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z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych 
w 9 budynkach mieszkalnych. 

W bieżącym roku kontynuowane jest uzyskiwanie lokali mieszkalnych poprzez adap-
tacje budynków na cele mieszkalne (w 2007 r. zostały odebrane 33 lokale, dalszych 68 lokali 
zostanie odebranych w 2008 r. w ramach kontynuowanych inwestycji). Obecnie w trakcie 
opracowywania jest dokumentacja techniczna dla inwestycji, dzięki którym uzyskane zostaną 
dalsze 42 lokale. 

Obecnie prowadzone są analizy różnych terenów pod kątem możliwości ich zabudo-
wy budynkami komunalnymi z lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi, których 
brak Gmina odczuwa najbardziej. Największym problemem jest znalezienie lokalizacji, po-
zwalającej na uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji koniecznych do realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, a jednocześnie położonej na peryferiach miasta, w oddaleniu od istniejącej 
zabudowy, co mogłoby pozwolić na uniknięcie protestów okolicznych mieszkańców. 

Należy zaznaczyć, iż w 2007 r. firma Contract Konsulting Kumela i Wspólnicy 
Sp. Jawna, opracowała „Analizę porównawczą realizacji przedsięwzięcia, w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego, polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych”. Analiza wykazała, że najkorzystniejszym wariantem realizacji przedsięwzięcia jest 
realizacja inwestycji przez Gminę Miejską Kraków z własnych środków przy częściowym fi-
nansowaniu kredytem mieszkaniowym. 

Katarzyna Bury 
Urząd Miasta Krakowa – Wydział Mieszkalnictwa, Kraków 
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Przedstawiam uwagi do dyskusji na temat możliwości tworzenia zasobu mieszkań na 

wynajem oraz zasad ich najmu w różnych formach własności z punktu widzenia właściciela 
mieszkań, jakim jest gmina Wrocław. 

Gmina jest szczególnym podmiotem w sprawach mieszkaniowych, bowiem zadania 
własne samorządu gminnego nałożone ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16 
z 1990 r. poz. 95 z późn. zm.) w art. 7 obejmują m.in. gminne budownictwo mieszkaniowe. 
Z powyższej podstawy wynika obowiązek tworzenia przez gminy zasobu komunalnego, 
uszczegółowiony w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 4 ust. 1 nakłada na gminę zadanie tworzenia 
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, oraz w ust. 2 
tego artykułu wskazuje, że Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, 
zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe go-
spodarstw domowych o niskich dochodach. Z ustawy tej wynikają również znaczne ograni-
czenia dla gminy jako właściciela mieszkań. 
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Gmina Wrocław realizuje obecnie zadania w zakresie zapewnienia mieszkań na wy-
najem w następujący sposób: 

1. Realizacja podstawowego zadania własnego gminy poprzez wynajem miesz-
kań komunalnych na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, w tym: 
 wykorzystanie dotychczasowych zasobów, 
 budowę nowych zasobów.  
Wrocław posiada w mieszkaniowym zasobie komunalnym dużą liczbę mieszkań, ok. 50 tys. 
lokali, w których mieszka ok. 30% mieszkańców miasta. Zasób ten zmniejsza się w miarę 
jego sprzedaży dotychczasowym najemcom (z bardzo wysokimi bonifikatami, dochodzącymi 
do 97%), jest też nieznacznie powiększany w wyniku budowania nowych mieszkań przez 
jednostki miasta. Jest to stosunkowo niewielka działalność inwestycyjna miasta, bowiem 
w czasie 2 ostatnich lat oddano do użytkowania 388 mieszkań. 
Posiadanie przez miasto tak dużego zasobu mieszkaniowego jak i istniejący porządek praw-
ny stanowią istotną przeszkodę w racjonalnym gospodarowaniu tym zasobem. Kwestie te 
zostaną w skrócie omówione w końcowej części wystąpienia.  

2. Budowa mieszkań na wynajem przez towarzystwo budownictwa mieszkanio-
wego, spółkę gminną na zasadach wynikających z Ustawy o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1070 z późn. zm.). 
W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój miejskiego towarzystwa budownictwa mieszkanio-
wego we Wrocławiu. Jednak z uwagi na ograniczony krąg najemców (konieczność wnosze-
nia 30% udziału) i limitowane możliwości uzyskania kredytów z Krajowego Funduszu Miesz-
kaniowego towarzystwo jest w stanie zaspokoić jedynie niewielką część ewentualnych na-
jemców.  

3. Wykorzystania mieszkań budowanych na wynajem przez TBS do celów za-
sobów komunalnych na podstawie porozumienia podpisanego przez TBS i Gminę.  
Miasto podpisało porozumienie z gminną spółką TBS w celu wykorzystania części budowa-
nych przez nią mieszkań przez miasto jako lokali zamiennych dla swoich dotychczasowych 
najemców – program pilotażowy dotyczący 100 mieszkań, przewidzianych do udostępnienia 
miastu w 2010 r. 
Przyjęto następujące zasady współpracy: 
 miasto partycypuje w 30% w kosztach budowy mieszkań, 
 miasto wskazuje swoich dotychczasowych najemców, którym przysługuje lokal zamienny, 

do zawarcia umowy na lokal w zasobach TBS, 
 umowy zawierane będą między TBS a najemcą, 
 miasto wpłacać będzie do TBS różnicę w czynszu między czynszem w TBS a czynszem 

obowiązującym w mieszkaniowym zasobie gminy.  
4. Realizacja Programu Student – mieszkania dla studentów 

Miasto zamierza wykorzystywać zasoby gminnej spółki TBS do zapewnienia lokali mieszkal-
nych dla studentów wskazanych przez uczelnie. Utworzono biuro ds. współpracy miasta 
z uczelniami, które obecnie przygotowuje zasady współpracy uczelni i miasta.  
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Analiza dotychczasowych form zapewnienia mieszkań dla mieszkańców Wrocławia 
wskazała, że były to przede wszystkim budowa i zakup nowych mieszkań oraz przejmowanie 
mieszkań komunalnych na własność przez dotychczasowych najemców. Stwierdzono, że ta 
droga zapewnienia mieszkania w dużym stopniu wyczerpała się, a w obliczu kryzysu na ryn-
kach kredytów mieszkaniowych ulegnie bardzo silnemu ograniczeniu. Jednocześnie zauwa-
żalny jest wzrost potrzeb mieszkańców Wrocławia w zakresie najmu, o czym świadczą ro-
snące czynsze za wynajem mieszkań na wolnym rynku za lokale, które nie wchodzą w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta ani w skład zasobu TBS. 

Miasto widzi więc konieczność budowy mieszkań na wynajem dla mieszkańców, któ-
rzy nie są w stanie zakupić mieszkania, ale też nie należą do mieszkańców (o niskich do-
chodach), którym na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów gmina ma obowiązek za-
pewnić mieszkanie komunalne.  

W tej chwili przedmiotem analizy jest ocena formalnych, prawnych i ekonomicznych 
możliwości budowy mieszkań na wynajem przez miejską spółkę handlową z czynszem po-
krywającym koszty i przynoszącym zysk. Zakłada się partycypację miasta i spółki w kosztach 
budowy mieszkań na wynajem oraz korzystania przez spółkę z kredytu mieszkaniowego 
udzielanego przez banki komercyjne a poręczanego przez miasto. 

Wstępna analiza możliwości realizacji tego zadania wskazuje, że zasadne byłoby wy-
łączenie tego zasobu z mieszkaniowego zasobu gminnego, co ograniczy w dużym stopniu 
niekorzystne warunki dla właściciela jako wynajmującego te lokale. Wskazane byłoby ustale-
nie dla tych zasobów odrębnych zasad najmu i określania czynszów.  

Inną możliwością działań na rynku budowy mieszkań na wynajem jest wykorzystanie 
instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego. Ze względu jednak na dotychczasowe doświad-
czenia realizacji zadań w tej formie wydaje się, że wymaga ona zmiany przepisów, aby za-
pewniły one możliwość wykonania i bezpieczeństwo realizacji zadań dla wszystkich stron 
przedsięwzięcia. 

Odnosząc się do kwestii zasad najmu mieszkań przedstawię poniżej kilka uwag na 
temat ograniczeń dla gminy jako właściciela mieszkań komunalnych.  

Istniejący porządek prawny stanowi istotną przeszkodę w prawidłowej gospodarce 
mieszkaniowej gminy. Związane jest to przede wszystkim z treścią ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa ta realizu-
je prawa lokatorów w drodze ograniczenia praw właścicieli lokali wynajmowanych. Jej zapisy 
w dużej mierze uniemożliwiają prowadzenie prawidłowej polityki mieszkaniowej. 

Ustawa ta powoduje, że w lokalach wynajmowanych w zasobach komunalnych czyn-
sze ustalane są w oderwaniu od kosztów, przy czym argumentem jest tu troska o zapewnie-
nie mieszkań o tanim czynszu dla rodzin ubogich. Tymczasem w lokalach tych mieszkają 
również lokatorzy, których stać na opłacanie czynszów w wysokości uzasadnionej kosztami. 
Sytuacja ta powoduje skierowanie strumienia pomocy do osób, które nie są do niej upraw-
nione. Efektem jest nie tylko degradacja posiadanych zasobów, lecz także brak obiektywnej 
oceny zarówno kosztów utrzymania zasobów, jak też wielkości udzielanej pomocy społecz-
nej. 
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Innym skutkiem obowiązujących przepisów, który świadczy o ograniczeniu prawa 
właściciela komunalnego, jest praktyczna niemożność wyegzekwowania zaległości i odzy-
skania lokalu od zadłużonego najemcy. 

Wyeliminowanie wymienionych negatywnych skutków wymaga więc zmiany ustawy 
o ochronie praw lokatorów i zmianie kodeksu cywilnego, zmierzającej do przywrócenia pełni 
praw właścicielom mieszkań przy jednoczesnym oddzieleniu zapisów dotyczących zasobów 
mieszkaniowych od zapisów dotyczących pomocy społecznej. Rozdzielenie tych dwóch ob-
szarów umożliwi ustalanie czynszów pokrywających koszty, a świadczenia pomocy społecz-
nej dla ubogich wyłącznie w ramach przepisów o pomocy, czyli nie poprzez obniżenie czyn-
szów, lecz dofinansowanie obciążeń finansowych rodzin ubogich z tytułu zamieszkiwania.  

Osobnym zagadnieniem, które wymaga wyeliminowania, jest ochrona zadłużonych 
najemców komunalnych. Właściciel lokalu komunalnego praktycznie nie ma możliwości 
szybkiego wyegzekwowania zadłużenia od najemcy komunalnego, a wielu przypadkach nie 
jest to w ogóle możliwe. Wydaje się, że jednym z wielu kroków, które powinny być podjęte, 
jest zmiana ustawy o biurach informacji gospodarczej, które umożliwią gminom wpisywanie 
do rejestru dłużników najemców lokali komunalnych. 

Mirosława Wasielewska 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocław 

 


