
Czy warto czekać na program Mieszkanie dla Młodych? 
Kraków, 19-20 października 2013 r.

Źródło danych:Grzegorz Kućma 
manager ds sprzedaży i rozwoju 
dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości” 



`

Źródło danych:

NA PEWNO...

   2014



Źródło danych:

NA PEWNO...

   2014
„USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa 
w nabywaniu pierwszego mieszkania przez młodych 
ludzi” od 1. stycznia 2014 do 31 grudnia 2018 roku
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„MDMBDM”
Mieszkanie, Dom, Materiały Budowlane, Dla Młodych  
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Mieszkanie dla Młodych w skrócie..

dla kogo?  
- rodzin i singli do 35 roku życia
- kupujących swoje pierwsze mieszkanie, dom lub materiały 
budowlane na pierwszy lokal mieszkalny

Ile możemy otrzymać? 
- 10% każdy 
- plus 5% gospodarstwo domowe z dzieckiem 
- dodatkowe 5% za „kolejne” dziecko. Które? 
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Trochę więcej o MdM... 

dla kogo?  
- małżeństwo, singiel, rodzic samotnie wychowujący dziecko, 
składający wniosek najpóźniej  do końca roku kalendarzowego, w 
którym ukończy 35 rok życia
- tylko mieszkania i domy z rynku pierwotnego
- maksymalna powierzchnia mieszkania 75m2 lub 85m2 
- maksymalna powierzchnia domu 100m2 lub 110m2

Ile możemy otrzymać? 
- kwota dofinansowania wyliczona max. do powierzchni 50m2
- 10% wyliczone na podstawie limitu cenowego, dla danego 
miasta/gminy (dla Krakowa wynosi 4 894,45 zł brutto) 
- 5% gospodarstwo domowe z dzieckiem 
- kolejne 5% za trzecie lub kolejne  dziecko które przyjdzie na 
świat w przeciągu 5 lat od zakupu nieruchomości
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Wysokość dopłaty w Krakowie i gminach Małopolski 

Bank Gospodarki Krajowej: 
średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu otworzenia 1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych, średnia z III i IV kwartału 2013 roku. 

Miasto Kraków – 4 449,5 zł 
Pozostałe gminy w Małopolsce – 3 856 zł  
*Ościenne gminy – 4152,75 (średnia z dwóch powyżej, jednak nie więcej niż 120% wartość dla 
Pozostałych gmin)

Limit ceny metra kwadratowego w MdM obowiązujące w Małopolsce
Miasto Kraków – 4 449,5 zł * 1,1 = 4894,4 zł
Pozostałe gminy – 3856 zł * 1,1 =  4241,6 zł 
*Ościenne gminy – 4150,5 * 1,1 = 4568,0 zł 
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Bank Gospodarki Krajowej: 
średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu otworzenia 1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych, średnia z III i IV kwartału 2013 roku. 
Miasto Kraków – 4 449,5 zł 
Pozostałe gminy w Małopolsce – 3 856 zł  
*Ościenne gminy – 4152,75 (średnia z dwóch powyżej, jednak nie więcej niż 120% wartość dla 
Pozostałych gmin)

Przykład 1: mieszkanie 75m2
w Krakowie  (cena zakupu 1m2= 4 894,5zł) otrzymamy:
(4 449,5 zł x 50m2 ) x 10% = 22 247,5 zł 
w Wieliczce (cena zakupu 1m2= 4 565,5zł ) otrzymamy:
(4 152,75  zł x 50m2 ) x 10% = 20 763,75 zł  

Przykład 2: mieszkanie 40m2
w Krakowie (cena zakupu 1m2= 4 894,5zł) otrzymamy:
(4 449,5 zł x 40m2) x 10% = 17 798 zł  
w Wieliczce (cena zakupu 1m2= 4 565,5zł ) otrzymamy:
(4 152,75 zł x 40m2) x 10% = 16 611 zł 

Przykład 3: dom 100m2 
W Niepołomicach: (cena zakupu 1m2= 4 241,6 ) otrzymamy:
(3 856  zł x 50m2) x 10% = 19 280  zł 
. 
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Bank Gospodarki Krajowej: 
średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu otworzenia 1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych, średnia z III i IV kwartału 2013 roku. 
Miasto Kraków – 4 449,5 zł 
Pozostałe gminy w Małopolsce – 3 856 zł  
*Ościenne gminy – 4152,75 (średnia z dwóch powyżej, jednak nie więcej niż 120% wartość dla 
Pozostałych gmin)

Przykład 1: mieszkanie 75m2
w Krakowie  (cena zakupu 1m2= 4 000zł) otrzymamy:
(4 449,5 zł x 50m2 ) x 10% = 22 247,5 zł 
w Wieliczce (cena zakupu 1m2= 3 500zł ) otrzymamy:
(4 152,75  zł x 50m2 ) x 10% = 20 763,75 zł  

Przykład 2: mieszkanie 40m2
w Krakowie (cena zakupu 1m2= 4 000zł) otrzymamy:
(4 449,5 zł x 40m2) x 10% = 17 798 zł  
w Wieliczce (cena zakupu 1m2= 3 500zł ) otrzymamy:
(4 152,75 zł x 40m2) x 10% = 16 611 zł 

Przykład 3: dom 100m2 
W Niepołomicach: (cena zakupu 1m2= 3 500 ) otrzymamy:
(3 856  zł x 50m2) x 10% = 19 280  zł 

                                 Czy uda się takie znaleźć?  
. 
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Drobnym druczkiem w MDM...

Będziemy musieli oddać dofinansowanie jeśli przed upływam 5 lat : 
- sprzedamy nasze mieszkanie 
- wynajmiemy nasze mieszkanie 
- dokonamy zmiany sposobu użytkowania (własna działalność gospodarcza?) 
- uzyskamy prawo własności do innego lokalu (na innej drodze niż spadek)

Ile oddamy? 
kwota dofinansowania x (ilość miesięcy która pozostała do upływu 5 lat / 60) 

Przykład 1: mieszkanie 75m2
w Krakowie 22 247,5 zł x  (30/60) = 11 123,75 zł  
w Wieliczce 20 763,75 zł x (30/60) = 10 381,87 zł   

Przykład 2: mieszkanie 40m2 
w Krakowie 17 798 zł x (30/60) = 8 899  zł 
w Wieliczce 16 611 zł x (30/60) 8 305,5 zł

Kto by chciał sprzedać mieszkanie  w ciągu 5 lat od jego zakupy?  
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Czy warto czekać z zakupem mieszkania do 2014 roku? 

2013 – nadal można znaleźć oferty banków na 100% 
wartości nieruchomości, deweloperzy nadal mają ciekawe 
promocje  i ceny...
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Czy warto czekać z zakupem mieszkania do 2014 roku

2013 – nadal można znaleźć oferty banków na 100% 
wartości nieruchomości, dobre ceny

2014 – MDM wchodzi w życie... w życie wchodzi 
również rekomendacja „S” KNF a z nią obowiązek 
posiadania wkładu własnego:
 
2014: 5% 
2015: 10% 
2016: 15%  lub 10% (dla kredytów z dodatkowym 
zabezpieczeniem) 
2017: 20% lub 10% (dla kredytów z dodatkowym 
zabezpieczeniem) 

MDM = wkład własny … tylko dla tych którzy.. 
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Czy warto zatem  czekać na program 

Mieszkanie dla Młodych? 
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Dziękuję za uwagę 

Grzegorz Kućma 
manager ds sprzedaży i rozwoju 
dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości” 
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