Skarbu Państwa 

wykazujących potencjał pod budownictwo 

mieszkaniowe



organizator:

Dla bezpieczeństwa przyszłych najemców nasi eksperci 

dokonują zaawansowanych analiz due dilligence:

Szczegółowe badania gruntów znajdujących się w Zasobie KZN

sozologicznych

geotechnicznych

dendrologicznych

akustycznych

architektonicznych

prawnych

podatkowych

wizji lokalnych

raportów technicznych



organizator:

Potencjał gruntów KZN
Stan na maj 2020r.

58

36

28

Nieruchomości gruntowe w Zasobie 
KZN

KOWR Starosta AMW

Nieruchomości gruntowe pozyskane do Krajowego Zasobu Nieruchomości pochodzą z Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, od starostów oraz z Agencji Mienia Wojskowego 

 Blisko 900 ha gruntów w Zasobie KZN

 122 nieruchomości gruntowe na terenie 

kilkunastu województw – tyle mamy już w 

Zasobie

 Łączny potencjał gruntów KZN daje 

możliwość budowy ponad 67 000 mieszkań



organizator:

Nieruchomości KZN 

(włączone do Zasobu 

oraz w trakcie przejęcia) 

dają łączny potencjał na 

67 000 mieszkań



Impuls dla gospodarki – więcej tanich mieszkań na wynajem

Nowy pakiet mieszkaniowy

organizator:

 Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nowym pakietem 

mieszkaniowym

 Pakiet = impuls dla gospodarki nadwyrężonej przez COVID – 19

 Budownictwo kołem zamachowym polskiej gospodarki

 Zmiana trzynastu ustaw, w tym nowelizacja Ustawy o KZN



Impuls dla gospodarki – zmiany legislacyjne w Krajowym 
Zasobie Nieruchomości

organizator:

 KZN jako wsparcie dla inwestorów oraz jednostek samorządu 

terytorialnego

 KZN będzie mógł:

a) Wnosić grunty do TBS-ów

b) Tworzyć TBS-y

c) Przystępować do istniejących TBS-ów

 W KZN utworzony zostanie Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa 

Czynszowego

Wykorzystanie potencjału KZN dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego



Współpraca

organizator:

W celu realizacji inwestycji mieszkaniowych 

współpracujemy i planujemy współpracę 

z następującymi podmiotami:

 Jednostkami samorządu 

terytorialnego

 TBS-ami

 Spółdzielniami mieszkaniowymi

 Spółkami Skarbu Państwa

Państwowymi osobami prawnymi

Deweloperami

Do końca 2020 r. Krajowy Zasób Nieruchomości 

planuje podjęcie współpracy z 50 jednostkami 

samorządu terytorialnego i podpisanie 

porozumień w zakresie współpracy w realizacji 

inwestycji mieszkaniowych. 



www.parp.gov.pl/tarcza

Kontakt:

tel. 22 511 53 50

sekretariat@kzn.gov.pl

www.kzn.gov.pl

http://www.parp.gov.pl/tarcza

