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Wstęp – Dlaczego powstała polityka mieszkaniowa Miasta Świętochłowice

Polityka mieszkaniowa miasta Świętochłowic do roku 2030 to dokument pokazujący
wizję, misję i długoterminowe cele miasta w zakresie kształtowania jednego z głównych
fundamentów jego rozwoju – mieszkalnictwa. Zostały one sformułowane na podstawie
kompleksowej analizy danych dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,
zmian w gospodarce mieszkaniowej poszczególnych właścicieli innych zasobów działających
na terenie Świętochłowic i prognoz dotyczących przyszłego zapotrzebowania mieszkańców.
Istotne znaczenie w analizie miała polityka władz miasta w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości, kultury, sportu i rekreacji. Jednocześnie prześledzono związki gospodarki
mieszkaniowej z polityką władz miasta w zakresie pomocy społecznej, kreowania specjalnych
rozwiązań dla osób starszych i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Ogromnym
walorem

miasta

Świętochłowic

jest

położenie

w

sercu

Górnośląskiego

Okręgu

Przemysłowego i bardzo dobre połączenia komunikacyjne z innymi miastami regionu
(Katowicami, Gliwicami, Bytomiem i in.).
Jest to dokument otwarty, a celem zespołu redagującego było przedstawienie
podejścia miasta Świętochłowice do kreowania polityki mieszkaniowej, nie tylko poprzez
działania własne, ale także poprzez współpracę i integrację wysiłków ze społecznością
lokalną oraz lokalnymi i zewnętrznymi inwestorami. W związku z tym adresatami dokumentu
są wszyscy zainteresowani rozwojem mieszkalnictwa w Świętochłowicach – zarówno
mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy pracujący na tym terenie i zatrudniający pracowników –
mieszkańców miasta, deweloperzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, inwestorzy
indywidualni oraz władze lokalne, które będą do 2030 r. dbać o realizację wspólnie
zakreślonej wizji polityki miasta.
Zadania miasta w zakresie polityki mieszkaniowej nie są tylko wynikiem obowiązków
wynikających z ustaw, ale także wizji rozwoju kreowanej przez władze lokalne. Z tego
powodu warto przytoczyć założenia Strategii rozwoju Świętochłowic do 2030 roku1. Zgodnie
z wizją miasta określoną w dokumencie, Świętochłowice będą miastem łączącym nową
jakość przestrzeni miejskich miasta w sensie funkcjonalnym i estetycznym. Atrakcyjność
Świętochłowic jako miejsca wygodnego życia i dynamicznego biznesu determinować będą:
dostępność mieszkań, nowoczesna infrastruktura społeczna, wydajny układ komunikacyjny
oraz strefy aktywności gospodarczej.
1

Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XLVIII/517/14z dnia 30.04.2014 r.
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1. Zadania Gminy Świętochłowice w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej określają następujące akty
prawne:


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,



ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,



ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz. 594),



ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,



ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw,



ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,



ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,



ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,



ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,



ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
(Dz. U. 2012 poz. 951 z późn. zm.).

Z przytoczonych aktów prawnych wynika, że rolą władz publicznych jest prowadzenie
polityki zmierzającej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli. Polityka
ta powinna przeciwdziałać bezdomności, wspierać budownictwo socjalne i działania
obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania 2 . Na samorządzie gminnym
spoczywa szczególny obowiązek, ponieważ ten właśnie szczebel administracji samorządowej
jest odpowiedzialny za zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie
mieszkalnictwa. W związku z tym do jego zadań własnych należą sprawy gminnego
budownictwa mieszkaniowego3. Gmina zapewnia dach nad głową przede wszystkim osobom
najbardziej potrzebującym, w tym bezdomnym, poprzez budowę schronisk i noclegowni.
Powinna także posiadać pewien zasób lokali socjalnych, aby móc zaspokoić potrzeby
mieszkaniowe najuboższych oraz wypełnić zobowiązania wynikające z wyroków sądowych
eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego. Analogicznie powinna dysponować pewną
liczbą tymczasowych pomieszczeń w związku z koniecznością zapewnienia pomieszczeń
2
3

Art. 75 Konstytucji RP.
Art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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tymczasowych wynikających z wyroków sądowych i postępowań komorniczych. W sytuacji
prowadzenia prac remontowych lub rozbiórkowych potrzebny jest też zasób wolnych lokali
mieszkalnych, aby gmina mogła zrealizować ustawowy wymóg zapewnienia lokali
zamiennych najemcom lokali remontowanych lub rozbieranych budynków. Gmina czyni
zadość tym wymaganiom, utrzymując gminny zasób mieszkaniowy lub pozyskując potrzebną
nadwyżkę lokali od innych właścicieli, np. na zasadach wieloletniego programu
współdziałania.
Mieszkalnictwo to nie tylko zabezpieczenie określonej liczby lokali na potrzeby
lokalnej społeczności, ale także pomoc w pokryciu kosztów użytkowania mieszkania poprzez
system

dodatków

mieszkaniowych

oraz

zespół

usług

komunalnych

połączonych

z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, m.in. dostarczanie mediów, zapewnienie porządku
i bezpieczeństwa itp. Dodatki mieszkaniowe, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych stanowią zadanie własne gminy, analogicznie jak na gruncie
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sprawy związane z gospodarką
nieruchomościami, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych
[…] zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz4.
Dodatki mieszkaniowe stanowią jeden z istotnych filarów polityki społecznej
i mieszkaniowej. Zgodnie z ustawą są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez
prezydenta miasta mieszkańcom, którzy – składając wniosek – spełnią następujące warunki:


są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych,



mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których posiadają spółdzielcze prawa,



mieszkają w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,



mają tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki
związane z jego zajmowaniem,



zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekując na przysługujący
im lokal zamienny lub socjalny

oraz średni dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza
175%

kwoty

najniższej

emerytury

w

gospodarstwie

jednoosobowym

i

125%

w wieloosobowym5. Jednocześnie wskazano normatywne powierzchnie użytkowe lokalu
mieszkaniowego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal
4
5

Art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
W okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
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mieszkalny (dom jednorodzinny), których nie można znacząco przekroczyć, ubiegając
się o dodatek mieszkaniowy:


35 m2 – dla 1 osoby,



40 m2 – dla 2 osób,



45 m2 – dla 3 osób,



55 m2 – dla 4 osób,



65 m2 – dla 5 osób,



70 m2 – dla 6 osób, a dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię
o kolejne 5 m2.

Limity powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zostały określone dwojako:


nie więcej niż 130% normatywnej powierzchni wynikającej z liczby członków
gospodarstwa domowego,



nie więcej niż 150% normatywnej powierzchni wynikającej z liczby członków
gospodarstwa domowego, jeśli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni
użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może być wyższa niż 70% wydatków
przypadających

na

normatywną

powierzchnię

lokalu

mieszkalnego

lub

70%

udokumentowanych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, gdy powierzchnia tego
lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Wydatki te to świadczenia
okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego,
tj.:


czynsz,



opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych nieruchomości
przypadających

na

lokale

mieszkalne

w

spółdzielniach

i

wspólnotach

mieszkaniowych,


zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,



opłaty za energię cieplną, wodę i odbiór nieczystości.

Zapisy powyższych aktów prawnych dotyczących lokali socjalnych, pomieszczeń
tymczasowych oraz dodatków mieszkaniowych zobowiązują miasto Świętochłowice
do planowania i realizacji wieloletnich działań w zakresie gospodarowania zasobem miasta,
w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób o niższych dochodach, oraz kształtowania
warunków dla rozwoju zasobów innych właścicieli lokali mieszkaniowych.
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Zgodnie z delegacją ustawową miasto Świętochłowice uchwaliło Wieloletni Program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2013 6, zawierając
w nim prognozę wielkości zasobu z wyodrębnieniem lokali socjalnych oraz prognozę stanu
technicznego. Miasto posiada również czytelne, przedstawione w programie i stosownych
uchwałach zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta.
Należy podkreślić także integrującą rolę polityki mieszkaniowej w zarządzaniu
rozwojem miasta poprzez jej powiązania z innymi politykami. Szczególnie istotne
są powiązania z polityką społeczną, częściowo już wspomniane. Warto wskazać kolejne
zadanie własne z pogranicza polityki społecznej i mieszkaniowej, które powinno
być realizowane obowiązkowo przez gminy z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, tj. udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
Nie tylko bezdomni są objęci tą pomocą, ale także osoby opuszczające domy dziecka, zakłady
karne lub dotknięte klęskami żywiołowymi. Powinny one mieć zapewnione miejsce
w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych,

wsparcia

dziennego

lub

mieszkaniach

chronionych w zależności od potrzeb. Szczególne zasady świadczenia tej pomocy regulowane
są przez przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Przepisy te mają
ścisły związek z regulacjami zawartymi w ustawie o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczącymi sytuacji,
gdy wykonywany jest przez komornika obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego 7. W
takim przypadku gmina ma obowiązek wskazać tymczasowe pomieszczenia albo
noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe. Od zasady tej
istnieje odstępstwo tylko, gdy takie pomieszczenie wskazał wierzyciel, dłużnik lub osoba
trzecia (art. 4a ust.2 powołanej ustawy).
Miasto Świętochłowice prowadzi politykę mieszkaniową nie tylko poprzez spełnianie
wymogów

ustawowych,

ale

także

tworząc

warunki

do

rozwoju

budownictwa

mieszkaniowego, m.in. regulując dostępność gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym ramy postępowania w tym zakresie jest
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Gmina ma ograniczone
możliwości tworzenia warunków do inwestycji innych podmiotów w ich zasoby
6

Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XXIX/351/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2013-2017 z dnia 27 lutego 2013 r.
7
Art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, poz. 296 z późn.
zm.).
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mieszkaniowe, ale otwiera się na współpracę wychodzącą poza gospodarowanie gminnym
zasobem mieszkaniowym i czynnie realizuje swoją strategię rozwoju.
Analiza Strategii rozwoju Świętochłowic do 2030 roku pokazuje, że polityka
mieszkaniowa jest jednym z elementów osnowy strategicznej wizji miasta w 2030 r.
Jej elementy są obecne w obszarze dotyczącym infrastruktury (Cel strategiczny 2: Budowa
przyjaznej

przestrzeni

miejskiej

oraz

nowoczesnej

infrastruktury

społecznej

przy

wykorzystaniu potencjału poprzemysłowego miasta). Porządkowanie przestrzeni miejskiej
Świętochłowic uwzględniać ma bowiem systematyczne działania na rzecz uregulowania
stanu

legalnego

budynków

mieszkalnych

wraz

z

uzyskaniem

tytułu

prawnego

do nieruchomości w celu realizacji inwestycji. W tym obszarze wskazano następujący cel
operacyjny: Zintegrowana rewitalizacja techniczna w zakresie tkanki mieszkaniowej.
Realizacja tego wymaga „wszechstronnych działań obejmujących w pierwszej kolejności
systematyczne porządkowanie stanu prawnego poszczególnych nieruchomości wchodzących
w skład zasobów mieszkaniowych miasta. Dodatkowo przewidziano kompleksowe działania
w zakresie poprawy estetyki podwórek i fasad obiektów. Istotne jest prowadzenie
równoległe programu poprawy warunków techniczno-bytowych w ramach zasobu
mieszkaniowego (łazienki, ogrzewanie).”8
Podsumowując, zadaniem samorządu miasta – na podstawie ustaw i strategii rozwoju
– jest stworzenie w Świętochłowicach atrakcyjnego środowiska zamieszkiwania, dzięki czemu
miasto stałoby się miejscem, w którym warto mieszkać, pracować i oferować pracę,
odpoczywać, spędzać aktywnie i twórczo czas.

8

Strategia rozwoju Świętochłowic do 2030 roku, s. 40.
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2. Dochody i wydatki miasta na cele mieszkaniowe
Miasto

Świętochłowice

realizuje

wpływy

z

gospodarki

nieruchomościami

mieszkaniowymi poprzez:


sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych,



sprzedaż gruntów na cele mieszkaniowe,



podatek od nieruchomości mieszkaniowych.

Wpływy w konkretnym roku zależą od wielkości sprzedaży lokali mieszkalnych
z zasobu miasta, zbywanych gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego i podatku od
nieruchomości mieszkaniowych. W przypadku miasta Świętochłowice wpływy w dziale 700
(gospodarka mieszkaniowa) wynikają z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży majątku, dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami.
Miasto Świętochłowice wydatkuje środki w zakresie mieszkalnictwa na wypłatę
dodatków mieszkaniowych.
Tab. 1. Dochody i wydatki budżetu miasta Świętochłowice na cele mieszkaniowe (zł)
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
miasta Świętochłowice
Dochody z gospodarki
mieszkaniowej ogółem
Udział dochodów z
gospodarki
mieszkaniowej w
dochodach ogółem
Wydatki ogółem
miasta Świętochłowice
Wydatki na sektor
mieszkaniowy ogółem
Wydatki majątkowe
ogółem w dziale 700
Wydatki majątkowe
inwestycyjne w dziale
700
Udział wydatków w
dziale gospodarka
mieszkaniowa w
wydatkach ogółem

Źródło: GUS.

2009

2010

2011

2012

2013

131693409,28

134567387,51

150620109,74

162361778,00

171964494,77

8217831,36

6464464,14

5439701,27

9228476,49

15456080,85

6,24%

4,80%

3,61%

5,68%

8,99%

137052342,58

144296202,38

157223801,73

162855342,73

174797661,16

6351951,93

3878098,68

1675154,82

1868962,71

6699016,89

2552960,88

355598,36

200000,00

493358,50

5142106,92

2552960,88

355598,36

200000,00

493358,50

142106,92

4,63%

2,69%

1,07%

1,15%

3,83%
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Powyższe zestawienie pokazuje przewagę dochodów uzyskiwanych w dziale
gospodarka mieszkaniowa nad wydatkami, co oznacza, iż wpływy z gospodarki
mieszkaniowej w większym stopniu zasilają budżet miasta, niż obciążają go wydatki.

Tab. 2. Sprzedaż lokali należących do miasta Świętochłowice w latach 2010-2013
Wyszczególnienie
Liczba sprzedanych lokali
ogółem [szt.]
Liczba sprzedanych lokali
mieszkalnych [szt.], w
tym:
 z bonifikatą
najemcom [szt.]


w przetargu [szt.]

Łączna powierzchnia
użytkowa sprzedanych
2
lokali mieszkalnych [m ]
Wpływy ze sprzedaży
lokali mieszkalnych [zł],
w tym:
 z bonifikatą
najemcom [zł]


w przetargu [zł]

2010

2011

2012

2013

448

226

138

91

448

226

128

58

446

222

116

52

2

4

12

6

20528,57

12596,62

6 379,88

2798,27

3476508,99

2260665,86

2 228 706,50

1581868,67

3430548,99

2 073 555,86

1 579 116,50

1108178,67

45960

187 110

649 590

473690

10

33

Liczba sprzedanych lokali
użytkowych
Łączna powierzchnia
użytkowa sprzedanych
2
lokali użytkowych [m ]
Wpływy ze sprzedaży
lokali użytkowych
Źródło: Informacje o stanie mienia Gminy Świętochłowice.

959,53
1443508,31

3702194,41

Podobnie jak inne miasta, Świętochłowice borykają się z problemem wypłat
odszkodowań z tytułu nieterminowego wskazania lokalu socjalnego najemcy, wobec którego
sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. Środki wydatkowane na ten cel stanowią
obciążenie budżetu, a w związku z prognozowanym istotnym wzrostem ilości wyroków
eksmisyjnych należy oczekiwać ich zwiększenia.9 Sytuacja zaostrzyła się po wejściu w życie
16 listopada 2011 r. zmian w przepisach ustawy z dnia o ochronie praw lokatorów10, kiedy

9

Muzioł-Węcławowicz A., 2010, Raport nt. mieszkalnictwa w miastach na prawach powiatu województwa
śląskiego, skrót, na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Katowice, s. 6.
10
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2011, nr 224, poz.
1342).
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obowiązek odszkodowawczy został rozszerzony na brak wskazania przez gminę
pomieszczenia tymczasowego.
Znaczne wydatki – pośrednio tylko związane budżetowo z gospodarką mieszkaniową to wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Warto zauważyć, że zakres wahania
wartości wypłaconych dodatków mieszkaniowych nie odzwierciedla znacznego spadku
bezwzględnej liczby dodatków.

Tab. 3. Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Lp.

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem
1.

Liczba

20107

18743

17090

15173

14815

Kwota

2827669

2930882

2809018

2664561

2791444

w zasobie gminy
2.

Liczba

13271

12631

11420

10003

9587

Kwota

1894940

2020716

1908441

1790259

1828837

w zasobie wspólnot mieszkaniowych
3.

Liczba

289

201

199

1037

1211

Kwota

40435

31460

30500

173604

218356

w zasobie prywatnym
4.

Liczba

2925

2828

2696

2427

2450

Kwota

421888

442273

460574

434320

479069

w zasobie spółdzielczym
5.

Liczba

2500

2127

1829

957

836

Kwota

330929

298430

274173

148063

140006

w zasobie towarzystw budownictwa społecznego
6.

Liczba

0

0

0

0

0

Kwota

0

0

0

0

0

w zasobie innym
7.

Liczba

1122

956

946

749

731

Kwota

139477

138003

135330

118315

125176

Źródło: GUS.

Najwięcej dodatków mieszkaniowych wypłacono w zasobie gminnym, drugi
w kolejności jest zasób prywatny, a trzeci – spółdzielczy. Należy zauważyć, że liczba
dodatków mieszkaniowych w zasobie gminy permanentnie spada, w prywatnym – również
wykazuje tendencję spadkową, natomiast w zasobie spółdzielczym spada w sposób znaczący.
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3. Ocena stanu mieszkalnictwa w Świętochłowicach
3.1.

Zasób mieszkaniowy w Świętochłowicach

3.1.1.Zasób mieszkaniowy w Świętochłowicach na tle miast województwa
śląskiego

Budynki - charakterystyka zasobu
Według danych GUS w roku 2013 w Świętochłowicach były 2 089 budynki mieszkalne.
Najogólniej zasób ten można podzielić na domy jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne
o różnej wielkości i własności.
Świętochłowice wyróżniają się spośród dziewiętnastu miast na prawach powiatu
w województwie śląskim jednym z najwyższych udziałów budynków wielorodzinnych. Ponad
35% świętochłowickich budynków posiada co najmniej 10 mieszkań i jest to jeden
z największych wskaźników spośród porównywanych miast. W zdecydowanej większości
ośrodków udział takich budynków nie przekracza 15%. Poniższy wykres pokazuje jak duże
są różnice w rodzajach zabudowy w poszczególnych miastach.
W Świętochłowicach budynki o liczbie mieszkań 1 do 2 stanowią prawie 33% zasobu.
Oznacza to, że w mieście prawie 1/3 budynków mieszkalnych to domy w budownictwie
jednorodzinnym. Warto dodać, iż jest to dość nietypowe zjawisko dla większości miast
Śląska, gdyż w zdecydowanej ich większości budownictwo jednorodzinne stanowi ponad 70%
wszystkich budynków mieszkalnych. Obok Świętochłowic tylko Siemianowice i Bytom
osiągają wskaźnik poniżej
40%, Z kolei najniższy udział budownictwa indywidualnego odnotowuje Chorzów
(25%). Średnio we wszystkich miastach województwa 78% to domy jednorodzinne.
Warto poddać analizie strukturę kategorii budynków wielorodzinnych. Najliczniejszą
grupę stanowią budynki kilkunastomieszkaniowe, jest ich prawie 43%. Jeśli połączyć w jedną
grupę dwie najliczniejsze, okaże się, że budynki posiadające od 6 do 19 mieszkań stanowią
aż ponad 78% wszystkich. Pozostałe kategorie mają zdecydowanie mniejszy udział. Najmniej
jest budynków o co najmniej 50 mieszkaniach – niewiele powyżej 1% (20 budynków).
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Ryc. 1. Budynki mieszkalne w miastach śląskich na prawach powiatu
Źródło: Zamieszkane budynki w województwie Śląskim - Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011, Katowice
2013, Urząd Statystyczny w Katowicach, str. 31.

Ryc. 2. Procentowy udział budynków różnej wielkości w kategorii budynków wielorodzinnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Świętochłowice charakteryzują się więc dość nietypową strukturą budownictwa,
zarówno na tle pozostałych miast na prawach powiatu, jak miast w województwie śląskim.

Wiek budynków
Zestawienie intensywności budownictwa w poszczególnych okresach historycznych
odzwierciedla czasy rozwoju i stagnacji miast. Poniższy wykres pokazuje, że dziewiętnaście
miast na prawach powiatu znacznie różni się między sobą pod tym względem.

Ryc. 3. Procentowy udział budynków powstałych przed 1918 r. w miastach na prawach powiatu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Miasta z dolnej części wykresu przeżywały intensywny rozwój jeszcze za czasów
zaborów, czego pozostałością są liczne budynku powstałe w tamtym okresie. Świętochłowice
i Chorzów mają największy udział najstarszych budynków w całym zasobie – po 34%.
Od kolejnych miast dzieli je znaczna różnica. Taka sytuacja w tych dwóch miastach jest
świadectwem ciekawej historii uprzemysłowienia, ale jednocześnie powodem poważnego
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problemu nadreprezentacji ponad stuletnich budynków. Nie spełniają one obecnych
standardów ani potrzeb i najczęściej są w złym stanie technicznym.
Jeśli wziąć pod uwagę budynki powstałe w Świętochłowicach w latach
międzywojennych, okazuje się, że budynki mające ponad 70 lat stanowią około 48% zasobu.
Powstałe w ciągu 25 lat powojennych stanowią 19% wszystkich istniejących obecnie,
natomiast budynki najnowsze, z okresu po 1989 roku, stanowią jedynie około 6% zasobu.

Ryc. 4. Procentowy udział budynków w Świętochłowicach według okresu budowy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Media
Wyposażenie budynków w Świętochłowicach w media na tle okolicznych miast
przedstawia się korzystnie. Zasadniczo wszystkie budynki mają doprowadzoną wodociągiem
wodę i są podłączone do kanalizacji. Do ¾ budynków doprowadzono gaz z sieci, a centralne
ogrzewanie posiada około 76% budynków.
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Własność
Własność

budynków

jest

rozproszona.

Wyróżniamy

następujące

kategorie

własnościowe:
 budynki stanowiące własność prywatną - domy jednorodzinne, budynki wspólnotowe
i mieszkania wyodrębnione z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,
 budynki stanowiące własność miasta Świętochłowice,
 budynki stanowiące własność spółdzielni mieszkaniowych,
 budynki stanowiące własność Skarbu Państwa,
 budynki stanowiące własność zakładów pracy.
Budynki wspólnot mieszkaniowych stanowią połowę wszystkich budynków, co jest
w miastach regionu wysokim wskaźnikiem.
W 2011 roku 5% wszystkich budynków jest własnością miasta Świętochłowice
(większość miast regionu posiada skromniejszy zasób komunalny). Procentowo zasób
Świętochłowice jest w rzeczywistości znacznie większy, ponieważ tutaj mowa jest tylko
o budynkach o 100% własności, bez uwzględnienia mieszkań rozproszonych w budynkach
obcych. Kwestia ta zostanie omówiona w kolejnych rozdziałach.

Charakterystyka zasobu mieszkaniowego w mieście
Zestawienie całkowitej powierzchni zasobu mieszkaniowego w Świętochłowicach
(1 137 596 m2) z liczbą mieszkańców miasta (52 378 osób w 2012 r.) daje wskaźnik 21,7 m2
powierzchni użytkowej na osobę. Porównanie z dziewiętnastoma miastami województwa
śląskiego na prawach powiatu pokazuje, że Świętochłowice wraz z Zabrzem należą do miast
o najmniejszej powierzchni użytkowej na osobę.
Wielkość ta systematycznie rośnie. W 2002 roku wynosiła 19,5 m2, czyli w ciągu 10 lat
zwiększyła się o 2,2 m2. Wynika to z ciągłego przyrostu powierzchni zasobu mieszkaniowego
Świętochłowic przy jednoczesnym stałym spadku liczby ludności.
Według danych GUS w roku 2012 w Świętochłowicach było 22 360 mieszkań 11.
Przeciętnie na mieszkanie przypadały 2,3 osoby. Większość pozostałych miast cechuje

11

Podstawowe dane statystyczne dotyczące mieszkań podane są według stanu na koniec 2012 roku –
na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego w Katowicach „Województwo śląskie 2013-podregiony,
powiaty, gminy”, wydanej w Katowicach w 2013 r.
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większa gęstość zamieszkania, średnio 2,5 os. na mieszkanie, przy maksymalnym wskaźniku
3,2 w Żorach.
Mieszkania w Świętochłowicach są jednak małe. Ich średnia powierzchnia użytkowa
wynosi około 50,9 m2 i stanowi najmniejszy wskaźnik spośród analizowanych ośrodków.
W 13 miastach przekracza 55 m2, z maksymalną w Rybniku – prawie 75 m2.

przeciętna
pow.użytk. na
osobę-m.kw

68 034

1 137 596

3,0

2,3

0,8

50,9

21,7

Piekary Śl.

22 097

78 754

1 356 085

3,6

2,6

0,7

61,4

23,6

Żory

19 364

72 945

1 406 828

3,8

3,2

0,9

72,7

22,7

Siemianowice Śl.

30 843

97 707

1 654 328

3,2

2,3

0,7

53,6

23,8

Mysłowice

27 781

101 362

1 837 485

3,7

2,7

0,7

66,1

24,4

Jastrzębie Zdr.

31 454

114 188

2 128 601

3,6

2,9

0,8

67,7

23,2

Jaworzno

33 977

121 887

2 285 429

3,6

2,8

0,8

67,3

24,2

Chorzów

52 184

156 867

2 702 801

3,0

2,1

0,7

51,8

24,3

Dąbrowa Górn.

49 161

166 629

2 930 985

3,4

2,5

0,8

59,6

23,5

Tychy

48 322

175 961

3 059 744

3,6

2,7

0,7

63,3

23,7

Ruda Śląska

57 632

184 155

3 131 204

3,2

2,5

0,8

54,3

22

Rybnik

46 514

188 246

3 478 111

4,1

3,0

0,8

74,8

24,7

Zabrze

69 488

226 691

3 887 557

3,3

2,6

0,8

55,9

21,7

Bytom

73 061

232 762

3 985 903

3,2

2,4

0,8

54,6

22,8

Bielsko Biała

68 445

251 001

4 664 733

3,7

2,6

0,7

68,2

26,8

Gliwice

77 757

271 758

4 760 614

3,5

2,4

0,7

61,2

25,6

Sosnowiec

90 971

295 088

4 991 533

3,2

2,4

0,7

54,9

23,4

Częstochowa

97 402

324 836

5 981 372

3,3

2,4

0,7

61,4

25,5

Katowice

138 363

463 362

8 272 299

3,4

2,2

0,7

59,8

26,9

3 592 233 63 653 208

3,4

2,5

0,7

60,2

24,3

RAZEM

1 057 176

przeciętnie
osób na izbę

22 360

przeciętnie
izb w mieszk.

Świętochłowice

Wyszczególnienie

liczba izb

przeciętna
pow.użytk.
mieszk.-m.kw

przeciętnie osób
w mieszk.

pow. użytk.
mieszkań-m.kw

liczba mieszkań

Tab. 4. Zasoby mieszkaniowe miast na prawach powiatu w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie "Województwo Śląskie 2013 - podregiony, powiaty, gminy" wyd.
przez Urząd Statystyczny w Katowicach.
Kolejność miast – wg powierzchni zasobu mieszkaniowego rosnąco
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Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę mieszkań pod względem powierzchni
w Świętochłowicach na tle danych ze wszystkich miast województwa śląskiego. Wynika
z nich, że w Świętochłowicach udział mieszkań o powierzchni 30-49 m2 wynosi około 53%
i jest zdecydowanie wyższy niż w miastach regionu (38%).
Tab. 5. Udział mieszkań o różnym metrażu w całości zasobu
Wyszczególnienie

mieszkania o powierzchni – w m

2

poniżej 30

30-39

40-49

50-59

60-79

80 i więcej

Świętochłowice

4,1%

27,5%

25,8%

20,2%

16,2%

2,3%

miasta woj.

3,6%

16,8%

21,8%

19,7%

18,8%

17,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z Narodowego Spisu Powszechnego.

Pod względem liczby izb w mieszkaniach Świętochłowice plasują się zdecydowanie
poniżej średniej, co może wynikać z ich małej powierzchni. Podobnie jak w Chorzowie,
na jedno mieszkanie przypadają statystycznie 3 pokoje, co w całej grupie porównywanych
miast jest wskaźnikiem najmniejszym. Dla połowy z dziewiętnastu miast średnia liczba izb
w mieszkaniu przekracza 3,5, przy maksimum 4,1 w Rybniku.
Mieszkania z trzema izbami stanowią największą grupę, jest ich ponad 41% w całym
zasobie miasta. Mieszkania dwuizbowe to prawie 28%, czteroizbowe ok. 23%. Mieszkania
najmniejsze jedno- oraz wieloizbowe stanowią około 8% ogółu zasobu.

Ryc. 5. Mieszkania w Świętochłowicach według liczby izb
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z Narodowego Spisu Powszechnego.
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Media i standard mieszkań
Wysoki wskaźnik wyposażenia mieszkań w wodociąg jest charakterystyczny
dla wszystkich miast regionu (99,3%). Świętochłowice znajduje się wśród siedmiu miast
o najlepszej pod tym względem sytuacji: tylko trzy mieszkania na 1000 nie posiadają
wodociągu.
Odmienna jest sytuacja miasta w odniesieniu do zaopatrzenia mieszkań w instalacje
gazowe. Nieco ponad 76% mieszkań posiada gaz z sieci, co stawia Świętochłowice ponad
średnią dla miast województwa (ok. 66%).
65% mieszkań w Świętochłowicach posiada centralne ogrzewanie, co pokrywa
się ze średnią dla miast regionu. Mieszkania w Świętochłowicach przedstawiają niski
standard. Aż 16 mieszkań na 100 nie posiada ustępu. Ta sytuacja na przestrzeni ostatnich lat
ulega powolnej poprawie (od 80% w 2009 r. do 84% w 2012 r.12). Z porównywalnym
problemem mamy do czynienia jeszcze tylko w Chorzowie, dla kilku miast na prawach
powiatu wskaźnik oscyluje w okolicy 90%, ale w pozostałej większości udział mieszkań
z ustępem przekracza 95%. Łazienkę posiada około 95% mieszkań w miastach na Śląsku.

Własność zasobu mieszkaniowego
Około 56% wszystkich mieszkań w mieście należy do osób fizycznych. W tej kategorii
mieszczą się mieszkania w budynkach objętych wspólnotą mieszkaniową, mieszkania
o wydzielonej odrębnej własności na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz mieszkania będące własnością osób fizycznych w domach
jednorodzinnych, kamienicach, itp. Świętochłowice pod tym względem nie odróżniają
się od innych miast regionu na prawach powiatu, w których najczęściej od 40 do 60%
mieszkań jest własnością osób fizycznych.

12

Dane GUS

26
Polityka mieszkaniowa miasta Świętochłowice do roku 2030
Tab. 6. Procentowy udział poszczególnych rodzajów własności mieszkań w Świętochłowicach na tle
miast na prawach powiatu
MIESZKANIA STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ

Wyszczególnienie
%
osób fiz.

%
spółdzielni mieszk.

%
komunalną

%

%

TBS

zakładów

%
Skarbu
Państwa

%
pozostałych

Siemianowice Śl.

28

50

13,8

0,00

5,40

0,17

1,88

Zabrze

42

25

20,7

0,56

1,80

6,71

2,82

Jastrzębie-Zdrój

46

47

5,3

0,71

0,04

0,27

0,95

Katowice

47

30

12,5

1,28

5,64

0,85

3,25

Gliwice

48

23

18,7

1,66

3,06

3,40

2,70

Sosnowiec

49

30

10,1

0,04

7,10

2,54

1,58

Tychy

49

31

11,7

0,92

0,95

0,15

6,17

Chorzów

50

23

20,8

0,44

2,26

0,56

3,61

Bytom

51

17

17,9

0,05

10,62

0,80

2,77

Bielsko-Biała

52

32

10,5

0,56

0,41

1,13

3,93

Częstochowa

52

33

9,8

1,04

0,39

0,48

3,47

Miasta w woj. Śl.

54

26

12,4

0,67

3,15

1,33

2,91

Ruda Śląska

54

27

12,5

0,41

4,06

0,07

2,47

Świętochłowice

56

21

20,2

0,00

1,70

0,11

0,88

Mysłowice

58

16

7,8

0,13

13,51

0,57

3,98

Żory

58

34

5,0

0,02

0,06

0,02

2,33

Dąbrowa Górn.

60

27

9,0

0,00

2,72

0,23

1,43

Rybnik

62

21

11,6

0,00

1,31

0,74

3,06

Piekary Śl.

64

11

19,0

0,00

2,65

0,08

2,96

Jaworzno

76

11

8,2

1,01

1,28

0,20

2,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Urzędu Statystycznego w Katowicach
"Mieszkania w województwie śląskim, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań", Katowice 2013 r.

Ponad 1/5 mieszkań w Świętochłowicach należy do spółdzielni mieszkaniowych
(bez mieszkań o wydzielonej odrębnej własności). W większości spośród 19 miast do
Spółdzielni należy od 15 do 35% zasobów mieszkaniowych.
Bardzo zróżnicowany jest udział mieszkań TBS w zasobach miast śląskich, zależy
od lokalnych uwarunkowań i decyzji podejmowanych co do rozwoju tej formy budownictwa.
Obok Świętochłowic jeszcze w kilku miastach system ten nie został w ogóle wdrożony,
w innych przekracza 1% zasobów.
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Znacznie większa jest rozpiętość udziału mieszkań zakładowych w poszczególnych
miastach. W kilku z nich jest to już tylko forma szczątkowa, w dwóch przekracza 10%.
W Świętochłowicach wskaźnik ten wynosi około 1,7%.
Mieszkania należące do Skarbu Państwa w większości miast stanowią znacznie
poniżej 1%. Świętochłowice z udziałem takich mieszkań na poziomie 0,11%, jest tu typowym
przykładem.

Ryc. 6. Mieszkania w Świętochłowicach według form własności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Świętochłowice wyróżniają się jednym z najwyższych spośród miast na prawach
powiatu udziałem mieszkań komunalnych w zasobie. Wynosi on około 20%, podczas gdy
średnia w miastach to 12,4%, więc co piąte mieszkanie należy do miasta Świętochłowice.
Tylko Zabrze i Chorzów mają odsetek mieszkań komunalnych zbliżony do Świętochłowic. Taki
stan powoduje, że kwestia zasobów komunalnych ma w Świętochłowicach szczególną wagę.
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Ryc. 7. Udział zasobu komunalnego w całkowitej liczbie mieszkań w miastach na prawach powiatu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W Świętochłowicach na niemal 2 100 budynków około 1/3 to budynki jednorodzinne.
Około 35% to budynki o co najmniej dziesięciu mieszkaniach i również pod tym względem
Świętochłowice wyróżniają się na tle pozostałych miast. Wśród budynków wielorodzinnych
78% ma od 6 do 19 mieszkań.
Udział budynków ponad stuletnich jest w Świętochłowicach jest jednym
z najwyższych w analizowanej grupie miast. Świętochłowice, a także Chorzów, zdecydowanie
dystansują pod tym względem pozostałe ośrodki. Jest to źródłem poważnego problemu
dla miasta, ale jednocześnie szansą na twórcze wykorzystanie tej nietypowej sytuacji.
W Świętochłowicach jest ponad 21 475 mieszkań. Charakteryzują się one małą
powierzchnią użytkową – około 32% z nich ma poniżej 40 m2 i 26% - między 40 a 50 m2
Średnia powierzchnia dla wszystkich zasobów wynosi 50,9 m2
Podobnie niekorzystna jest sytuacja Świętochłowic pod względem liczby izb.
Przeważają mieszkania 3 izbowe (ponad 40% wszystkich mieszkań). Prawie 30% mieszkań ma
ponad 4 izby, zapewne raczej ciasne.
Ta niekorzystna charakterystyka ma jednak plusy. Statystycznie na jedno mieszkanie
przypada 2,3 osoby, co jest jednym z najmniejszych w regionie wskaźnikiem.
Doprowadzenie CO do mieszkań jest na poziomie innych miast. Natomiast wskaźnik
podłączenia do gazu z sieci wynosi zaledwie 75%. Poważnym problemem jest także bardzo
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duży odsetek mieszkań pozbawionych łazienki i toalety (16 mieszkań na 100 w obu
przypadkach).
Cechą wyróżniającą Świętochłowice jest wysoki odsetek mieszkań będących
własnością miasta – aż 20,2%, przy czym mediana dla śląskich miast na prawach powiatu
wynosi 12%.

3.1.2.Charakterystyka zasobu mieszkaniowego Miasta Świętochłowice

Budynki komunalne w Świętochłowicach
Na koniec 2011 roku do Miasta należało 157 budynków mieszkalnych. Analizując wiek
świętochłowickich budynków komunalnych 13 trzeba zauważyć, że niemal 96% z nich
powstało przed II wojną światową. Liczby bezwzględne obrazują ten stan dobitniej: 209
budynków komunalnych ma ok. 70 lat.
Tab. 7. Struktura wiekowa budynków komunalnych i wspólnotowych
Data budowy budynku
Komunalne

Wspólnotowe

do 1945

95,87%

32,49%

1946-1990

4,13%

67,51%

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Wieloletniego Programu Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym
Gminy Świętochłowice na lata 2013-2017.

Kategoryzacja budynków i potrzeby remontowe
Tab. 8. Ocena stanu technicznego budynków gminy
Opis stanu budynku

Budynki we
własności miasta

Budynki w dobrym stanie technicznym

30

Budynki w dostatecznym stanie technicznym

186

Budynki posiadające nakaz PINB o opróżnieniu i rozbiórce

2

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Wieloletniego Programu Zarządzania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Świętochłowice na lata 2013-2017.

13

Charakterystyka wieku budynków komunalnych na podstawie danych GUS oraz Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2013-2017 uchwalonego 15 lutego
2013 r.
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Przedstawiona struktura wiekowa budynków jest ściśle sprzężona z ich stanem
technicznym. Zdecydowana większość budynków wymaga remontu (186 budynków). Jedynie
2 budynki o najgorszym stanie nie będą w ogóle remontowane, docelowo zostaną one
wyburzone.

Mieszkania komunalne
Tab. 9. Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2008-2013
Zwiększenie
zasobu
komunalizacja/
darowizny

Zmniejszenie zasobu
Lata

Wyburzenia
Ilość lokali

Sprzedaż
Ilość lokali

Ogólna liczba lokali mieszkalnych,
w tym socjalnych
w tym lokale
ogółem
socjalne

2008

8

667

b.d.

10607

582

2009

12

548

23

10064

618

2010

13

23

47

10090

667

2011

0

3

0

10053

743

2012

0

5

0

10056

814

2013

1

7

71

10119

917

Źródło: UM Świętochłowice.

3.1.3.Charakterystyka

zasobu

mieszkaniowego

Regionalnego

Towarzystwa

Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

W gminie Świętochłowice nie występują budynki wchodzące w skład Regionalnego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
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3.2.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Budownictwo w Świętochłowicach na tle miast regionu w latach 2004-2013
Na przestrzeni 10 lat, od 2004 do 2013 r., w Świętochłowicach wybudowano łącznie
98 budynków, przez co liczba budynków w Świętochłowicach zwiększyła się o 5%. Rocznie
było to od 3 do 19 budynków, przy czym nie występuje stała tendencja wzrostowa.
Lata intensywnej działalności budowlanej i zastoju przeplatają się. Nowe budynki były
w większości wynikiem budownictwa jednorodzinnego.

Ryc. 8. Liczba budynków mieszkalnych oraz liczba mieszkań oddawanych do użytku
w Świętochłowicach w latach 2004-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W

ciągu

minionych

10

lat

w

Świętochłowicach

budowano

rocznie

od 4 do 48 mieszkań. W sumie przybyło ich 255, co oznacza wzrost o 1,2% w stosunku
do stanu wyjściowego w roku 2004. Mediana tego wskaźnika dla dziewiętnastu miast
na prawach powiatu wynosi 3,9%. Zamieszczony poniżej wykres pokazuje, że we wszystkich
pozostałych miastach na prawach powiatu w województwie śląskim rozwój mieszkalnictwa
postępuje ze znacznie większa dynamiką. Rybnik, Żory i Tychy zwiększyły w tym samym
czasie liczbę mieszkań o 7-8%, a rekordzistą jest Bielsko-Biała z jedenastoprocentowym
przyrostem zasobu.
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Ryc. 9. Wzrost liczby mieszkań w miastach na prawach powiatu w woj. śląskim w latach 2004-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Inwestorzy14
W Świętochłowicach w latach 2004-2013 efektem aktywności budowlanej firm
deweloperskich było 36,47% nowo powstających mieszkań. Udział mieszkań budowanych
na sprzedaż lub wynajem w mieście jest porównywalny z udziałem budownictwa
indywidualnego. Udział deweloperów w nowym budownictwie plasuje Świętochłowice
na 5. miejscu wśród 19 miast na prawach powiatu. Największy udział w tej kategorii
przypada Chorzowowi – 74%, w Katowicach wynosi on 50%, w Bielsku i w Tychach
przekracza

40%,

we

wszystkich

innych

miastach

jest

niższy.

Deweloperzy

w Świętochłowicach oddali do użytkowania 93 mieszkania. Ich działalność w istocie
rozpoczęła się w 2008 roku. Z początku cechowała się zdecydowaną nieregularnościąmieszkań przybywało w odstępach dwuletnich. W latach 2012-2013 nastąpił natomiast
ponad dwukrotny wzrost ilości nowo oddawanych mieszkań (19 w 2012r. i 42 w 2013r.).

14

Podstawą do obliczeń procentowych i wnioskowania w poniższej analizie były dane Banku Danych Lokalnych
GUS, dostępne w zakładce „Budownictwo Mieszkaniowe”.
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W regionie panuje bardzo duża rozpiętość skali budownictwa jednorodzinnego.
W połowie miast stosunek liczby mieszkań zbudowanych przez osoby prywatne do ogółu
mieszkań oddanych w okresie ostatnich 10 lat przekracza 55%. W Żorach, Rybniku
i Jastrzębiu dochodzi do 90% i tylko w trzech miastach spada poniżej 30%.
W Świętochłowicach prywatni inwestorzy budujący na własny użytek oddali do użytku 38%
mieszkań ze wszystkich wybudowanych w latach 2004-2013. Również aktywność tej grupy
osiągała w Świętochłowicach rok do roku porównywalne rozmiary. Zestawienie skali
budownictwa indywidualnego i deweloperskiego przedstawia poniższy wykres.

Ryc. 10. Nowe mieszkania w budownictwie indywidualnym i deweloperskim w Świętochłowicach
w latach 2004-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W dziewięciu spośród analizowanych miast towarzystwa budownictwa społecznego
w ostatnich 10 latach nie podejmowały budowy. Jednym spośród tych miast były
Świętochłowice. W Częstochowie, Gliwicach i Katowicach TBS-y niemal każdego roku
oddawały do użytkowania kolejną pulę mieszkań. W pozostałych miastach ta forma
budownictwa była stosowana sporadycznie i przyniosła od 5 do 10% wszystkich nowych
mieszkań.
Budownictwo komunalne w miastach regionu cechuje duża rozpiętość. W latach
2004-2013 najwyższym - około dwudziestoprocentowym – udziałem budownictwa
komunalnego w budownictwie ogółem charakteryzują się Świętochłowice (26%), Bytom
(24%), Ruda Śląska (21%) i Dąbrowa Górnicza (19%). W Świętochłowicach ostatnie
mieszkania komunalne w liczbie 35 oddano w 2009 roku. W zdecydowanej większości
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ośrodków udział ten nie przekroczył pięciu procent, natomiast w trzech miastach nie
występuje w ogóle.

Ryc. 11. Procentowy udział nowo oddanych budynków komunalnych do wszystkich wybudowanych
w okresie 2004-2014 w miastach na prawach powiatu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Natężenie budownictwa
Miernikami określającymi natężenie budownictwa mieszkaniowego są: liczba
mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1000 ludności oraz liczba mieszkań
oddanych do użytkowania na 1000 zawartych małżeństw.
W Świętochłowicach w 2013 roku na 1000 zawartych małżeństw przypadało
247 nowo oddanych mieszkań. Wskaźnik ten wykazuje tendencję rosnącą.
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Tab. 10. Mieszkania na 1000 zawartych małżeństw w Świętochłowicach i miastach sąsiednich
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Siemianowice Śl.

139

97

93

33

127

113

295

136

240

138

Ruda Śląska

200

267

124

378

82

101

147

350

295

151

Piekary Śląskie

212

90

88

89

232

118

180

98

85

177

Bytom

38

110

83

30

72

76

98

130

196

200

Świętochłowice

50

143

12

23

56

147

131

28

151

247

Chorzów

55

180

211

290

136

199

229

465

258

313

Katowice
483
208
252
320
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

680

453

607

376

239

366

Skalę zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w latach 2004-2013 można ocenić
uśredniając wyniki roczne. Dla Świętochłowic średnia dziesięcioletnia liczby oddanych
mieszkań przypadających na 1000 małżeństw wynosi 99. Wykres pokazuje porównanie tego
wskaźnika we wszystkich 19 miastach na prawach powiatu. Wynika z niego, że skala
budownictwa w Świętochłowicach zaspokaja potrzeby mieszkaniowe mierzone potrzebami
nowych małżeństw na poziomie najniższym dla wspomnianej grupy miast.

Ryc. 12. Liczba nowych mieszkań na 1000 zawartych małżeństw – średnia z lat 2004-2013
w miastach na prawach powiatu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W Świętochłowicach w roku 2013 oddano do użytku niespełna 1 mieszkanie
(dokładnie 0,92) na każde 1000 osób i jest to najwyższa wartość tego wskaźnika w ciągu
ostatnich 10 lat. Poza wyjątkowym rokiem 2009, kiedy wskaźnik ten wyniósł podobną
wartość co w roku 2013 – 0,89 mieszkania/1000 osób, na przemian występowały lata, kiedy
oscylował on wokół wartości 0,1 oraz 0,7.
W innych miastach wskaźnik podlega podobnym wahaniom. W tabeli zestawiono
jego wartość w miastach okręgu katowickiego w ciągu minionych 10 lat. Uśredniona wartość
wskaźnika obrazuje dynamikę rozwoju mieszkalnictwa w poszczególnych miastach
w perspektywie wieloletniej. Świętochłowice plasują się na końcu zestawienia, dwukrotnie
ustępując miejsca Rudzie Śląskiej i Chorzowowi oraz ponad czterokrotnie Katowicom.
Tab. 11. Mieszkania oddane do użytku na 1000 mieszkańców w kolejnych latach w okręgu
katowickim
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

200r

2009

2010

2011

2012

2013

Śred.

Katowice

2,2

1,0

1,4

2,0

4,2

3,1

3,6

2,1

1,2

1,7

2,2

Mysłowice

1,6

1,3

1,3

1,5

1,8

1,7

1,7

1,3

1,9

3,4

1,7

Ruda Śląska

1,0

1,4

0,7

2,5

0,6

0,8

1,0

2,0

1,7

0,8

1,2

Chorzów

0,2

0,8

1,3

1,8

0,9

1,2

1,2

2,2

1,2

1,5

1,2

Siemianowice Śląskie

0,6

0,4

0,5

0,2

0,8

0,6

1,7

0,7

1,2

0,7

0,7

Świętochłowice

0,2

0,7

0,1

0,1

0,3

0,9

0,7

0,1

0,7

0,9

0,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Mierniki

określające

natężenie

budownictwa

mieszkaniowego

wypadają

w Świętochłowicach na poziomie bardzo niskim, wręcz najniższym, poważnie odbiegając
od średniej dla miast regionu.

Warunki do rozwoju budownictwa w Świętochłowicach
Według stanu na 31 grudnia 2013 roku Gmina Świętochłowice była właścicielem
i współwłaścicielem gruntów o powierzchni 795 ha. Z tego 120 ha było obciążone prawem
użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych oraz fizycznych.
Według stanu na 1 stycznia 2011 roku Gmina Świętochłowice była właścicielem
i współwłaścicielem gruntów o powierzchni 787 ha. Z tego 121 ha było obciążone prawem
użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych oraz fizycznych. Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe 67 ha, tereny komunikacyjne – 103 ha, a tereny zabudowane inne – 355 ha.
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Tereny mieszkaniowe zajmowały powierzchnię 90 ha, w tym 61% stanowiły grunty
z prawem użytkowania wieczystego15.
Obszar

miasta

jest

objęty

21

miejscowymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego. Dotyczą one przede wszystkim terenów dzielnic Piaśniki oraz Centrum,
w części pokrywają dzielnicę Zgody a w bardzo niewielkim stopniu północną część miasta.

Tab. 12. Nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w 2014 roku
Powierzchnia w
Położenie
Cena za m2
Wartość
m2
Gdańska-Główna

613

100

61 300,00

Łagiewnicka

8 188

200

1 637 600,00

Wschodnia

469

200

93 800,00

Gdańska

1 455

100

145 500,00

Żeromskiego

1 987

158,53

314 999,11

3 Maja-Pokoju

5 738

85,40

490 025,20

RAZEM

18 450

-

2 743 224,31

Źródło: Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

15

Dane na temat gruntów pochodzą z Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres
01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
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3.3.

Ocena efektywności polityki mieszkaniowej miasta Świętochłowice do roku
2013

Tab. 13. Ocena wykonania budżetu w 2009 roku – dochody
Nazwa działu

Wykonanie
dochodów (zł)

Plan dochodów (zł)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- dochody ogółem

14 412 979,00

8 217 831,36

-dochody bieżące

1 698 711,00

1 867 475,17

12 714 268,00

6 350 356,19

- dochody ogółem

1 284 268,00

1 195 376,72

-dochody bieżące

300 000,00

300 000,00

-dochody majątkowe

984 268,00

895 376,72

300 000,00

300 000,00

984 268,00

895 376,72

dochody ogółem

13 118 711,00

7 014 479,38

-dochody bieżące

1 388 711,00

1 559 499,91

11 730 000,00

5 454 979,47

dochody z użytkowania wieczystego,
użytkowania i zarządu

700 000,00

583 498,79

dochody z dzierżawy gruntów

506 000,00

693 561,27

11 730 000,00

5 454 979,47

30 661,00

30 659,37

152 050,00

165 865,20

-

85 915,28

Pozostała działalność

10 000,00

7 975,26

wpłaty osób fizycznych z tytułu termo
modernizacji budynków w mieście

10 000,00

7 975,26

-dochody majątkowe
Zakłady gospodarki mieszkaniowej

wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu
budżetowego MZBM
dotacja celowa na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych gmin
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-dochody majątkowe

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej realizowane przez powiat
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
pozostałe dochody związane z gospodarką
gruntami i nieruchomościami

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2009
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Tab. 14. Ocena wykonania budżetu w 2009 roku – wydatki
Nazwa działu

Plan wydatków (zł)

Wykonanie wydatków
(zł)

%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7 515 973,00

6 351 951,93

84,5

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

5 549 312,00

5 229 816,07

94,2

1. Wydatki bieżące, z tego:

3 000 000,00

2 917 278,15

97,2

-dotacje

3 000 000,00

2 917 278,15

97,2

2.Wydatki inwestycyjne, z tego:

2 549 312,00

2 312 537,92

90,7

-dotacje

2 549 312,00

2 312 537,92

90,7

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

1 356 661,00

930 641,68

68,6

1. Wydatki bieżące, z tego:

1056 661,00

690 218,72

65,3

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi

3 870,00

-

0,0

Wydatki inwestycyjne

300 000,00

240 422,96

80,1

Pozostała działalność

610 000,00

191494,18

31,4

1. Wydatki bieżące, z tego:

610 000,00

191494,18

31,4

21176,00

17 998,92

85,0

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2009

Tab. 15. Ocena wykonania budżetu w 2010 roku – dochody
Nazwa działu

Plan dochodów (zł)

Wykonanie dochodów
(zł)

%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- dochody ogółem

8 013 939,00

6 464 464,14

81

-dochody bieżące

1 968 340,00

1 825 144,50

93

-dochody majątkowe

6 045 599,00

4 639 319,64

77

- dochody ogółem

8 006 439,00

6 457 252,83

81

-dochody bieżące

1 960 840,00

1 817 933,19

93

-dochody majątkowe

6 045 599,00

4 639 319,64

77

dochody z użytkowania wieczystego,
użytkowania i zarządu

700 000,00

615 578,54

88

dochody z dzierżawy gruntów

750 000,00

729 076,57

97

6 040 000,00

4 633 721,28

97

17 840,00

17 839,37

77

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

wpływy ze sprzedaży mienia
komunalnego
dotacja celowa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat
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dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
wpływy do budżetu nadwyżki środków
obrotowych samorządowego zakładu
budżetowego
dotacje celowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej realizowane przez powiat
pozostałe dochody związane z
gospodarką gruntami i
nieruchomościami

193 000,00

117 092,60

100

300 000,00

300 000,00

61

5 599,00

5 598,36

100

38 346,11

100

-

Pozostała działalność

7 500,00

7 211,31

wpłaty osób fizycznych z tytułu termo
modernizacji budynków w mieście

7 500,00

7 211,31

96

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2010

Tab. 16. Ocena wykonania budżetu w 2010 roku – wydatki
Nazwa działu

Plan wydatków (zł)

Wykonanie
wydatków (zł)

%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 363 439,00

3 878 098,68

88,9

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3 000 000,00

2 900 000,00

96,7

1. wydatki bieżące, z tego:

2 750 000,00

2 750 000,00

100,0

- dotacje

2 750 000,00

2 750 000,00

100,0

2. wydatki majątkowe, z tego:

250 000,00

150 000,00

60,0

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

250 000,00

150 000,00

60,0

- wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego

-

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

1 053 439,00

854 598,58

81,1

1. wydatki bieżące, z tego:

847 840,00

649 000,22

76,5

- dotacje

-

-

- wydatki jednostek budżetowych

847 840,00

649 000,22

76,5

- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań

847 840,00

649 000,22

76,5

2. wydatki majątkowe, z tego

205 599,00

205 598,36

100,0

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

205 599,00

205 598,36

100,0

Pozostała działalność

310 000,00

123 500,10

39,8

1. wydatki bieżące, z tego:

310 000,00

123 500,10

39,8

-Wydatki jednostek budżetowych

310 000,00

123 500,10

39,8

-Wydatki związane z realizacją statutowych
zadań

310 000,00

123 500,10

39,8

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2010

-
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Tab. 17. Ocena wykonania budżetu w 2011 roku - dochody
Nazwa działu

Plan dochodów (zł)

Wykonanie
dochodów (zł)

%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- dochody ogółem

9 299 023,00

5 439 701,27

58

-dochody bieżące

2 002 074,00

1 524 123,64

76

-dochody majątkowe

7 296 949,00

3 915 577,63

54

- dochody ogółem

9 295 023,00

5 436 039,03

58

-dochody bieżące

1 998 074,00

1 520 461,40

76

-dochody majątkowe

7 296 949,00

3 915 577,63

54

dochody z użytkowania wieczystego,
użytkowania i zarządu

700 000,00

704 865,09

101

dochody z dzierżawy gruntów

681 000,00

573 982,66

84

7 296 949,00

3 915 577,63

54

78 824,00

67 859,00

86

502 250,00

122 811,94

24

36 000,00

50 942,71

142

Pozostała działalność

4 000,00

3 662,24

92

wpłaty osób fizycznych z tytułu termo
modernizacji budynków w mieście

4 000,00

3 662,24

92

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej realizowane przez
powiat
dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
pozostałe dochody związane z gospodarką
gruntami i nieruchomościami

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2011
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Tab. 18. Ocena wykonania budżetu w 2011 roku - wydatki
Nazwa działu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków (zł)

Wykonanie
wydatków (zł)

%

1 757 625,00l

1 675 154,82

95,3

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

653 553,00

653 553,00

100,0

1. wydatki bieżące, z tego:

453 553,00

453 553,00

100,0

- dotacje

453 553,00

453 553,00

100,0

2. wydatki majątkowe, z tego:

200 000,00

200 000,00

100,0

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

200 000,00

200 000,00

100,0

1 043 824,00

961 353,94

92,1

1. wydatki bieżące, z tego:

1 008 824,00

961 353,94

95,3

- dotacje

1 008 824,00

961 353,94

95,3

- wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki jednostek budżetowych

35 000,00

-

0,0

- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań

35 000,00

-

0,0

2. wydatki majątkowe, z tego

60 248,00

60 247,88

100,0

Pozostała działalność

60 248,00

60 247,88

100,0

1. wydatki bieżące, z tego:

60 248,00

60 247,88

100,0

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2011
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Tab. 19. Ocena wykonania budżetu w 2012 roku - dochody
Nazwa działu

Plan dochodów (zł)

Wykonanie
dochodów (zł)

%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- dochody ogółem

9 374 678,00

9 228 476,49

98

-dochody bieżące

1 877 178,00

1 810 559,24

96

-dochody majątkowe

7 497 500,00

7 417 917,25

99

- dochody ogółem

9 369 678,00

9 224 647,25

98

-dochody bieżące

1 872 178,00

1 806 630,00

96

-dochody majątkowe

7 497 500,00

7 417 917,25

99

dochody z użytkowania wieczystego,
użytkowania i zarządu

800 000,00

753 164,69

94

dochody z dzierżawy gruntów

780 000,00

784 439,05

101

7 497 500,00

7 417 917,25

99

55 678,00

53 563,91

96

178 500,00

142 994,80

80

58 000,00

72 467,55

125

Pozostała działalność

5 000,00

3 929,24

79

wpłaty osób fizycznych z tytułu termo
modernizacji budynków w mieście

5 000,00

3 929,24

79

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

wpływy ze sprzedaży mienia
komunalnego
dotacja celowa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat
dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
pozostałe dochody związane z
gospodarką gruntami i
nieruchomościami

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2012
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Tab. 20. Ocena wykonania budżetu w 2012 roku - wydatki
Nazwa działu
Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków (zł)

Wykonanie
wydatków (zł)

%

3 042 909,00

1 868 962,71

61,4

1 448 500,00

700 000,00

48,3

1. wydatki bieżące, z tego:

400 000,00

400 000,00

100,0

- dotacje

400 000,00

400 000,00

100,0

1 048 500,00

300 000,00

28,6

500 000,00

300 000,00

60,0

548 500,00

-

w tym :
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
w tym :

2. wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

-

1 045 109,00

958 262,25

91,7

983 109,00

896 845,25

91,2

860,00

860,00

100,0

- wydatki jednostek budżetowych

982 249 00

895 985,25

91,2

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

982 249,00

895 985,25

91,2

2. wydatki majątkowe, z tego

62 000,00

61 417,00

99,1

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

62 000,00

61 417,00

99,1

549 300,00

210 700,46

38,4

1. wydatki bieżące, z tego:

79 300,00

78 758,96

99,3

- wydatki jednostek budżetowych

79 300,00

78 758,96

99,3

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

79 300 00

78 758,96

99,3

2. wydatki majątkowe, z tego:

470 000,00

131 941,50

28,1

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

470 000,00

131 941,50

28,1

w tym :
1. wydatki bieżące, z tego:
- dotacje

Pozostała działalność
w tym :

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2012
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Tab. 21.Ocena wykonania budżetu w 2013 roku - dochody
Nazwa działu

Plan dochodów (zł)

Wykonanie
dochodów (zł)

%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- dochody ogółem

20 420 357,00

15 456 080,85

76

-dochody bieżące

6 429 202,00

1 896 562,05

29

13 991 155,00

13 559 518,80

97

- dochody ogółem

20 415 357,00

15 451 643,45

76

-dochody bieżące

6 424 202,00

1 892 124,65

29

13 991 155,00

13 559 518,80

97

1 178 000,00

989 650,89

84

750 000,00

493 372,08

66

13 797 155,00

13 446 626,08

97

194 000,00

112 892,72

58

120 202,00

118 031,45

98

336 000,00

218 530,60

65

4 000 000,00

0,00

0

40 000,00

72 539,63

181

Pozostała działalność

5 000,00

4 437,40

89

wpłaty osób fizycznych z tytułu termo
modernizacji budynków w mieście

5 000,00

4 437,40

89

-dochody majątkowe
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

-dochody majątkowe
dochody z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie, służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
dochody z dzierżawy gruntów
wpływy ze sprzedaży mienia
komunalnego
wpływy z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
dotacja celowa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej
realizowane przez powiat
dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej
dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych - MPGL
pozostałe dochody związane z
gospodarką gruntami i
nieruchomościami

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2013
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Tab. 22. Ocena wykonania budżetu w 2013 roku - wydatki
Nazwa działu

Plan wydatków (zł)

Wykonanie
wydatków (zł)

%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7 288 784,00

6 699 016,89

91,9

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

5 900 000,00

5 400 000,00

91,5

1. wydatki bieżące, z tego:

400 000,00

400 000,00

100,0

- dotacje

400 000,00

400 000,00

100,0

2. wydatki majątkowe, z tego:

5 500 000,00

5 000 000,00

90,9

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 500 000,00

5 000 000,00

90,9

5 500 000,00

5 000 000,00

90,9

1 252 264,00

1 216 931,80

97,2

1 116 724,00

1 081 393,48

96,8

86,00

85,91

99,9

- wydatki jednostek budżetowych

1 116 638,00

1 081 307,57

96,8

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

1 116 638,00

1 081 307,57

96,8

2. wydatki majątkowe, z tego

135 540,00

135 538,32

100,0

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

135 540,00

135 538,32

100,0

Pozostała działalność

136 520,00

82 085,09

60,1

1. wydatki bieżące, z tego:

75 520,00

75 516,49

100,0

- wydatki jednostek budżetowych

75 520,00

75 516,49

100,0

71 372,00

71 370,47

100,0

4 148,00

4 146,02

100,0

2. wydatki majątkowe, z tego:

61 000,00

6 568,60

10,8

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

61 000,00

6 568,60

10,8

- wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
1. wydatki bieżące, z tego:
- dotacje

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczone

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2013
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W

roku

2009

dochody

budżetowe

zostały

zrealizowane

w

wysokości

131 693 409,28 zł, co stanowi 91,0% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie
137 052 342,58 tj. 89,5% planu. Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami
i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości
5 358 933,30 zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki pieniężne na rachunku budżetu
miasta w kwocie 3 951 054,00 zł oraz częściowo obligacje samorządu terytorialnego
w kwocie 1 407 879,30 zł.
W

roku

2010

dochody

budżetowe

zostały

zrealizowane

w

wysokości

134 567 387,51 zł, co stanowi 96,7% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie
144 296 202,38 tj. 94,4% planu. Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami
i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości
9 728 814,87 zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki pieniężne na rachunku budżetu
miasta w kwocie 3 597 108,00 zł oraz częściowo obligacje samorządu terytorialnego
w kwocie 6 271 185,13 zł.
W

roku

2011

dochody

budżetowe

zostały

zrealizowane

w

wysokości

150 620 109,74 zł, co stanowi 96,3% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło ;


wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 141 122 144,84 zł, tj. 99,9%
planu,



wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 9 497 964,90 zł, tj. 62,5%
planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 157 223 801,73 zł, tj. 96,5% planu. Na taki
poziom realizacji wydatków wpłynęło :


wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 137 382 072,85 zł, tj. 97,1%
planu,



wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości

19 841 728,88 zł,

tj. 92,8% planu.
Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi
wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 6 603 691,99 zł. Źródłem pokrycia
deficytu były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 2 853 626,00 zł oraz częściowo obligacje samorządu terytorialnego
w kwocie 3 750 065,99 zł.
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W

roku

2012

dochody

budżetowe

zostały

zrealizowane

w

wysokości

162 361 778,00 zł, co stanowi 98,0% planu. Na tuki poziom realizacji dochodów wpłynęło :


wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 144 745 343,04 zł, tj. 96,4%
planu.



wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 17 616 434,96 zł,
tj. 113,4% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 162 855 342,73 zł, tj. 96,3% planu. Na taki
poziom realizacji wydatków wpłynęło :


wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 146 209 917,32 zł, tj. 97,5%
planu.



wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 16 645 425,41 zł, tj. 87,1%
planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi
wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 493 564,73 zł. Źródłem pokrycia deficytu
były częściowo obligacje samorządu terytorialnego.
W

roku

2013

dochody

budżetowe

zostały

zrealizowane

w

wysokości

171 964 494,77 zł, co stanowi 95,2% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło:


wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 151 895 608,09 zł, tj. 93,7%
planu.



wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 20 068 886,68 zł,
tj. 107.9% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 174 797 661,16 zł. tj. 94,4% planu. Na taki
poziom realizacji wydatków wpłynęło :


wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 1157 150 486,68 zł. tj. 97,1%
planu.



wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 17 647 174,48 zł, tj. 75,5%
planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi
wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 2.833.166,39 zł. Źródłem pokrycia
deficytu były częściowo obligacje samorządu terytorialnego oraz częściowo wolne środki,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
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Tab. 23. Plan dochodów na 2014 rok (zł)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

21162693

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20194373

Wpływy z różnych opłat
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)

20000
3900000
720 000
150000
14950000
40373
414000
968320
968320

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2014

Tab. 24. Plan wydatków na 2014 r. (zł)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4651214
3200000
3200000
1051214
417373
1500

Różne opłaty i składki

51000

Podatek od nieruchomości

20000

Opłaty na rzecz budżetu państwa

40341

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych)
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

40000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

400000
6000
75000

Pozostała działalność

400000

Zakup usług pozostałych

400000

Źródło: Plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na rok 2014
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3.4.

Ocena kierunków rozwoju mieszkalnictwa

3.4.1.Prognoza zmian potrzeb mieszkaniowych

Ludność
Pod względem gęstości zaludnienia Świętochłowice zajmują pierwsze miejsce wśród
65 miast na prawach powiatu w Polsce. Na kilometr kwadratowy przypadają tu aż 3 894
osoby.
W Świętochłowicach według danych na koniec 2013 roku mieszkało 51 824 osób.
W porównaniu z rokiem 1995 oznacza to spadek o 7 776 osób, czyli 13%. Na tle śląskich
miast na prawach powiatu nie jest to sytuacja wyjątkowa, bowiem aż w jedenastu miastach
na dziewiętnaście liczba ludności spadła w ciągu tych prawie dwudziestu lat od 10 do 15%.
W Świętochłowicach utrzymuje się ujemny przyrost naturalny. Od roku 2010 spada
liczba urodzeń na 1000 ludności. W 2012 roku wyniosła 9,0. Natomiast liczba zgonów
przekroczyła 12 na 1000 mieszkańców. Świętochłowice podobnie jak większość okolicznych
miast boryka się problemem wyludniania, na co wskazuje ujemne saldo migracji. Na stałe
wyjeżdża co roku od 200 do 380 osób więcej niż się do niego wprowadza. W 1995 roku 20%
migracji następowało ze wsi, jednak od tamtej pory udział migracji wiejskiej spadał
i od 2002 r. utrzymuje się na poziomie 7-10%. Oznacza to, że niemal cała migracja dotyczy
osób z innych miast. Wśród przyjeżdżających na stałe do Świętochłowic jest niewielka liczba
osób z zagranicy - od 2004 r. jest ich rocznie od 10 do 35 osób.
W 2013 roku w mieście osiedliły się 484 osoby. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat
liczba ta oscyluje w pobliżu 500-600 osób rocznie, z niewielką tendencją spadkową
w ostatnich latach. Świętochłowice stają się miastem odpływu mieszkańców.
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Ryc. 13. Liczba osób osiedlających się w Świętochłowicach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

W strukturze demograficznej ludności Świętochłowic więcej niż w porównywanych
jednostkach jest osób w średnim wieku. Natomiast udział osób w wieku produkcyjnym
dorównuje Rudzie Śląskiej oraz Gliwicom (spośród porównywanych miast) i wynosi 63,7%.
Na tle kraju, gdzie na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada 101 osób w wieku
poprodukcyjnym, Świętochłowice wypadają niekorzystnie ze wskaźnikiem wynoszącym
115,6. Obraz obciążenia demograficznego dopełnia najwyższa spośród porównywanych
jednostek liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku
produkcyjnym, wynosząca 30,5, a więc nieco więcej niż w województwie (29,1) i kraju (27,9).
Tab. 25. Procentowa struktura wieku w 2012 r.
Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

0-19

20-39

40-59

60 +

0-19

20-39

40-59

60 +

Chorzów

19,11%

29,57%

27,40%

23,92%

17,69%

28,20%

26,34%

27,76%

Gliwice

17,90%

30,98%

28,06%

23,05%

16,94%

29,13%

27,91%

26,03%

Ruda Śl.

19,89%

30,37%

28,92%

20,81%

18,75%

29,18%

28,41%

23,67%

Świętochłowice

19,17%

29,73%

29,01%

22,09%

18,30%

28,35%

28,57%

24,78%

woj. śląskie

19,23%

30,41%

28,47%

21,89%

18,15%

28,98%

28,06%

24,82%

woj. mazowieckie

20,84%

31,18%

26,45%

21,52%

19,48%

29,89%

25,95%

24,68%

Polska

20,80%

31,08%

27,24%

20,88%

19,65%

29,66%

26,72%

23,97%

Źródło: Dane zaczerpnięte z Diagnozy Ilościowej Miasta Chorzów.
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Struktura

wiekowa

ludności

w

Świętochłowicach

wykazuje

bardzo

duże

podobieństwo do struktury dla całego województwa. W Świętochłowicach większy
niż przeciętnie w Polsce jest udział osób w wieku 55-59 lat i osób po 70 roku życia16.

Prognoza demograficzna
Przyszłość demograficzna Świętochłowic rysuje się równie mało optymistycznie
jak dotychczas wynika to z danych historycznych. Według prognozy GUS w 2020 roku
w Świętochłowicach będzie mieszkać 50 668 osób, czyli o ponad tysiąc mniej niż obecnie,
a w 2030 roku – 47031 osób, czyli aż o prawie 10% mniej niż w 2013 r. Oznacza to w praktyce
wyludnianie się miasta, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla całego regionu. Wszystkie
miasta na prawach powiatu w województwie śląskim, poza Chorzowem, zanotują do roku
2030 znaczne zmniejszenie populacji, a spadek na poziomie 5 do 6%, który nastąpi
w Rybniku, Mysłowicach i Gliwicach, będzie należał do najłagodniejszych. Dziesięć miast
skurczy się o co najmniej 10%, w tym Świętochłowice, a największe spadki będą oscylować
w okolicach 20% (Żory, Sosnowiec, Tychy).
Bardzo niepokojąca dla regionu jest prognoza w młodszych grupach wiekowych.
GUS przewiduje znaczny spadek liczby dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat (od kilkunastu
do 33%), kilkunastoprocentowe spadki liczby osób w przedziale 15-59 lat oraz wzrost liczby
osób powyżej 60 roku życia (od 4 do 26%). Na tym tle przewidywania dla Świętochłowic
wypadają jeszcze niekorzystniej. W pierwszej grupie wiekowej, a zwłaszcza wśród dzieci
w wieku do 10. roku życia nastąpi spadek o 20-33%. W przypadku drugiej grupy,
ze wskaźnikiem 16%, mimo, że plasuje się na podobnym poziomie jak w regionie,
to zdecydowanie może niepokoić grupa wiekowa 25-39 lat, gdzie spadek ludności wynosi
około 30-45%. Również przyrost osób najstarszych będzie dość dramatyczny, podobnie
jak w większości miast śląskich i wyniesie ponad 12%.

16

Charakterystykę wiekową podano w oparciu o wyliczenia z danych GUS.
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Tab. 26. Prognoza zmiany liczby ludności w Świętochłowicach w latach 2015-2030 w przedziałach
wiekowych
Grupy wiekowe
Wyszczególnienie
0-14
15-59
60+
Prognoza na 2015 r. [os.]

7 551

31 745

12 800

Prognoza na 2030 r. [os.]

6 060

26 617

14 354

-1 491

-5 128

1 554

-16,2%

12,1%

Różnica [os.]

-19,7%
Dynamika 2015-2030
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Porównanie z innymi miastami w regionie nie wypada ani pozytywnie,
ani negatywnie, a prognoza zmiany liczby ludności plasuje Świętochłowice dokładnie
w połowie listy 19 śląskich miast na prawach powiatu. Zgodnie z nią nie tylko zmaleje
o ponad pięć tysięcy liczba osób w wieku zarobkowym, będących nośnikiem popytu
mieszkaniowego, ale wzrośnie o prawie półtora tysiąca liczba osób starszych, z których
część przynajmniej będzie wymagała konkretnej pomocy i zaangażowania środków
samorządowych, również w postaci wsparcia mieszkaniowego.

Potrzeby mieszkaniowe
Należy wyróżnić kilka rodzajów potrzeb mieszkaniowych. Najbardziej powszechna
jest potrzeba poprawy warunków mieszkaniowych. W Świętochłowicach jest ona silna
z powodu

dużej

liczby

mieszkań

o

niewystarczającym

standardzie,

co

wynika

z zaawansowanego wieku budynków w mieście. Mieszkania nie spełniają obecnych
wymagań, a wprowadzenie brakujących, podstawowych wygód (wc, łazienka, CO, itp.) jest
często trudne technicznie i wysokokosztowe, a więc wątpliwe pod względem ekonomicznym.
Niełatwo oszacować intensywność i skalę tej potrzeby zmiany mieszkania na wygodniejsze.
Z pewnością nie wyrazi się ona w formie masowego popytu na nowoczesne mieszkania
lub domy jednorodzinne, z prozaicznych, finansowych powodów. Tym bardziej, że siła
nabywcza mieszkańców nie jest wysoka. Należy jednak liczyć się z tym, że ta motywacja
do polepszenia warunków mieszkaniowych będzie w pewnej mierze realizowana.
Osobami najbardziej poszukującymi mieszkań (z rynku pierwotnego, wtórnego,
na wynajem) są przyjezdni z innych miast zamierzający osiedlić się w Świętochłowicach.
Inną kategorią są potrzeby mieszkaniowe nowo zawartych małżeństw. Z pewnością
dla młodych rodzin zamieszkanie w samodzielnym lokalu jest priorytetem. W ostatnich
latach w Świętochłowicach zawieranych jest około 200 małżeństw rocznie. Jest to mniej
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niż w latach 2006-2009, kiedy rocznie pobierało się ponad 300 par, ale porównywalnie
jak w latach 2002-2004. Nawet, jeśli tendencja spadkowa obserwowana w ostatnich latach
utrzyma się, należy przewidywać ok 150 ślubów rocznie w ciągu nadchodzących kilkunastu
lat.

Ryc. 14. Liczba zawieranych w Świętochłowicach małżeństw w latach 1995-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Popyt na nowe mieszkania w dłuższej perspektywie czasu będzie hamowany
z powodu starzenia się społeczeństwa. Nowe mieszkania kupują głównie ludzie młodzi oraz
aktywni zawodowo, których będzie coraz mniej.
Czynnikiem sprzyjającym nowemu budownictwu może być poprawa sytuacji
makroekonomicznej, a także poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy i wzrost zamożności
mieszkańców Świętochłowic. W obecnej turbulentnej sytuacji trudno przewidzieć kiedy
i w jakim stopniu uaktywnią się te pozytywnie zjawiska.
Na podstawie przytoczonych powyżej danych statystycznych można dokonać próby
symulacji popytu na nowe mieszkania w Świętochłowicach.
Przy założeniu, że tylko 10% nowych małżeństw ma wystarczające możliwości
ekonomiczne, aby otrzymać kredyt, popyt kreowany przez tę grupę wyniesie 15 mieszkań
rocznie. Jeśli zdolność kredytową będzie miała 1/3 nowych par, popyt wyniesie 50 mieszkań.
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Zakładając, że prognozowana liczba osób przyjeżdżających co roku na stałe
do Świętochłowic oznacza przyrost 200 gospodarstw domowych i tylko 10% z nich będzie
chciało kupić nowe mieszkanie (pozostali mogą poprzestać na wynajmie lub skorzystać
z rynku wtórnego), rocznie będzie potrzeba 20 nowych mieszkań. Jeżeli przyjmiemy, że 30%
gospodarstw zdecyduje się na rynek pierwotny, zaistnieje popyt na 60 mieszkań.
Ze strony opisanych grup roczny popyt na nowe mieszkania może wynosić od 50
do 100, a w sprzyjających warunkach również więcej. Jeśli w ostatnich 10 latach rocznie
powstawało w Świętochłowicach zwykle od 30 do 50 nowych mieszkań, może się okazać,
że jest to liczba niewystarczająca.

Potrzeby mieszkaniowe związane z zasobem komunalnym
Stawka czynszowa w lokalach komunalnych jest atrakcyjna, dlatego wiele osób
ubiega się o przydział. Długa kolejka oczekujących oznacza duże zapotrzebowanie. Presja
oczekujących może skłaniać do budowy w gminie coraz większej liczby lokali komunalnych.
Im większy zasób, tym większy wysiłek organizacyjny i większe wydatki gminy. Z kolei próby
pełnego urealnienia stawek czynszowych tak, aby wystarczyły one na bieżące utrzymanie,
wypychają z systemu najbardziej potrzebujących, z myślą o których system stworzono.
Zapotrzebowanie na lokale komunalne nie powinno więc być określane na podstawie liczby
osób oczekujących. Ta bowiem jest ściśle zależna od zasad, jakie ustala gmina. Jeśli
wprowadzi ona liberalne zasady kwalifikacji do lokali komunalnych, a w dodatku nie będzie
upierać się, aby składka czynszowa w pełni pokryła koszty utrzymania nieruchomości, liczba
oczekujących będzie rosła, a dodatkowo może nastąpić przyciąganie niezamożnych osób
z innych miast, również z negatywnymi tego konsekwencjami. W sytuacji odwrotnej, przy
restrykcyjnych zasadach, mniej będzie osób uprawnionych do starania się o lokal, ale wiele
osób będących w trudnej sytuacji będzie pozbawionych nadziei na godziwe zamieszkanie.
Próbą wyjścia z tej sytuacji jest właściwe dobranie dwóch czynników: standardu
mieszkań komunalnych i warunków ubiegania się o nie.
Zapotrzebowanie na lokale socjalne, zastępcze i pomieszczenia tymczasowe wynika
wprost z konieczności stosowania przepisów prawa, nakładających na miasto obowiązek
zapewnienia lokalu lub pomieszczenia zastępczego. Ilość potrzebnych lokali może zostać
określona na podstawie danych historycznych pokazujących trendy. W Wieloletnim
Programie Zarządzania Zasobem gminy Świętochłowice na lata 2013-2017 przyjęto,
że każdego roku będzie potrzebnych około 50 lokali socjalnych więcej niż w poprzednim.
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3.4.2.Prognoza podaży mieszkań

Podaż mieszkań na rynku komercyjnym
Okresy ożywienia i stagnacji w działalności budowlanej podmiotów komercyjnych
i osób indywidualnych w stosunkowo niewielkich ośrodkach miejskich Śląska tylko częściowo
skorelowane były z ogólnopolskimi tendencjami wyznaczanymi zasadniczo przez kolejne fale
kryzysu na rynkach mieszkaniowych.
Krzywe obrazujące liczbę oddanych do użytku mieszkań w kolejnych latach w różnych
miastach nie zawsze wykazują podobieństwo. W niektórych miastach widoczna jest stała
tendencja wzrostowa, ale w wielu obserwuje się skokowe różnice w liczbie oddanych
mieszkań w kolejnych latach. Co więcej, lata ożywienia i zastoju pokrywają się tylko
w pewnym stopniu. Oznacza to, że zasadniczy wpływ na wahania budownictwa mają czynniki
lokalne, związane z podażą gruntów w poszczególnych ośrodkach w konkretnych latach oraz
z innymi działaniami władz miast sprzyjającymi lub nie inwestycjom mieszkaniowym.
Miasta bardzo różniły się także dynamiką budownictwa mieszkaniowego.
W Świętochłowicach wskaźnik wzrostu liczby mieszkań w ciągu 10 lat wyniósł zaledwie 1 %,
podczas gdy w Bielsku-Białej aż 11% (był to najwyższy wskaźnik w regionie).
Chcąc oszacować wielkość budownictwa w kolejnych latach przyjmiemy założenie,
że w dłuższym okresie czasu procentowy wzrost liczby nowych mieszkań będzie analogiczny
do obserwowanego w poszczególnych miastach w minionych 10 latach. Mając świadomość
niedoskonałości tej metody, można z pewnym prawdopodobieństwem założyć, jaka będzie
podaż nowych mieszkań w kolejnych dziesięcioletnich okresach. W Świętochłowicach
w latach 2004-2013 oddano do użytkowania 1,2% mieszkań. W roku 2013 było ich około
22 000. Można zatem spodziewać się, że między rokiem 2014 a 2020 przybędzie
około 200 mieszkań. W latach 2021-2030, zakładając podobne tempo, należy spodziewać
się orientacyjnego wzrostu o 260 mieszkań, czyli w sumie około 460 od roku 2014. Stan
zasobu w 2030 roku wyniesie około 22 460 mieszkań.
Biorąc pod uwagę, że w Świętochłowicach budowano stosunkowo mniej mieszkań,
niż w większości miast na prawach powiatu, przedstawione szacunki nie wydają
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się zawyżone. Przeciwnie, jeśli nastąpi długo oczekiwane ożywienie na rynku nieruchomości
oraz jeśli miasto bardziej aktywnie będzie wspierać lokalne budownictwo, należy przewidzieć
wariant optymistyczny – nie 460, ale nawet 500 mieszkań do 2030 roku i osiągnięcie stanu
22 500 mieszkań.
W wariancie pesymistycznym, jeśli stagnacja gospodarcza utrwali się, a miasto nie
podejmie aktywnych działań na rzecz budownictwa, zasób może powiększyć się o jedynie
400 mieszkań i osiągnąć 22 400 mieszkań.
Tab. 27. Prognoza podaży mieszkań do roku 2030 – 3 warianty
Szacunkowa liczba nowych
mieszkań do 2030 r.

Szacunkowy stan zasobów mieszkaniowych
w roku 2030.

realistyczny

460

22.460

optymistyczny

500

22.500

pesymistyczny

400

22.400

Warianty

Źródło: opracowanie własne.

Należy spodziewać się, że - analogicznie jak w minionych 10 latach - większość
nowych mieszkań będzie efektem aktywności budowlanej firm deweloperskich. Nowe
mieszkania zmienią charakterystykę zasobu mieszkaniowego miasta. Zwiększy się średni
metraż oraz liczba pokoi, zmaleje udział mieszkań nie wyposażonych w podstawowe wygody.

Podaż mieszkań komunalnych
W Świętochłowicach od lat praktycznie nie budowano nowych mieszkań
komunalnych. Według danych GUS (począwszy od 1995 r.) jedynie w 2005 r. oddano
do użytku 31 mieszkań, a w 2009 r. - 35 mieszkań.
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4. Analiza

perspektyw

rozwoju

sektora

mieszkaniowego

w Świętochłowicach

Analiza SWOT
Analiza SWOT (ang. S-Strenghts, W-Weaknesses, O-Opportunities, T-Treaths)
to popularna metoda stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako
główne narzędzie. Stosuje się ją do analizy wewnętrznych i zewnętrznych czynników
rozwojowych organizacji (np. przedsiębiorstwa, samorządu, urzędu, itp.), analizy projektu czy
rozwiązania biznesowego.
Metoda polega na podziale posiadanych informacji o danym zagadnieniu na cztery
grupy, nazywane kategoriami czynników rozwojowych. Zidentyfikowane czynniki dzieli się na
zewnętrzne i wewnętrzne, a także na sprzyjające i niesprzyjające. W ten sposób powstaje
czteropolowa macierz: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.


strengths (atuty): wewnętrzne czynniki sprzyjające, cechy podmiotu, które mogą
w sposób pozytywny wpłynąć na jego funkcjonowanie i realizację celów,



weaknesses (słabości): wewnętrzne czynniki niesprzyjające, cechy podmiotu,
które mogą w sposób negatywny wpłynąć na jego funkcjonowanie i utrudnić
realizację celów,



opportunities (szanse): zewnętrzne czynniki sprzyjające, cechy otoczenia, które
mogą mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie podmiotu i realizację jego celów,



threats (zagrożenia): zewnętrzne czynniki niesprzyjające, cechy otoczenia, które
mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie pomiotu i utrudnić realizację
jego celów.

Analiza umożliwia przewidywanie i projektowanie kierunków rozwoju dzięki
informacjom na temat zewnętrznego otoczenia podmiotu oraz jego cech.
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W zakresie rozwoju mieszkalnictwa w Świętochłowicach.
Mocne strony












Strategia Świętochłowic formułująca misję
„Wysoka jakość życia mieszkańców stanowi
fundamentalne odniesienie dla wszystkich
działań, które podejmuje świętochłowicki
samorząd”
Strategia Świętochłowic formułująca
konkretne cele operacyjne i zadania
skierowane wprost na zwiększenie
atrakcyjności
miasta
i
komfortu
zamieszkania.
Cele operacyjne i zadania zawarte
w strategii skierowane na zintegrowaną
rewitalizację techniczną w zakresie tkanki
mieszkaniowej.
Dobrze rozwinięte urządzenia sieciowe:
wodno–kanalizacyjne
i
gazowe,
uporządkowana gospodarka wodno–
kanalizacyjna.
Zadawalający stan dróg na terenie miasta
Wartościowe założenia zieleni miejskiej
dobrze
wkomponowanej
w
zurbanizowany krajobraz Świętochłowic.
Infrastruktura sportowa, wielofunkcyjna,
dostosowana do potrzeb mieszkańców.

Słabe strony




















Wysoki stopień zniszczenia budynków,
zwłaszcza
mieszkalnych
oraz
konsekwencje tego stanu rzeczy (wzrost
kosztów
bieżącego
utrzymania,
pogorszenie ogólnych warunków życia,
negatywny wpływ na estetykę krajobrazu
miejskiego, odpływ ludności, itp.)
Postępujące, niekontrolowane niszczenie
obiektów poprzemysłowych, cennych
z punktu widzenia architektonicznego
Nieuregulowany (lub niewyjaśniony) stan
prawny znacznej liczby budynków
mieszkalnych na terenie miasta, co
uniemożliwia podejmowanie inwestycji –
rewitalizacji lub działań porządkujących
przez samorząd lub mieszkańców.
Niejednolity stan techniczny oraz stopień
wyposażenia budynków w media, niższy
niż w otoczeniu stopień wyposażenia
mieszkań w łazienkę oraz centralne
ogrzewanie.
Degradacja
terenów
potencjalnie
stanowiących
atrakcyjne
zasoby
inwestycyjne
Dochody budżetu na mieszkańca niższe
niż w województwie i w kraju.
Wydatki budżetu miasta przewyższają
dochody.
Odpływ młodych, wykształconych osób
do innych miast.
Spadek liczby zawieranych małżeństw.
Ujemny przyrost naturalny.
Słaba siła nabywcza - dochody
mieszkańców poniżej średniej dla
województwa
i
dla
podregionu
katowickiego.
Wysokie bezrobocie i rekordowo wysoki
jego przyrost od roku 2008.
Duże obciążenie demograficzne.
Plany zagospodarowania przestrzennego
pokrywają niewielką część miasta.
Wzmożone
zjawisko
emigracji
–
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nadwyżka
wyjeżdzających
przyjeżdzającymi.

Szanse


Korzystne
położenie
miasta
w aglomeracji, położenie na przecięciu
szlaków komunikacyjnych.
Bardzo dobre skomunikowanie miasta
z otoczeniem.
Narastające
zjawisko
traktowania
Świętochłowic jako „sypialni”.




nad

Zagrożenia






Konkurencja ze strony innych miast GOP.
Niekorzystny wizerunek miasta związany
z jego przemysłową przeszłością.
Niekonsekwentna polityka państwa
dotycząca ułatwień finansowania zakupu
nieruchomości.
Długotrwały
kryzys
gospodarczy
wpływający na sytuację materialną
potencjalnych nabywców mieszkań.

W zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych i wypełnienia ustawowych
obowiązków miasta
Mocne strony


Duży zasób mieszkań komunalnych.

Słabe strony










\

Przerost własności komunalnej Miasta.
Stan techniczny budynków (wiek)
generujący wysokie koszty utrzymania.
Stan techniczny budynków (wiek)
powodujący
ogromne
potrzeby
remontowe.
Wysoki deficyt środków na remonty
pochodzących z czynszów.
Konieczność zarządzania liczną pulą
mieszkań
w
ramach
zarządu
przymusowego.
Problem pustostanów
Wiele mieszkań o niskim standardzie.
Brak
zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych
mimo
znacznego
zasobu.
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Szanse



Dostępność środków UE w perspektywie 
2014-2020.
Narodowy Plan Rewitalizacji.

Zagrożenia
Wysoka liczba osób oczekujących na
lokale komunalne i socjalne.
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5. Założenia polityki mieszkaniowej miasta Świętochłowice
5.1.

Misja i cele długoterminowe polityki mieszkaniowej Świętochłowic

Zgodnie ze Strategią rozwoju Świętochłowic do 2030 roku, Świętochłowice to miasto,
w którym wyzwania nowoczesności zbiegają się z dziedzictwem śląskiej tradycji. Na sukces
miasta składa się suma sukcesów jego mieszkańców – ich satysfakcji w wymiarze prywatnym
i zawodowym, a także poczucia życia w mieście, gdzie możliwe jest realizowanie ich celów
i marzeń. Według Misji Świętochłowic „wysoka jakość życia mieszkańców stanowi

fundamentalne odniesienie dla wszystkich działań, które podejmuje świętochłowicki
samorząd”17.
Długoterminowa wizja w Świętochłowicach, która wyznacza cele do osiągnięcia
do roku 2030, zakłada nową jakość przestrzeni miejskich miasta w sensie funkcjonalnym
i estetycznym. Atrakcyjność Świętochłowic jako miejsca wygodnego życia i dynamicznego
biznesu determinuje dostępność mieszkań, nowoczesną infrastrukturę społeczną, wydajny
układ komunikacyjny oraz strefy aktywności gospodarczej.

17

Strategia rozwoju Świętochłowic do 2030 roku, s. 26.
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6. Pożądane kierunki zmian w obszarze polityki remontowej
Zadania stojące przed polityką mieszkaniową gminy obejmują – obok realizacji
nowych mieszkań – problemy właściwego utrzymania i wykorzystania istniejących obiektów
budowlanych. Oznacza to, że w ramach programów funkcjonowania mieszkalnictwa należy
w sposób racjonalny uwzględniać zagadnienia remontów i modernizacji istniejących
zasobów. Istotnym elementem podejmowanych w tym zakresie działań są przedsięwzięcia
termo modernizacyjne, ochrona środowiska oraz – oparta na zasadzie partycypacji
społecznej – rewitalizacja nieruchomości. Na szczeblu gminy program ten wpisuje
się w lokalną strategię mieszkaniową, będąca integralną częścią strategii rozwoju
gospodarczego gminy.
Dostępna w Polsce literatura przedmiotu dotycząca sanacji istniejącej substancji
budowlanej jest bogata, dlatego celem prezentowanego raportu jest zwrócenie uwagi
na kilka wybranych aspektów remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,
związanych z:


jednoznaczną definicją problemu,



cyklem życia obiektu budowlanego,



przesłaniem tzw. Karty ateńskiej,



globalizacją gospodarki, a także



uwarunkowaniami społecznymi.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego18 reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz
zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
W interesującym nas zakresie, ustawa ta - w art. 2 - podaje definicję mieszkaniowego
zasobu gminy, obejmującego lokale stanowiące własność gminy, gminnych osób prawnych
oraz spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy 19 , a także lokale pozostające
w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. W skład mieszkaniowego zasobu gminy
wchodzą:

18

tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz.
1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r.
poz. 951, z 2013 r. poz. 1304.
19
Z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego.
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lokale – rozumiane jako lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
a także lokale będące pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności
w dziedzinie kultury i sztuki20;



lokale socjalne – rozumiane jako lokal nadający się do zamieszkania ze względu na
wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na
członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m 2,
a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal
ten może być o obniżonym standardzie;



tymczasowe pomieszczenia – rozumiane jako pomieszczenia nadające się do
zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu,
chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne
i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz
zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,
zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę
możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której
dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane;



lokale zamienne – rozumiane jako lokale znajdujący się w tej samej miejscowości,
w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie
urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas,
o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten
uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10
m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypad-ku gospodarstwa jednoosobowego – 20
m2 tej powierzchni.

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje zasobu mieszkaniowego, są objęte procesem
programowania, planowania i realizacji prowadzonych przez gminę remontów oraz
modernizacji. Ponadto, zgodnie z art. 6a ustawy, wynajmujący jest obowiązany
do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z
budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła,
energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących
wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. W razie oddania w najem
lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany

20

Nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób,
w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych
lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.
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wymienić

zużyte

elementy

wyposażenia

lokalu.

W interesującym

nas

zakresie,

do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:


dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie
stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn (najemcę obciąża
obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy);



dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów
wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:


napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej
wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej
instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji
elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,



wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg,
posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Niezależnie od obowiązków gminy, szereg czynności związanych z utrzymaniem lokalu
mieszkalnego na właściwym poziomie technicznym należy do najemcy. Najemcę obciąża
naprawa i konserwacja:


podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
szklanych i innych;



okien i drzwi;



wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;



trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych,
elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis
klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów
czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony,
łącznie z ich wymianą;



osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany
przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;



pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;



etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono
zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;



przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym
niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;



innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
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malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,



malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych,
sanitarnych
i grzewczych.

Zgodnie z Art. 21 ustawy, Rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy. Podjęcie stosownej uchwały poprzedziło zasięgnięcie opinii
do jej projektu.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świętochłowice
na lata 2013 -2017
Rozdział I: Analiza aktualnego stanu mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice,
prognoza jego wielkości z podziałem na lokale mieszkalne pełnostandardowe, lokale
o obniżonym standardzie i lokale socjalne.
Program zakłada położenie nacisku w latach 2013 – 2017 na zapewnienie lokali
socjalnych, lokali zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych:


liczba lokali socjalnych z odnotowanego w 2013 r. poziomu 285, zwiększy się
w 2017 r. do poziomu 440 (wzrost o 54%);



powierzchnia lokali socjalnych z odnotowanego w 2013 r. poziomu 9.903,75 m 2,
zwiększy się w 2017 r. do poziomu 15.290,00 m2 (wzrost o 35%).

Rozdział II: Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice oraz analiza
potrzeb inwestycyjnych i remontowych wynikająca ze stanu technicznego w kolejnych
latach.
Według stanu w dniu 31.01.2013 r. z ogólnej liczby:


budynków posiadanych przez gminę, 218 budynków (96%) było wybudowanych
przed 1945 r., a 9 budynków (4%) było wybudowanych w latach 1946 – 1990;



budynków wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiadała udziały,
64 budynki (32,5%) były wybudowane przed 1945 r., a 133 budynki (67,5%) były
wybudowane w latach 1946 – 1990.

dokonana na dzień 31.01.2013 r. ocena stanu technicznego budynków komunalnych
wykazała, że na ogólną liczbę 218 budynków :
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30 budynków (14%) było w dobrym stanie technicznym,



186 budynków (85%) miało dostateczny stan techniczny,



2 budynki (1%) zostały zakwalifikowane do opróżnienia i rozbiórki.

Rozdział III: Analiza potrzeb finansowych i źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej
w odniesieniu do mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice, nieruchomości
stanowiących własność i współwłasność miasta, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
inwestycji i remontów, a także wysokość środków na koszty zarządu nieruchomością
wspólną oraz przewidywane potrzeby na wydatki inwestycyjne.
Przedstawiona w tym rozdziale racjonalizacja gospodarki mieszkaniowym zasobem
gminy, w sensie techniczno-organizacyjnym zakłada:


odzyskiwanie lokali substandardowych z przeznaczeniem na lokale socjalne;



stopniową likwidację lokali ze wspólnym użytkowaniem pomieszczeń łazienki,
kuchni, przedpokoju;



wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalu, mających
na celu podniesienie jego standardu technicznego;



zmniejszenie liczby wspólnot mieszkaniowych z niskim udziałem gminy poprzez
sprzedaż ostatnich lokali gminnych.

Rozdział IV: Sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Świętochłowice.
W rozdziale tym założono między innymi:


wyodrębnienie z mieszkaniowego zasobu gminy budynków stanowiących 100%
własność gminy, w których mieszkania nie będą wyodrębniane i nie będą
przeznaczane do sprzedaży (założono bezwzględne wstrzymanie sprzedaży lokali
w budynkach, w których nie istnieją jeszcze wspólnoty mieszkaniowe);



sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z niskim
udziałem gminy, w celu dążenia do pełnej prywatyzacji tych budynków.

W procesie wycofywania udziałów gminy z budynków wspólnot mieszkaniowych,
w przypadkach, gdy w budynkach pozostają

pojedyncze lokale mieszkalne będące jej

własnością, gmina Świętochłowice skorzysta z prawa złożenia najemcy oferty nabycia lokalu

68
Polityka mieszkaniowa miasta Świętochłowice do roku 2030

i z prawa wypowiedzenia umowy najmu w przypadku odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem, że
zapewni najemcy lokal zamienny.
Na lata 2013 – 2017 zaplanowano sprzedaż 290 mieszkań i uzyskanie z tego tytułu
dochodu na poziomie 7,16 mln zł, w tym w latach 2014 – 2017 na poziomie 5,4 mln zł.
Przyjmując koszt budowy 1 m2 mieszkania na średnim poziomie 3.000 zł, z kwoty tej można
uzyskać - w nowych lub w zmodernizowanych zasobach – około 2.400 m2 powierzchni
mieszkalnej, tj. 50 dwupokojowych mieszkań komunalnych o średniej powierzchni 48 m 2.

Rozdział V: Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Świętochłowice.
W rozdziale tym założono likwidację Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Świętochłowicach, działającego obecnie na zasadach zakładu budżetowego i utworzenie
w to miejsce spółki prawa handlowego pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Zmiana ta - dzięki komercjalizacji - powinna
doprowadzić do: poprawienia zarządu mieszkaniowym zasobem gminy i w efekcie lepszego
wykorzystania dostępnych środków finansowych. Ponadto spółka ta mogłaby uzyskiwać
dodatkowe dochody ze świadczenia usług rynkowych innym podmiotom, np. wspólnotom
mieszkaniowym.

Rozdział VI: Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
Założono, że polityka czynszowa gminy uwzględni ustalanie czynszów na poziomie
pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym. Oznacza
to konieczność pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie niezbędnych remontów
z bieżącego strumienia wpłat czynszowych.
Naszym zdaniem, likwidacja powstałej w przeszłości luki remontowej powinna być
finansowana z innych źródeł (z budżetu gminy, środków pomocowych). W dokumencie
słusznie podkreślono, że komunalny zasób mieszkaniowy przeznaczony jest na lokale
socjalne oraz mieszkania dla rodzin o najniższych dochodach. Dlatego obciążanie tego typu
najemców kosztami związanymi z likwidacją - wynikających z braku dostatecznych środków
finansowych - wieloletnich zaniedbań w sferze remontów byłoby nieracjonalne, skutkując
poważnym przyrostem zadłużenia większości najemców.
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Rozdział VII: Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Świętochłowice.
W rozdziale tym założono istotne dla poprawy wykorzystania i gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Świętochłowice działania obejmujące między innymi:


intensyfikowanie zamian lokali – stosownie do możliwości finansowych najemców
(zamiana mieszkań większych na mniejsze)

oraz potrzeb uwzględniających

rzeczywistą kondycję ekonomiczną gospodarstw domowych (zamiana mieszkań
mniejszych na większe);


zabezpieczanie w budżecie gminy środków na prowadzenie – zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego – dokumentacji technicznej gminnego zasobu
mieszkaniowego.

Wnioski
Gmina Świętochłowice posiada klarowny, jednoznacznie sformułowany wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. Jego uchwalenie i realizacja, poprzedzone konsultacjami społecznymi – powinny przynieść pozytywne skutki, w tym
istotne dla lat 2018 – 2030. Do najważniejszych należą:


wzrost

zasobu

lokali

socjalnych,

lokali

zamiennych

oraz

pomieszczeń

tymczasowych, w tym uzyskany dzięki odzyskiwaniu i przeznaczaniu na ten cel
lokali o niskim standardzie użytkowym;


likwidacja

w

toku

prowadzonych

remontów

i

modernizacji

lokali

ze wspólnymużytkowaniem pomieszczeń łazienki, kuchni, przedpokoju,


wyodrębnienie z mieszkaniowego zasobu gminy budynków stanowiących 100%
własność gminy, w których mieszkania nie będą wyodrębniane i nie będą
przeznaczane do sprzedaży (założono bezwzględne wstrzymanie sprzedaży lokali
w budynkach, w których nie istnieją jeszcze wspólnoty mieszkaniowe);



sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z niskim
udziałem gminy, w celu dążenia do pełnej prywatyzacji tych budynków;
w procesie tym gmina skorzysta z prawa złożenia najemcy oferty nabycia lokalu
i z prawa wypowiedzenia umowy najmu w przypadku odrzucenia oferty,
z zastrzeżeniem, że zapewni najemcy lokal zamienny;
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likwidacja Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach,
działającego obecnie na zasadach

zakładu budżetowego i utworzenie w to

miejsce spółki prawa handlowego pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Zmiana ta - dzięki
komercjalizacji - powinna doprowadzić do: poprawienia zarządu mieszkaniowym
zasobem gminy i w efekcie lepszego wykorzystania dostępnych środków
finansowych. Ponadto spółka ta mogłaby uzyskiwać dodatkowe dochody ze
świadczenia

usług

rynkowych

innym

podmiotom,

np.

wspólnotom

mieszkaniowym;


ustalanie czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań
i budynków w stanie niepogorszonym. Oznacza to:


konieczność pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie niezbędnych
remontów z bieżącego strumienia wpłat czynszowych;



finansowanie likwidacji powstałej w przeszłości
gminy

oraz

środków

pomocowych.

luki remontowej z budżetu

Komunalny

zasób

mieszkaniowy

przeznaczony jest na lokale socjalne oraz mieszkania dla rodzin o najniższych
dochodach - dlatego obciążanie tego typu najemców dodatkowymi kosztami
byłoby nieracjonalne, skutkując poważnym przyrostem zadłużenia większości
najemców.

Specyfika remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych
Obszar sanacji istniejącej substancji budowlanej wytworzył w trakcie swojego
rozwoju własną terminologię i słownictwo zawodowe, wykraczające poza ramy języka
mówionego lub istniejącą dotychczas leksykonografię. Słownictwo to ulega ciągłym
zmianom. Zdaniem S. Podolaka21 zmiany te biorą się z kilku powodów:


„Pierwszym i najważniejszym (choć niekoniecznie najczęstszym) jest potrzeba
nazwania zjawiska, które poprzednio nie występowało, lub miało nikłe
znaczenie”;

przykładem

może

być

zastępowanie

pojęcia

rozwoju

zrównoważonego ciągiem określeń z przedrostkiem eko - np. pojęciem
ekorozwoju.

21

Podolak S. Język i podstawowe pojęcia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy; [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Poradnik metodyczny. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. IGPiK. Kraków 1998, s. 13
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„Drugim jest rozwój samej dyscypliny i poszerzenie się jej pola działania”; również
rozwój otoczenia danego zjawiska, np. powrót do Polski gospodarki rynkowej
spowodował

konieczność

zastosowania

nowych

pojęć,

adaptacji

pojęć

stosowanych dotychczas w innych dziedzinach, z równoczesnym nadaniem im
nowego znaczenia.


Trzecim „...jest wpływ zapożyczeń lub tłumaczeń terminów obcojęzycznych,
pojawiających się wraz z literaturą lub innego rodzaju importem z innych krajów”;
przykładowo obok stosowania pojęć które zachowały jeszcze pisownię angielską jak leasing lub developer (w miejsce dobrze opisujących dane zjawisko polskich
słów: dzierżawa lub inwestor), mamy bardziej lub mniej udane spolszczenia - typu
audyt, audytor (zamiast stosowania pojęć: rewizja księgowa, rewident księgowy),
aż po zbędne, dosłowne tłumaczenia - typu studium przypadku (pochodzące
z angielskiego case study, stosowanego w miejsce znanego i stosowanego w
Polsce od lat przykładu)22.



Czwartym

„...jest

uleganie

wpływom

biurokracji

i

stosowanie

jej

charakterystycznego języka”; często niezrozumiałego dla społeczności lokalnej lub
obywatela; wynika to z przesadnego respektu wobec języka nowego
ustawodawstwa, czasem z wygodnictwa oraz nawyków do stosowania słów
wytrychów, i co najgorsze z braku znajomości opisywanego zjawiska i braków
intelektualnych.
Na zjawiska te nakłada się działalność legislacyjna, stosująca w różnych aktach prawnych –
nie powiązane ze sobą – różne nazewnictwo dla tych samych zjawisk. Dlatego,
w dokumencie przedstawiono próbę uporządkowania podstawowych pojęć (Rozdz. 11
Słownik Pojęć)
Ważnym

dla

zagadnienia

remontów

i

modernizacji

istniejących

zasobów

mieszkaniowych problemem jest cykl życia obiektu budowlanego. W literaturze przedmiotu
dobrze opisano mechanizm zużycia środków trwałych oraz rolę działalności remontowej
w utrzymaniu zasobów budowlanych. Należy tu wymienić pracę J. Goryńskiego 23 naświetlającą między innymi zagadnienie utraty wartości obiektów budowlanych, problem
zużycia i wyboru momentu zakończenia użytkowania, problem „echa inwestycyjnego” oraz

22

S. Podolak wiąże takie praktyki z „...napływem literatury angielskiej i upowszechnieniem języka angielskiego
w kontaktach międzynarodowych a także pewnym snobizmem na angielski, połączonym z raczej umiarkowaną
jego znajomością”.
23
Goryński J., Rozważania nad cyklem życia wytworów materialnych. „Ekonomista” Nr 6/1984.
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specyfiki budownictwa remontowego. Już w 1984 r. J. Goryński stwierdził 24, że „...w wyniku
daleko posuniętej specjalizacji uczestnicy procesów wytwarzania i użytkowania w swych
czynnościach uwzględniają tylko pojedyncze fazy i fragmenty całościowego życia (w tym też
recyrkulacji)

wyrobów

materialnych”.

Dlatego,

w

celu

uwzględnienia

spójności

międzyfazowej w całości cyklu życia, niezbędne jest integrujące podejście wszystkich
działających podmiotów zajmujących się:
a) problemem trwałości i niezawodności obiektu budowlanego - rozpatrywanym głównie w:


aspekcie technicznym - uwzględniającym np. sprawę decyzji co do trwałości
budowli, czyli apriorycznego ustalania cyklu życia obiektu budowlanego,



aspekcie finansowo-ekonomicznym - uwzględniającym np. racjonalny poziom
kosztów założonej niezawodności konstrukcji lub wyposażenia technicznego
obiektu budowlanego;

b) problemem naprawialności obiektu budowlanego - rozpatrywanym głównie w:


aspekcie technicznym - uwzględniającym taką umiejętność projektowania, która
ułatwiałaby i usprawniała przyszłe wykonywanie napraw obiektu budowlanego
(a nawet określałaby sposób wykonywania poszczególnych prac),



aspekcie ekonomicznym - uwzględniającym kwestię ustalenia metody oceny
opłacalności napraw (z uwzględnieniem czynników finansowych, ekonomicznych
i społecznych);

c) problemem adaptowalności obiektu budowlanego - rozpatrywanym w:


aspekcie technicznym - uwzględniającym takie cechy obiektu jak „elastyczność
użytkowa” (tj. takie jego ukształtowanie i wyposażenie, które sprzyja łatwej
zmienności sposobu użytkowania lub nie wymusza nadmiermie sztywnego
sposobu

użytkowania)

oraz

„elastyczność

konstrukcyjno-funkcjonalna”

(ułatwiająca przeprowadzenie adaptacji bez konieczności nadmiernych wyburzeń
lub gruntownej przebudowy);
d) problemem recyrkulacji w budownictwie - rozpatrywanym w:

24

Goryński J., Rozważania …., op. cit. s. 1218.
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aspekcie technicznym - uwzględniającym zagadnienie rozbieralności i możliwości
wtórnego wykorzystania odzyskanych materiałów i elementów instalacyjnych,
a także problem utylizacji odpadów25,



aspekcie ekonomicznym - uwzględniającym koszty recyrkulacji odzyskanych
materiałów budowlanych oraz zgodnej z wymogami ochrony środowiska utylizacji
odpadów (np. azbestowych).

Szeroko pojęte działania remontowe i modernizacyjne istniejących zasobów
budowlanych muszą obejmować:


sanację techniczną (mającą, dzięki robotom budowlanym doprowadzić do
usunięcia braków konstrukcyjnych i modernizacji wyposażenia technicznego
budynków i związanych z nimi infrastruktury),



zmiany

funkcjonalne

współczesnych

(mające

funkcji

-

doprowadzić

do

uwzględniających

wyznaczenia
wymóg

obiektom

poszanowania

zagospodarowywanego na nowo dziedzictwa),


zagadnienia społeczne (obejmujące korektę struktury demograficznej i społecznej
użytkowników, np. przyszłych mieszkańców i klientów),



sanację architektoniczną (mającą umożliwić pełne wydobycie lub wzbogacenie
jakości zabytkowej architektury),



sanację

przestrzenną

i

środowiskową

(polegającą

na

odpowiednim

zagospodarowaniu terenu zabytkowego i jego otoczenia, wprowadzeniu
niezbędnych urządzeń usługowych dla ludności, usunięciu barier i obiektów
niepożądanych),


sanację

gospodarczą

(umożliwiającą

samodzielny

byt

ekonomiczny

poszczególnym obiektom np. na zasadach instytucji non profit lub non for profit o jednoznacznie określonym majątku i środkach obrotowych lub dzięki
działalności komercyjnej prowadzonej przez nowego właściciela).
Takie podejście do analizy przedsięwzięcia gospodarczego, w tym dotyczącej oceny
nakładów i kosztów ponoszonych w całym cyklu życia inwestycji (jej przygotowania,
realizacji, rozruchu, eksploatacji, a także likwidacji) jest zgodne z metodyką promowaną
25

Interesujące doświadczenia w tym zakresie przedstawiono w referacie zatytułowanym Rozbiórka i zmiana
zasobów budynków na przykładzie budynków mieszkalnych wzniesionych metodą wielkopłytową we
wschodnich Niemczech, autorzy: J. Klingenberger, Ch. Motzko[w:] Przyszłość mieszkalnictwa w Polsce. Materiały
pokonferencyjne. Nowiny -0 Pismo Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Nr 4, Warszawa 2005, s. 81
i dalsze.
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przez UNIDO (United Nations Industrial Development Organization - Organizację Narodów
Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego)26.
Z zagadnieniem remontów i modernizacji wiąże się pojęcie rewitalizacji zespołu
obiektów budowlanych (części miasta), które w wyniku przemian gospodarczych,
społecznych i ekonomicznych uległy degradacji. W szerokim zakresie rewitalizacja jest
kompleksem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki
społecznej, których celem jest doprowadzenie do poprawy funkcjonalności, estetyki,
standardu i wygody użytkowania rozpatrywanego zespołu (poprawy prowadzącej w efekcie
do jego ożywienia - przywrócenia do życia).
W wąskim, interesującym nas zakresie, rewitalizacja może dotyczyć poprawy jakości
życia i odtworzenia więzi społecznych w miastach. Działalność ta może być prowadzona
w ramach:


jednostek samorządu terytorialnego;



działalności komercyjnej, prowadzonej przez wyspecjalizowane podmioty, mające
formę spółek prawa handlowego27.



w ramach działalności spółdzielczej28 i towarzystw budownictwa społecznego29



w ramach organizacji non for profit (nie dla zysku) bądź non profit (bez zysku)30.

W interesującym nas zakresie mieszkalnictwa istotna jest cecha polegająca na świadomej lub podświadomej - unifikacji zachowań ekonomicznych i społecznych, w tym
związanych z modelem potrzeb mieszkaniowych i konsumpcji lub poziomu techniki
i technologii (w tym. dotyczących prowadzenia remontów i modernizacji, standardu
mieszkań itp.).
Jednocześnie, dużego znaczenia nabrały problemy adaptacji dla potrzeb miasta,
w tym dla potrzeb mieszkaniowych substancji budowlanej po zlikwidowanej działalności
26

Behrens W., Hawranek P., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO 1991. Wyd.
Centrum Informacji Menadżera. Warszawa 1993.
27
Np.: Kamienice Miasta Sp. z o.o. w Lublinie, ARS Sp. z o.o. w Płocku, Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu,
Szczecińskie Centrum Renowacji Sp. z o.o.
28
Dotyczy to głównie rewitalizacji blokowisk zrealizowanych w technologii wielkoblokowej i wielkopłytowej.
29
Np.: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
30
Takie rozwiązanie pozwala na:
 Pozyskanie partnerów społecznych - w tym organizacji pozarządowych. Taką organizacją jest np.
Stowarzyszenie "Forum Rewitalizacji" (www.fr.org.pl) mające siedzibę w Krakowie, skupiające jednostki
samorządu terytorialnego, stowarzyszenia zawodowe i zajmujące się rewitalizacją podmioty prawne.
 Ubieganie się o wsparcie realizacji rewitalizacji ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego oraz z zagranicznych środków pomocowych.
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przemysłowej. W procesie budowy strategii rozwoju gminy, równie ważne są problemy
rozwiązywane w wąskiej skali - dotyczące jednego likwidowanego lub zmieniającego funkcję
zakładu produkcyjnego jak również dotyczące całych dzielnic miasta - mieszczących obiekty
zaplecza budownictwa, transportu, kopalń lub przemysłu. W tym drugim przypadku,
podejmowane działania wypełniają:


pojęcie rewitalizacji - adaptowane na polski grunt przez K. M. Skalskiego31, a także



pojęcie

re-urbanizacji

32

-

popularyzowane

w

Krakowie,

polegające

w interesującym nas zakresie na przywracaniu miastu zabranych przez przemysł
terenów.
Istotna dla mieszkalnictwa, jest wynikająca z globalizacji tendencja dostosowywania
społecznych aspiracji konsumpcyjnych i bytowych do poziomu warunków i wzorców stylu
życia w krajach wysokorozwiniętych. W procesie dostosowywania działań administracji
lokalnej do nowych wymogów należy uwzględnić również potrzeby firm globalnych, w tym
potrzeby związane z ofertą mieszkań o odpowiednim standardzie technicznym i użytkowym,
dostępnością komunikacyjną, odpowiednią infrastrukturą techniczną i społeczną oraz
wysoką jakością życia mieszkańców (związaną ze stanem środowiska naturalnego,
bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego itp.). W tym układzie szczególnie istotne są te
oferty, „które tworzą przewagę konkurencyjną wynikającą z pojawienia się cech
dodatkowych, unikalnych, trudnych do powielenia, mające decydujące znaczenie dla
pozyskania inwestorów”.33

31

Skalski K. M., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Wydawnictwo KIN, Kraków1996.
Loegrer R., Bojanowski K., Kolibski J., Miasto nauki i techniki jako idea re-urbanizacji Nowej Huty, „Świat
Nieruchomości” Nr 39.
33
Ekonomiczne i środowiskowe aspekty Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast
i regionów. (red.) T. Markowskiego i D. Stawasz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
32
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7. Pożądane kierunki zmian w obszarze polityki czynszowej

7.1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich
dochodach

Gmina Świętochłowice posiada klarowny, jednoznacznie sformułowany wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. Jego skuteczna realizacja
wymaga między innymi uchwalenia i wprowadzenia w życie skutecznej polityki czynszowej:
a) z jednej strony - umożliwiającej ustalanie czynszów na poziomie pozwalającym na
pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie niezbędnych remontów z bieżącego
strumienia wpłat czynszowych;
b) z drugiej strony – dostosowanej do kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych,
korzystających z określonego rodzaju zasobów mieszkaniowych gminy.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego 34 reguluje zasady i formy ochrony praw
lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
W interesującym nas zakresie, ustawa ta - w art. 2 - podaje definicję mieszkaniowego
zasobu gminy, obejmującego lokale stanowiące własność gminy, gminnych osób prawnych
oraz spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy 35 , a także lokale pozostające
w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
Zgodnie z Art. 6a ustawy, wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego
działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy
korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów
osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku
określone odrębnymi przepisami.

34

tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz.
1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342,
z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1304
35
Z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego.
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W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę,
wynajmujący

jest

obowiązany

wymienić

zużyte

elementy

wyposażenia

lokalu.

W interesującym nas zakresie, do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:


dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie
stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn (najemcę obciąża
obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy);



dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów
wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:


napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej
wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej
instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji
elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,



wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg,
posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Niezależnie od obowiązków gminy, szereg czynności związanych z utrzymaniem
lokalu mieszkalnego na właściwym poziomie technicznym należy do najemcy. Najemcę
obciąża naprawa i konserwacja:


podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
szklanych i innych;



okien i drzwi;



wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;



trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych,
elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis
klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów
czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony,
łącznie z ich wymianą;



osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany
przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;



pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;



etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono
zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;



przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym
niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
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innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:


malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,



malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych,
sanitarnych
i grzewczych.

Zarządzeniem Nr 103/2013 z dnia 15.02.2013 r. Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłosił przeprowadzenie pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice.

Podstawy prawne wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego36 w art. 2 podaje istotne dla wynajmowania definicje,
mające zastosowanie w stosowanej przez gminę polityce czynszowej. Są to pojęcia:


powierzchni użytkowej lokalu – rozumianej

jako powierzchnia wszystkich

pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni,
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich
przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się
powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do
przechowywania opału;


opłatach niezależnych od właściciela – rozumianych jako opłaty za dostawy do
lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;



wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu – rozumianych jako wydatki,
ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do
powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające
właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od
nieruchomości oraz koszty:

36

tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz.
1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342,
z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1304.
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konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz
przeprowadzonych remontów,



zarządzania nieruchomością,



utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej,
domofonu oraz zieleni,



ubezpieczenia nieruchomości,



inne, o ile wynikają z umowy;



gospodarstwie domowym – rozumianym jako gospodarstwo prowadzone przez
osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo
gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi
osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do
zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby37;



publicznym zasobie mieszkaniowym – rozumianym jako lokale wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek
samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek,
Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;



wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych – rozumianym jako przeciętny koszt budowy 1 m2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:


w interesującym nas zakresie, dla województwa, z wyłączeniem miast będących
siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Zasady ustalania czynszu
Zgodnie z art. 4 ustawy:


tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej należy do zadań własnych gminy;



gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale
socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe
gospodarstw domowych o niskich dochodach;



37

w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu:

W brzmieniu Art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, t.j. Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966).
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gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub
inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie
odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub
dłużnik albo osoba trzecia;



gmina wykonuje zadania, o których mowa wyżej, wykorzystując mieszkaniowy
zasób gminy lub w inny sposób;



gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których
mowa wyżej.

Zgodnie z art. 7 ustawy,

w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu

mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali,
z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową,
a w szczególności:


położenia budynku;



położenia lokalu w budynku;



wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu;



ogólnego stanu technicznego budynku.

Właściciele, mogą na wniosek najemcy, w oparciu o postanowienia odpowiednio
uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarządzenia wojewody
lub uchwały organu wykonawczego państwowej osoby prawnej, stosować określone obniżki
czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich
dochodach 38 . Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni dochód
w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego
w uchwale odpowiedniego organu lub w zarządzeniu wojewody. Kwota obniżki powinna być
zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy.
Obniżki, udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący się niski
dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na wniosek najemcy, może
udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.
Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację
o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Zgodnie z Art. 3 ust. 3 ustawy
o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się w szczególności wszelkie przychody po
38

Przy tym, stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
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odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych.
Właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi
dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym
wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując
własne środki i posiadane zasoby finansowe.
W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest
zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.
Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie
lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak
również zapewniającym zwrot kapitału i zysk, wówczas podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie
tego poziomu uważa się za uzasadnioną, o ile mieści się w granicach zapewniających:


zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym niż:


1,5% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub



10% nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego
lokalu zwiększające jego wartość użytkową
( aż do ich pełnego zwrotu);



godziwy zysk.

Podwyżkę

czynszu

albo

innych

opłat

za

używanie

lokalu

w

wysokości

nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za
uzasadnioną. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

Zgodnie z art. 9 ustawy, w stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może
pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych
uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może
pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela. Przy tym, opłaty niezależne od właściciela
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mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma
zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.
Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej
i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego.
Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu
w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:


z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu
niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;



z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca
kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu
położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli
lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Zgodnie z art. 21 ustawy, rada gminy uchwala:


wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;



zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany
ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale
przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale
odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się
odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.

Wieloletni

program

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

gminy

–

w interesującym nas zakresie - powinien obejmować: zasady polityki czynszowej oraz
warunki obniżania czynszu.

Zasady wynajmowania mieszkań komunalnych
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
powinny określać w szczególności:


wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub
w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
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warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;



kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;



warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego
zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;



zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;



kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej
80 m2.

Lokale socjalne
Zgodnie z art. 22 ustawy, ze swojego zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część
lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. Umowę najmu lokalu
socjalnego zawiera się na czas oznaczony, przy czym:


umowa najmu może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu
i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej
w uchwale rady gminy;



umowę najmu lokalu można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na
następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej
zawarcie takiej umowy;



w razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość
określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu
socjalnego od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu:


osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia
lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu,
jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie
pokrywa

poniesionych

strat,

właściciel

może

żądać

odszkodowania

uzupełniającego;


osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł
o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego
lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za
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używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie
wygasł.


stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego
czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym;



prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje
lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu
socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie
usprawiedliwione;



gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu
wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może
używać tego lokalu.

Tymczasowe pomieszczenia
Zgodnie z art. 25a ustawy . gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, które
przeznacza się na wynajem, przy czym:


umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie
krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy;



umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec której
wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono
obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, z zastrzeżeniem; prawo do
tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli:


nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy
w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym
korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia
opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego;



dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie
prawidłowo zawartej i zgłoszonej umowy najmu okazjonalnego,
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Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Świętochłowice
Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 103/2013 z dnia 15.02.2013 r.
skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały określającej zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice, w którym:
Rozdział 1: Postanowienia ogólne stwierdza: między innymi:


Zwalniane przez dotychczasowych najemców lokale mieszkalne ze względu na ich
stan techniczny i wyposażenie przeznacza się na:





lokale mieszkalne do zasiedlenie na ogólnych warunkach najmu,



lokale mieszkalne do remontu,



lokale socjalne.
Na lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe można przeznaczać lokale
mieszkalne o obniżonej wartości użytkowej i niskim standardzie, wyposażone co
najwyżej w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, chociażby urządzenia te
znajdowały się poza lokalem.

Naszym zdaniem:
a) z uwagi na odmienny charakter lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń, zapis pkt.
5 Rozdziału I należałoby rozdzielić na dwie części, oddające specyfikę tych dwóch
rodzajów pomieszczeń mieszkalnych,
b) zwrot „o obniżonej wartości użytkowej” powinien zostać zamieniony na „o bazowej –
podstawowej wartości użytkowej” – wraz z kwantyfikacją techniczną,

użytkową

(powierzchni użytkowej) i wyposażenia (jego rodzaju i lokalizacji - np. w mieszkaniu, poza
mieszkaniem);
c) z uwagi na fakt, że obecnie rozpatrywany program polityki mieszkaniowej Świętochłowic
obejmuje swoim horyzontem czasowym rok do 2030, celowym byłoby wprowadzenie
etapowania w dochodzeniu do pożądanego społecznie i dostosowanego do możliwości
finansowych gminy, standardu mieszkań socjalnych i tymczasowych pomieszczeń;
d) w etapowaniu

dochodzenia do pożądanego standardu mieszkań socjalnych

i tymczasowych pomieszczeń należy uwzględnić:


Kartę ateńską oraz
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wyzwania społeczne wywołane globalizacją.

Karta ateńska
Przygotowana pod przewodnictwem Le Corbusiera Karta ateńska została uchwalona
przez IV Kongres Architektury Nowoczesnej CIAM (Les Congrès Internationaux de
l'Architecture Moderne) w 1933 r. Istotnym jej elementem była analiza środowiska
mieszkaniowego miast, w których warunki mieszkaniowe stawały się coraz gorsze. Chociaż
wiele idei głoszonych przez Le Corbusiera okazało się utopijnych, do chwili obecnej nurtują
nas problemy podejmowane w deklaracjach programowych kolejnych kongresów CIAM,
np.: II Kongresu (1929 r.) poświęconego problemowi małych mieszkań.

Wyzwania społeczne
W wąskim, interesującym nas zakresie, realizacja polityki mieszkaniowej gminy
powinna dotyczyć poprawy jakości życia społeczności lokalnej, z jednoczesną próbą
odtworzenia więzi społecznych, rozumianych jako ogół stosunków wiążących jednostki
w grupy i zbiorowości społeczne.
Obecnie większość podejmowanych przez gminy prób realizacji w ramach istniejącej
tkanki miejskiej lokali socjalnych lub obiektów z pomieszczeniami tymczasowymi spotyka się
ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności lokalnej. W tej sytuacji otwartym problemem
teoretycznym i praktycznym jest wskazanie gminom pakietu działań uwzględniających fakt,
że więź społeczna ma charakter39 :


obiektywny - oparty np. na wspólnych warunkach życia danej zbiorowości czy
podobnej sytuacji ekonomicznej oraz



subiektywny - oparty na poczuciu wspólnoty (taką zbiorowość określa się
wówczas mianem kategorii społecznej).

39

Patrz np.:
 Karwańska A.: Rola inteligencji w przekształcaniu miast w Polsce [w:] Inteligencja. Między tradycją
a wyzwaniami współczesności, red. J. Mikułowski-Pomorski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2005.
 Mikułowski-Pomorski J.: Wprowadzenie: inteligencja wobec nowych czasów [w:] Inteligencja. Między
tradycją a wyzwaniami współczesności, red. J. Mikułowski-Pomorski, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

87
Polityka mieszkaniowa miasta Świętochłowice do roku 2030

Na kształtowanie - traktowanego w aspekcie ogólnym - rozwoju mieszkalnictwa i jego
wpływ na kształtowanie postaw społecznych, swoje piętno wywiera globalizacja. „Wszystko
to, co zmienia obraz współczesnego świata, materializuje się i znajduje swój konkretny wyraz
w przebiegu procesów zachodzących w przestrzeni regionalnej i lokalnej. Przestrzeń ta jest
najbliższa poszczególnym obywatelom ją zamieszkującym. Warunki użytkowe przestrzeni
lokalnej i regionalnej dla ludności i jednostek gospodarczych mają swój wyraz
w kształtowaniu postaw indywidualnych i zbiorowych wobec procesów zachodzących na
wyższym poziomie - krajowym, europejskim, ogólnoświatowym. Są one także podstawą
oceny politycznej sprawujących rządy elit oraz kształtowania postaw kulturowych
i społecznych. Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym między
procesami i zjawiskami zachodzącymi na poziomie światowym, kontynentalnym i krajowym –
a tym, co się dzieje w poszczególnych miastach, gminach, regionach”.40
W interesującym nas zakresie mieszkalnictwa istotna jest cecha globalizacji
polegająca na - świadomej lub podświadomej - unifikacji zachowań ekonomicznych
i społecznych, w tym dostosowywania aspiracji konsumpcyjnych i bytowych (modeli
konsumpcji) do poziomu warunków i wzorców stylu życia w krajach wysokorozwiniętych41.

Rozdział 2: Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem
lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu
gospodarstwa domowego uzasadniających zastosowanie obniżek czynszu, zawiera stosowne
ustalenia, uwzględniające obecny stan prawny dotyczący materii komunalnych lokali
mieszkalnych i lokali socjalnych. Należy założyć, że:


w pierwszym etapie (np. do 2017 r.) zagadnienia te będą dostosowywane do
ewentualnych – wynikających z ustaw – zmian prawa;



w drugim etapie (od 2018 do 2030 r.) zagadnienia te zostaną „uwolnione” od
rozwiązań określanych ustawowo i

powierzone kompetencjom administracji

lokalnej.

40

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. (red.) T. Markowskiego
i D. Stawasz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s.53.
41
W tym dotyczących realizacji jednostek osiedleńczych, prowadzenia remontów i modernizacji, standardu
mieszkań.
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Rozdział 3:Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, do których
należą:


zamieszkiwanie w lokalu,, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego
przypada mniej niż 6 m2 pokoi,



zamieszkiwanie

w

lokalu

nie

spełniającym

wymogów

pomieszczenia

przeznaczonego na stały pobyt ludzi,


wnioskodawcy, którzy nie posiadają (lub ich małżonkowie) tytułu prawnego do
innego lokalu mieszkalnego.

Naszym zdaniem rozdział ten powinien zostać uzupełniony o zapis mówiący o kondycji
ekonomicznej gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Rozdział 4:Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, zawiera w § 9 ważną delegację:


Prezydent Miasta może przekazać lokale socjalne do dyspozycji Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świętochłowicach celem realizacji zadań wynikających z ustawy
o pomocy społecznej.

Kolejne rozdziały mają charakter porządkowy. Są to:
Rozdział 5: Warunki zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz
zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi
lokale w innych zasobach.
Rozdział 6: Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej.
Rozdział 7: Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły po jego śmierci.
Rozdział 8: Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej
80 m2.
Rozdział 9: Tymczasowe pomieszczenia oraz zasady ich przyznawania.
Rozdział 10: Przepisy przejściowe i końcowe.
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Wnioski
Miasto Świętochłowice posiada klarowny, jednoznacznie sformułowane zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Ich uchwalenie
i realizacja, - poprzedzone konsultacjami społecznymi – powinny przynieść pozytywne skutki,
w tym istotne dla lat 2018 – 2030:


z jednej strony - umożliwiające ustalanie czynszów na poziomie pozwalającym na
pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie niezbędnych remontów
z bieżącego strumienia wpłat czynszowych;



z drugiej strony – uwzględniające stosowanie rozwiązań dostosowanych do
kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych (dających prawo do korzystania
– na określonych warunkach - z określonego rodzaju zasobów mieszkaniowych
gminy).

Naszym zdaniem celowe byłoby wprowadzenie do dokumentu uzupełnień dotyczących:
Rozdziału 1: Postanowienia ogólne, w którym stwierdzono: „Na lokale socjalne oraz
pomieszczenia tymczasowe można przeznaczać lokale mieszkalne o obniżonej wartości
użytkowej i niskim standardzie, wyposażone co najwyżej w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną, chociażby urządzenia te znajdowały się poza lokalem”. Oraz dalej:
„Zwalniane przez dotychczasowych najemców lokale mieszkalne ze względu na ich stan
techniczny i wyposażenie przeznacza się na: lokale mieszkalne do zasiedlenie na ogólnych
warunkach najmu, lokale mieszkalne do remontu, lokale socjalne”. Proponujemy:


rozdzielenie na dwie części, oddające specyfikę dwóch rodzajów pomieszczeń
mieszkalnych, zapis pkt. 5 Rozdziału 1 (tak aby oddawał odmienny charakter
lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń);



zamianę zwrotu „o obniżonej wartości użytkowej” zwrotem „o bazowej –
podstawowej wartości użytkowej” – wraz z dodaniem kwantyfikacji technicznej,
użytkowej (powierzchni użytkowej) i wyposażenia (jego rodzaju i lokalizacji - np.
w mieszkaniu, poza mieszkaniem);



wprowadzenie etapowania

w dochodzeniu do pożądanego społecznie

i dostosowanego do możliwości finansowych gminy standardu mieszkań
socjalnych i tymczasowych pomieszczeń (obecnie rozpatrywany program polityki
mieszkaniowej Świętochłowic obejmuje swoim horyzontem czasowym rok do
2030);
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uwzględnienie w etapowaniu dochodzenia do pożądanego standardu mieszkań
socjalnych i tymczasowych pomieszczeń przesłania tzw. Karty ateńskiej oraz
wyzwania społeczne wywołane globalizacją.

Rozdziału 2: Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem
lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu
gospodarstwa domowego uzasadniających zastosowanie obniżek czynszu, zawiera stosowne
ustalenia, uwzględniające obecny stan prawny dotyczący materii komunalnych lokali
mieszkalnych i lokali socjalnych. Należy założyć, że:


w pierwszym etapie (np. do 2017 r.) zagadnienia te będą dostosowywane do
ewentualnych – wynikających z ustaw – zmian prawa;



w drugim etapie (od 2018 do 2030 r.) zagadnienia te zostaną „uwolnione” od
rozwiązań określanych ustawowo i

powierzone kompetencjom administracji

lokalnej.

Rozdziału 3: Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, do
których należą miedzy innymi:


zamieszkiwanie w lokalu,, w którym na jednego małżonka gospodarstwa
domowego przypada mniej niż 6 m2 pokoi,



zamieszkiwanie

w

lokalu

nie

spełniającym

wymogów

pomieszczenia

przeznaczonego na stały pobyt ludzi,


wnioskodawcy, którzy nie posiadają (lub ich małżonkowie) tytułu prawnego do
innego lokalu mieszkalnego.

Proponujemy uzupełnienie tego rozdziału o zapis mówiący o kondycji ekonomicznej
gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
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7.2.

Problem zaległości czynszowych

Rozpatrując w kontekście horyzontu czasowego 2030 r. problem zaległości
czynszowych należy poddać analizie i ocenie przyczyny ich powstawania. Jest rzeczą
oczywistą, że większość przyczyn spowodowana jest niską kondycją finansową42 najemców
mieszkań komunalnych, zwłaszcza mieszkań socjalnych. W tej grupie najemców wydatki
mieszkaniowe (ponoszone w formie czynszów oraz z tytułu innych opłat, np. za energię
elektryczną, gaz, opał) stanowią poważną pozycję w budżecie gospodarstw domowych.
Czynsze – na których wysokość najemca z reguły nie ma wpływu - mają szczególnie
silnie negatywny wpływ na rezydualne dochody gospodarstw domowych o niższych
dochodach, często ściągając je poniżej granicy biedy.
W odniesieniu do komunalnych mieszkań czynszowych adresowanych do najemców
dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi oraz lokali socjalnych możliwe i celowe
jest wykorzystanie rozwiązań stosowanych przez rozwinięte gospodarczo i społecznie kraje
europejskie. Przykładowo, godna naśladowania jest praktyka stosowana w Holandii śledzenia
wskaźników udziału wydatków na czynsz netto w relacji do

dochodów netto

pozostających do dyspozycji po odjęciu całości wydatków na mieszkanie.

Wykorzystanie europejskiej idei wymiany dobrych praktyk i innowacji
W programowaniu

mieszkalnictwa

„trójmiasta”: Chorzów, Ruda Śląska,

Świętochłowice, w tym w aspekcie stosowanych w przyszłości rozwiązań czynszowych,
celowe jest

wykorzystanie idei wymiany dobrych praktyk i innowacji, zastosowanych

w rozwiniętych gospodarczo i społecznie krajach europejskich.

42

Nie należy jej mylić ze złą kondycją materialną najemcy (np. samotnej emerytki – posiadający określone
dobra, z reguły o charakterze sentymentalno-pamiątkowym, ale ograniczony strumień bieżących środków
finansowych).
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Czynsze i zasady użytkowania mieszkań
W krajach Europy Zachodniej, w tym we wszystkich krajach Unii Europejskiej
w wynajmie lokali socjalnych stosowana jest zasada czynszu ekonomicznego43, czyli pełnego
bilansowania się kosztu gospodarki zasobami mieszkaniowymi z wpływami pochodzącymi z:


czynszu najmu płaconego przez lokatorów oraz



różnych form dopłat do czynszów pochodzących ze środków publicznych lub
z innych źródeł, oznaczających w praktyce subsydiowanie części czynszu
ekonomicznego.

System czynszów ekonomicznych pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki
zasobami mieszkaniowymi:


z jednej strony - sprzyjając budowie i podejmowaniu przedsięwzięć remontowomodernizacyjnych, a także późniejszej eksploatacji budynków i mieszkań;



z drugiej strony – umożliwiając dostęp do mieszkań czynszowych osób (rodzin)
o niskiej kondycji finansowej:


przeciwdziałając segregacji społecznej najemców oraz



odczuwalnie (istotnie) zmniejszając ciężar obciążeń budżetów gospodarstw
domowych wydatkami na mieszkanie.

Subsydiowanie socjalnych mieszkań czynszowych ma dwojaki charakter:


przedmiotowy (do budynku, do mieszkania) lub



podmiotowy – indywidualny (osobowy).

Subsydiowanie dotyczy mieszkań najmowanych w zasobach komunalnych, zasobach
organizacji mieszkaniowych nie nastawionych na zysk, a także w prywatnych zasobach
czynszowych.
Można zaobserwować, występującą od wielu lat tendencję, do wyraźnego
przesunięcia z przedmiotowego subsydiowania czynszów najmu lokali socjalnych na
dotowanie podmiotowe – zindywidualizowane, z którego skorzystanie jest uzależnione od
poziomu dochodu gospodarstwa domowego najemcy oraz spełnienia innych określonych
prawem kryteriów.

43

Patrz: Wł. Dominiak, Mieszkania socjalne w wybranych krajach europejskich i możliwości zastosowania
wybranych rozwiązań w Polsce. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Zakład Mieszkalnictwa w Warszawie,
Warszawa, wrzesień 2003 r.
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W krajach Europy środkowo-wschodniej, utrzymujących nadal system czynszów
deficytowych, wpływy z czynszów nie pokrywają ponoszonych czy niezbędnych –
np. z punktu uwarunkowań ekonomicznych lub wymogów technicznych - nakładów.
Rozszerza się tzw. luka remontowa i dokonuje się proces przyspieszonej dekapitalizacji
zasobów komunalnych. Negatywne zjawiska związane ze stosowaniem systemu czynszów
deficytowych uległy zaostrzeniu w wyniku dużej sprzedaży mieszkań o lepszym standardzie
za najem których pobierane były stosunkowo wyższe stawki czynszów.
Interesujące mogą być w tym kontekście ogólne zasady kształtowania czynszów za
lokale przez gminy w Czechach. Samorządy lokalne mogą określać czynsze na następujących
czterech warunkach:


stosować podstawowy czynsz maksymalny - ustalony centralnie, którym jest
objęta większość lokali,



ustalać czynsz na poziomie trzykrotnie wyższym od maksymalnego czynszu
podstawowego,



pobierać dwukrotnie wyższy czynsz za wynajem mieszkań zmodernizowanych,



ustalić dowolny – rynkowy czynsz za mieszkania wybudowane bez udziału
subsydiów państwowych.

Składniki opłat za lokale socjalne
We wszystkich krajach Europy Zachodniej, w tym we wszystkich krajach Unii
Europejskiej opłaty za najem lokalu czynszowego tzw. czynsz sensu largo obejmuje:


czynsz podstawowy oraz



opłaty za korzystanie z mediów immanentnie związane ze strukturą lokalu
i budynku oraz z możliwością użytkowania najmowanego lokalu; są to opłaty:



za dostarczenie zimnej i ciepłej wody, usuwanie nieczystości, oraz za windę.

Ekonomiczny czynsz sensu largo kształtuje się w granicach 15-25% wydatków
budżetów gospodarstw domowych najemców socjalnych mieszkań czynszowych. W wyniku
stosowanych subsydiów przedmiotowych lub podmiotowych czynsz ulega obniżeniu do
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poziomu 12-18% czynszu ekonomicznego. W relacji do czynszu rynkowego poziom czynszu
za najem lokalu socjalnego jest niższy o 35-50%44.
Problem zaległości czynszowych z tytułu najmu mieszkań i lokali socjalnych z zasobu
mieszkaniowego Miasta Świętochłowice

Kontrola realizacji zadań Gminy przez NIK
Problem zaległości czynszowych z tytułu najmu mieszkań i lokali socjalnych z zasobu
mieszkaniowego Miasta Świętochłowice jest przedmiotem prowadzonych od lat działań,
mających doprowadzić do sanacji ściągalności należności Gminy. Działania polegające na
dyscyplinowaniu dłużników mają relatywnie ograniczoną skuteczność, choć nie należy
zapominać o ich „prewencyjnym” działaniu, którego nie da się łatwo oszacować. Najemcy
mają dzięki temu świadomość, że zaległości się nie odpuszcza, ze jeżeli nie będą płacić to
dosyć szybko będą musieli konfrontować się z windykacją długu i wszystkimi
konsekwencjami tych działań.
Zagadnienie

to

doskonale

ilustruje

Protokół

kontroli

Urzędu

Miejskiego

w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2009 r., dotyczący realizacji przez Gminę
Świętochłowice zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W interesującym
nas zakresie w Protokole stwierdzono: „Rada Miejska w dniu 29 sierpnia 2007 r. podjęła
uchwałę Nr XI/74/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Świętochłowice oraz jego jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organu i osób do tego uprawnionych”. Na podstawie tej uchwały możliwe jest
udzielanie najemcom zalegającym z opłatami pomocy w formie:


rozłożenia należności na raty45,



umarzanie zaległości,



odraczanie terminu płatności.

W Protokole NIK zestawiono, podejmowane w latach 2007 – 2009

działania

zmierzające do poprawy skuteczności windykacji zaległości czynszowych najemców.
Przykładowo, w 2007 r.:
44

Np. we Francji subsydiowane czynsze za najem mieszkań socjalnych są o połowę niższe od czynszów za
najem porównywalnych lokali w podsektorze prywatnym.
45
Według stanu w 2012 r. zasób mieszkaniowy Gminy stanowiło 2.300 mieszkań czynszowych i 285 lokali
socjalnych. W 2007 r. rozłożono na raty należności 160 najemcom, w 2008 r. – 101 najemcom, za dziesięć
miesięcy 2009 r. – 126 najemcom.
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skierowano do sądu 452 sprawy o nakaz zapłaty,



skierowano do sądu 19 pozwów o eksmisję,



skierowano do komornika 302 wnioski o wszczęcie egzekucji należności,



wypowiedziano z powodu zaległości czynszowych umowy najmu 80 lokatorom,



dokonano 12 zamian lokali między kontrahentami z równoczesną spłatą
zadłużenia46,



wysłano do najemców zalegających powyżej 3 miesięcy z opłatami za najem
lokalu mieszkalnego 8.026 upomnień47.

Pomimo

podjętych

działań

wystąpił

wzrost

zadłużenia

brutto

najemców

(obejmującego należność główną i odsetki) o ok. 17%: z 17.210 mln zł na koniec 2007 r. do
20.179 mln zł na koniec 2008 r.48
Naszym zdaniem:


przedstawiony w Uchwale Rady Miasta Świętochłowice zestaw działań
umożliwiających opanowanie problemu zaległości czynszowych, znajdujący
odzwierciedlenie w prowadzonym przez MZBM gospodarowaniu zasobem
komunalnym49, jest konkretny, klarowny i jednoznaczny,



wielowątkowe działania MPGL są energiczne i prowadzone z dużym nakładem
prac , której towarzyszy cierpliwość w kontaktach z dłużnikami, a mimo tego, jak
wykazała praktyka działania te są nieskuteczne. Dalej ok. 30% ogólnej liczby
najemców zalega z czynszami ponad dwa miesiące.

Dlatego przedstawione w Protokole NIK wnioski sformułowane przez Komisję
Rewizyjną

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

mają charakter swoistych

„zaklęć” –

sloganów, co dobrze ilustrują zapisy:


„Należy

dążyć

do

zwiększenia

poziomu

ściągalności

czynszowej

przez

administracje”.


„W związku ze wzrostem poziomu zadłużeń z tytułu należności czynszowych
zaleca się szersze informacje o pozyskiwaniu dodatków mieszkaniowych i bardziej
aktywną współpracę w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej”.

46

Na kwotę 64,2 tys. zł.
Pracę z tym związaną należy porównać z ogólną ilością posiadanych przez Gminę mieszkań komunalnych
(poniżej 2.600).
48
Wzrost zadłużenia w latach 2007 – 2008 miał miejsce pomimo:
 umorzenia kwoty 293 tys. zł nieściągalnych należności oraz
 rozłożenia najemcom spłaty 1.179 tys. zł należności na raty.
49
Wyznaczany przez obowiązujące w Polsce prawo.
47
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Ocena realizacji zadań Gminy przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Świętochłowice na swoim
posiedzeniu w dniu 18 marca 2013 r. zajęła się50:


stanem zadłużenia MZBM – pytano:


o realną kwotę zadłużenia zakładu która (w mediach podawana jest: kwota
47 mln zł i 32 mln zł); Dyrektor MZBM stwierdził: „… będzie dobrze jeśli udałoby
się z tych trzydziestu ponad milionów odzyskać 30%. Główna Księgowa …
dodała, że resztę stanowią należności zasądzone i sporne, czyli te oddane do
sądu i w większości bezskuteczne”;



o koszty egzekucji i warunki wszczęcia windykacji. Główna Księgowa wyjaśniła,
że „… wszczęcie windykacji zależne jest zarówno od wysokości zadłużenia, jak
i terminu, w jakim to zadłużenie nastąpiło. Jednocześnie wskazała, że przed
wystąpieniem do sądu analizowana jest sytuacja rodziny, czy w ogóle jest
możliwość ściągalności, czy w rodzinie zamieszkują osoby pełnoletnie, ponadto
kilkakrotnie dłużnik informowany jest pisemnie o możliwościach spłaty
zadłużenia”.

Dyrektor

MZBM

dodał,

że

„…

proces

związany

z analizą danych trwa około pół roku, po uzyskaniu potrzebnych informacji
i wyczerpaniu możliwości odzyskania zaległości sprawa kierowana jest do sądu”;
 możliwością odrabiania zaległości czynszowych oraz wysokością stawki za wykonane
prace. Dyrektor MZBM poinformował, że:


„… odpracowanie zaległości jest możliwe, ale nie cieszy się dużym
zainteresowaniem”51;



„… przyjęta stawka za … pracę jest na poziomie pracy minimalnej, … zlecone
prace nie wymagają specjalnych kwalifikacji”;



przekształceniem

MZBM w spółkę prawa handlowego. Dyrektor MZBM

poinformował, że:


„… istotnym warunkiem dokonania rejestracji jest posiadanie kapitału
zakładowego, który w tym przypadku będzie stanowiła kwota 2.000.000 zł”,

50
51

Patrz: Protokół nr 38/2013 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18.03.2013 r.
W pierwszym roku stosowania, z tej formy skorzystało ok. 200 osób.
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„… na dzień podpisania umowy Spółki konieczne jest … sporządzanie przez
biegłego bilansu zamykającego zakład budżetowy”.

Dnia 31 maja 2013 r. została zawarta umowa spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o., która dnia 2 września 2013 r. przejęła majątek MZBM,
w tym dług lokatorów w wysokości 32 mln zł.
Oszacowany przez biegłego na koniec 2013 r. objęty przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. majątek finansowy wynosił: 23.135.892,55 zł. Strata netto
stanowiła: 1.239.643,52 zł. 100% udziałów w Spółce posiada Gmina Świętochłowice52.
Zdaniem Prezesa nowej Spółki:


program komputerowy w MZBM był niedoskonały i nie pozwalał na bieżąco
monitorować zadłużenia nie był przyjazny skutecznej windykacji;



obecnie wdrażany kompleksowy program, pozwoli na bezproblemowe spojrzenie
na wszystkie sprawy związane z płatnościami przez lokatorów;



windykację usprawni inwentaryzacja wszystkich zobowiązań, i ustalenie na jakim
etapie jest dana sprawa;



reakcja na niezapłacony czynsz będzie szybsza aby nie dochodziło do sytuacji, że
ktoś zalega z czynszem za kilka miesięcy.

Problem zaległości czynszowych w zarządzeniu nr 105/2013 Prezydenta Miasta
Świętochłowice z dnia 15.02.2013 r.53
W § 3 pkt. 3 Zarządzenia stwierdzono, że na wzrost zadłużenia najemców wpływają takie
czynniki, jak :

52



zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata,



wzrastające koszty usług mieszkaniowych, głównie mediów energetycznych,

Patrz:
http://www.swietochlowice.pl/mpgl.html
http://bip.swietochlowice.pl/
http://www.mpglswietochlowice.pl
53
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2013 – 2017.
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niewłaściwe postawy wielu najemców wobec pojawiających się problemów
mieszkaniowych (brak aktywności w samodzielnym rozwiązaniu problemów
płatniczych rodziny),



brak umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanym budżetem przez
najemców.

W § 4 pkt 1 Zarządzenia stwierdzono, że aktywna windykacja należności finansowych
powinna uwzględniać fakty mówiące, że znaczny procent najemców lokali mieszkalnych
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy

ma trudności z terminowym

regulowaniem należności za korzystanie z lokalu oraz opłat za media. Biorąc to pod uwagę
oraz mając na względzie znaczną wysokość łącznego zadłużenia najemców, zarządzanie
wierzytelnościami stanowi priorytetowe działanie zarządcy54, wsparte:


system monitorowania wszystkich wierzytelności między innymi pod kątem
ewentualnego ich zagrożenia przedawnieniem;



podejmowaniem prawidłowych i niezwłocznych przed-sądowych procedur
windykacyjnych (ograniczających narastanie wierzytelności);



zastosowaniem odpowiednio przygotowanych środków egzekucyjnych.

W Zarządzeniu zaznaczono, że oprócz podejmowanych działań windykacyjnych będą
wdrażane dodatkowe instrumenty mające na celu mobilizowanie dłużników do
terminowego i dobrowolnego regulowania należności, np.:


osoba zalegająca z opłatami za korzystanie z lokalu mieszkalnego, która nie ma
zawartego porozumienia z Gminą w sprawie rozłożenia na raty zaległości, nie
będzie mogła starać się o obniżkę czynszu;



w sytuacji, gdy najemca lokalu mieszkalnego, pomimo pisemnego wezwania do
zapłaty, zalega z opłatami i nie zawarto z nim porozumienia w sprawie rozłożenia
zaległości na raty, umowa najmu zostanie mu wypowiedziana, a od daty
rozwiązania umowy najmu do daty wydania lokalu naliczane będzie
odszkodowanie;



w przypadku nieuregulowania zadłużenia czynszowego, po zakończeniu stosunku
najmu, będą wdrażane instrumenty sankcyjne takie jak przekwaterowanie do
lokalu o niższym standardzie użytkowym niż dotychczas zajmowany.

54

W naszym przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.).
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W § 8 Zarządzenia stwierdzono między innymi, że:
a) z jednej strony - założeniem polityki czynszowej jest ustalenie czynszów na poziomie
pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie

niepogorszonym i na

stopniową likwidację wieloletnich zaniedbań w sferze remontów;
b) z drugiej strony - urealnienie wysokości czynszów powinno odbywać się przy założeniu:


ochrony uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych
poprzez stosowanie obniżek czynszu oraz systemu dodatków mieszkaniowych
przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych,



dokonywania

zamian

lokali

w

mieszkaniowego przy uwzględnieniu

celu

racjonalnego

zasiedlenia

zasobu

możliwości finansowych lokatorów, ich

potrzeb mieszkaniowych oraz standardu lokali,


komunalny zasób mieszkaniowy ustawowo jest przeznaczany na lokale socjalne
oraz na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin o najniższych dochodach.
Szybki wzrost maksymalnej stawki czynszu do granic wytyczonych ustawą, będzie
skutkować przyrostem zadłużenia i wzrostem liczby rodzin, które za mieszkanie
nie płacą, dlatego:


zakłada się etapowe urealnienie czynszów przy jednoczesnym stworzeniu
bonifikat dla rodzin najuboższych w oparciu o monitorowane pod kątem
zarówno potrzeb w tym zakresie jak również możliwości ekonomicznych
najemców;



istotne jest, by polityka czynszowa korespondowała zarówno z polityką
sprzedaży lokali (przenoszeniem części kosztów utrzymania nieruchomości na
właścicieli lokali zobligowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali do partycypowania w kosztach utrzymania części wspólnych
budynku zgodnie z posiadanym udziałem w nieruchomości wspólnej) oraz
polityką zamian z urzędu, która winna zmierzać do przekwaterowywania
lokatorów do takich mieszkań, za najem których lokator jest w stanie opłacać
czynsz z uzyskiwanych dochodów;



niezmiernie ważna jest ochrona najuboższych lokatorów poprzez wprowadzenie
systemu bonifikat.

Wnioski
Komunalny zasób mieszkaniowy ustawowo jest przeznaczany na lokale socjalne oraz
na zaspokajanie potrzeb na mieszkania czynszowe dla rodzin o najniższych dochodach.
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Istnieje realne zagrożenie, że szybki wzrost stawki czynszu do granic wytyczonych ustawą,
będzie skutkować przyrostem zadłużenia i wzrostem liczby rodzin, które za mieszkanie nie
płacą.
Dlatego

urealnienie wysokości czynszów powinno

odbywać się przy założeniu:

ochrony uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych, w tym
poprzez stosowanie:


obniżek czynszu oraz



systemu dodatków mieszkaniowych przewidzianych ustawą o dodatkach
mieszkaniowych.

Swoistym panaceum na dotychczasowe zadłużenie najemców wobec Gminy ma być
powołana dnia 31 maja 2013 r. spółka prawa handlowego: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o., która dnia 2 września 2013 r. przejęła majątek MZBM,
w tym dług lokatorów w wysokości 32 mln zł. Formalnie zdejmuje ona garb zadłużenia
z Gminy, ale faktycznie – z uwagi na posiadanie przez Gminę 100% udziałów Spółki –
otwartym problemem praktycznym jest odpowiedź na następujące pytania:


w jaki sposób i w jakim czasie nastąpi likwidacji obecnie wykazywanej straty netto
(spółka prawa handlowego powinna być instytucją generującą zysk);



czy likwidacja pętli zadłużenia obecnych użytkowników mieszkań czynszowych
i lokali socjalnych jest możliwa? Jeżeli tak, to za pomocą jakich narzędzi
(czynników

zewnętrznych

-

kształtowanych

przez

państwo,

czynników

regionalnych i lokalnych - zależnych od gminy) i w jakim czasie zostanie to
osiągnięte.
Naszym zdaniem właściwa inwentaryzacja zobowiązań przyczyni się do właściwej
oceny problemu, pokaże swoiste rozwarcie nożyc: skala należności – poziom ich realizacji,
nie likwidując – w większości przypadków – przyczyn powstawania zaległości czynszowych,
zwłaszcza w lokalach socjalnych. Podobnie „szybka reakcja na niezapłacony czynsz” –
w większości przypadków – pozostanie bez odpowiedzi. Dlatego Gmina Świętochłowice,
wspólnie z władzami Chorzowa i Rudy Śląskiej za pośrednictwem Związku Miast Polskich,
środków masowego przekazu, swoich przedstawicieli w polskim i europejskim parlamencie,
powinna włączyć się w uregulowanie problemu mieszkalnictwa czynszowego i socjalnego
na szczeblu rządowym. Odpowiednie regulacje prawne powinny zawierać realne
instrumenty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne budowy i modernizacji oraz
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eksploatacji

(w

i lokali socjalnych.

tym

remontów

i

konserwacji)

mieszkań

czynszowych
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8. Problem prywatyzacji zasobu – bonifikata przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców. Analiza na przykładzie czterech
gmin, w tym Świętochłowic

W niniejszym rozdziale (raporcie) przedstawiono – traktowany jako studium
przypadku (case study) - problem bonifikat stosowanych przez gminy przy sprzedaży lokali
mieszkalnych z zasobów komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Zakresem
podmiotowym analiz objęto:


dwie wybrane losowo gminy miejskie; są to Szczecin i Toruń,



trzy gminy miejskie wchodzące w skład „trójmiasta”; są to Chorzów, Ruda Śląska
i Świętochłowice.

Przedstawiony materiał dobrze ilustruje ewolucyjne podejście do problemu w okresie
polskiej transformacji ustrojowej:


zapoczątkowane masową prywatyzacją mieszkań komunalnych, w tym opartej na
systemie ulg adresowanych do dotychczasowych najemców,



zakończone selektywną sprzedażą mieszkań, wykorzystującej system bonifikat dla
uporządkowania gospodarowania zasobem – głównie rozproszonym we
wspólnotach mieszkaniowych.

Wnikliwy obserwator może zauważyć wpływ na podejmowane przez poszczególne
gminy uchwały dotyczące sprzedaży mieszkań komunalnych i system stosowanych bonifikat
powtarzającej się okresowo koniunktury politycznej, związanej z wyborami parlamentarnymi
lub samorządowymi.
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Charakterystyka wybranych przypadków

Szczecin
W 2012 r.. Szczecin wdrożył nową politykę mieszkaniową, zgodnie z którą zmieniły się
zasady prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, opartej na sprzedaży mieszkań
dotychczasowym najemcom55.
Dla najemców mieszkań komunalnych, którzy do 20 czerwca 2012 r. złożyli wnioski
o wykup lokalu obowiązywały bonifikaty z poprzedniej uchwały, które nie były uzależnione
od okresu zamieszkiwania przez najemcę w danym lokalu, a bonifikata zależała od zakresu
prywatyzacji budynku komunalnego. Stosowano dwie stawki bonifikaty:


95 %, gdy zbywany był jeden lokal mieszkalny w danym budynku,



97 %, gdy sprzedawane były jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne
położone w granicach danej nieruchomości.

Rozwiązanie takie miało zachęcić lokatorów do uczestnictwa w całościowej
prywatyzacji budynku, co w konsekwencji miało uprościć system zarządzania (zamierzeniem
Gminy było, aby powstała na sprywatyzowanym zasobie wspólnota mieszkaniowa skład się
tylko z osób fizycznych).
Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych uwzględniane były nakłady
poczynione w lokalu mieszkalnym przez najemców na wykonane za zgodą gminy i nie
rozliczone prace remontowe.
Obecnie stosowana bonifikata oparta jest na kryterium dotychczasowego czasu
zamieszkiwania przez najemcę w danym lokalu mieszkalnym. Stosowane są cztery
podstawowe stawki bonifikaty:


25%, gdy najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;



50%, najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;



85%, najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;



95%, najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.

Dodatkowe bonifikaty obejmują:
55

Patrz: http://zbilk.szczecin.pl
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10% obniżki od ustalonej ceny – dla kombatantów,



10% obniżki od ustalonej ceny – dla Pionierów Szczecina (w przypadku, gdy
kupujący lokal jest kombatantem i Pionierem Szczecina udzielona będzie jedna
bonifikata dodatkowa w wysokości 10% ustalonej ceny).

Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty obejmują:


bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez
okres 5 lat – jeżeli w tym okresie najemca miał zaległości, bonifikata zostanie
obniżona o 20%,



skorzystanie przez najemcę z pomocy gminy w formie umorzenia należności
czynszowych
w okresie 10 lat poprzedzających wykup – bonifikata zostanie obniżona o kwotę
umorzenia.

Bonifikata nie przysługuje najemcy który:


nie zamieszkuje stale w nabywanym lokalu,



posiadał sam lub jego małżonek tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub
jego części w okresie 10 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży.

Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, nie są uwzględniane żadne nakłady
poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe. Do wniosku o wykup
mieszkań należy dołączyć dokument uprawniający do zajmowania lokalu (decyzja, umowa
najmu). Zarządca dokona weryfikacji wniosku pod kątem możliwości sprzedaży danego
lokalu i uzupełni go o niezbędną dokumentację. W Szczecinie istnieje pula mieszkań
wyłączonych ze sprzedaży. Wśród nich są lokale znajdujące się w zasobach Szczecińskiego
Centrum Renowacyjnego.

Toruń
Dnia 21 czerwca 2001 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany
w systemie bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych oraz opłat za wykup prawa
współwłasności gruntu lub prawa użytkowanie wieczystego gruntu56. Proces sprzedaży
mieszkań komunalnych oparto na podstawowej idei: prywatyzacji zasobów mieszkaniowych
na rzecz ich użytkowników za jak najniższą cenę. W uchwale wyrażono wolę
rozdysponowywania lokali mieszkalnych w budynkach przejętych od byłych przedsiębiorstw
56

Patrz: http://uran.um.torun.pl/
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państwowych. W tym przypadku założono, że

w większości przypadków zostaną one

przekazane nieodpłatnie.
Radni zwrócili uwagę, że po 15 grudnia 2000 r weszły korzystne przepisy dotyczące
nabywania mieszkań od obecnych przedsiębiorstw państwowych oraz innych podmiotów,
np. spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa57. Zgodnie z nimi sprzedaży mieszkań
dokonuje się po cenie ustalonej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce
nieruchomościami, łącznie pomniejszonej o:


6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej do nabycia mieszkania oraz



3% za każdy rok najmu tego mieszkania,

przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania.
Jeśli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej)
cena nabycia mieszkania ustalana jest na 5% jego wartości. Aby zahamować postępujący od
kilku lat spadek tempa prywatyzacji mieszkań komunalnych, należało ten fakt uwzględnić
w działaniach Gminy.
Podkreślono jednak, że chociaż z obserwacji Wydziału Mienia Komunalnego wynika,
że zainteresowanie wykupem mieszkań przez obecnych najemców jest spore, to jednak na
przeszkodzie stoi przede wszystkim brak pieniędzy, gdyż ceny mieszkań komunalnych
i związanych z nimi udziałów w gruncie, nawet po uwzględnieniu bardzo dużych bonifikat,
przekraczają możliwości finansowe wielu najemców, często osób starszych, o niskich
dochodach lub bezrobotnych. Prawdopodobnie także z tej przyczyny nikt nie odważył się
zaciągnąć kredytu bankowego poręczanego przez gminę, chociaż w ankiecie komunalnej na
426 osób zainteresowanych wykupem aż 325 deklarowało chęć nabycia mieszkania na
kredyt.
Według stanu z 2001 r. do prywatyzacji kwalifikowało się ok. 5 tys. mieszkań
komunalnych.
Zgodnie z uchwalonymi 21 czerwca 2001 r. zasadami udzielania bonifikat przy
sprzedaży mieszkań komunalnych najemca ma prawo do:

57

Patrz:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw
państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz
niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24, Nr 102 poz. 1118,
z 2004 r. Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 157 poz. 1315, Nr 184 poz. 1539).
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70% bonifikaty w przypadku wykupu pojedynczego lokalu mieszkalnego
w budynku - niezależnie od tego, czy zapłaci całość od razu, czy rozłoży zapłatę na
maksymalnie 5 rat, przy tym:


pierwsza rata, wynosząca co najmniej 10% rynkowej wartości lokalu, musi być
zapłacona przed przystąpieniem do aktu notarialnego,



pozostała część należności, podzielona równe raty roczne płatne do 31 marca
każdego roku, jest zabezpieczona hipoteką na rzecz gminy,



raty są oprocentowane 5% w stosunku rocznym;



85% bonifikaty w przypadku jednoczesnego wykupu 5 mieszkań danym budynku,



80% bonifikaty w przypadku jednoczesnego wykupu 4 mieszkań w danym
budynku,



75% bonifikaty w przypadku jednoczesnego wykupu 3 mieszkań w danym
budynku;



najbardziej premiowana jest sytuacja, gdy na wykup mieszkań, które zostały
dotychczas nie sprzedane, zdecydują się wszyscy najemcy budynku komunalnego
- wówczas przy sprzedaży co najmniej 5 lokali gmina zastosuje 90% bonifikaty,
a przy sprzedaży 3-4 lokali – 85% bonifikaty; także w tym przypadku zapłata całej
kwoty musi nastąpić przed przystąpieniem do aktu notarialnego.

Łączna wysokość udzielonej bonifikaty i ulg przysługujących najemcy na mocy odrębnych
przepisów nie może przekroczyć 90 proc. ustalonej ceny lokalu.
Zmieniła się także wysokość opłat za udział w prawie własności lub użytkowania
wieczystego gruntu, na którym stoi budynek z wykupowanym przez najemcę mieszkaniem.
Przyjęto zasadę, aby cena uzyskania własności gruntu nie przekraczała wartość samego
mieszkania (co dotychczas stanowiło dla najemcy istotną barierę przy wykupie). Obecnie
pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste udziału w gruncie została zmniejszona z 25% do
15%, natomiast bonifikata udzielana przez gminę przy sprzedaży udziału w prawie własności
gruntu została zwiększona z 50% do 70%.
Reguły rynku i szukanie dodatkowych zachęt dla najemców do wykupu mieszkań
spowodowały też większą elastyczność gminy w podejściu do dysponowania lokalem przez
osoby, które wykupiły mieszkanie korzystając z bonifikaty, by następnie je sprzedać.
Zarówno poprzednie, jak i obecne uchwalone przez Radę Miasta zasady wykupu mieszkań
komunalnych przewidują możliwość żądania przez Zarząd Miasta zwrotu bonifikaty
w przypadku odsprzedania lokalu przed upływem 10 lat osobie blisko niespokrewnionej.
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Jednakże stanowiskiem z 18 maja 1998 r. Zarząd Miasta określił, że rezygnuje z prawa
żądania zwrotu bonifikaty w przypadku, gdy osoba, która wykupiła lokal od gminy,
a następnie go sprzedała, przeznaczy uzyskaną kwotę w ciągu roku na zaspokojenie własnych
potrzeb mieszkaniowych lub członka najbliższej rodziny, z którym na stałe zamieszka. Przez
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rozumie się nabycie mieszkania, własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa własności lub użytkowania wieczystego
działki budowlanej lub podjęcie budowy na gruncie, do którego ma się tytuł prawny. Na
wniosek zainteresowanego Zarząd Miasta może nawet wydać stosowne oświadczenie
o rezygnacji z żądania zwrotu bonifikaty, które jest skuteczne, jeżeli w ciągu trzech miesięcy
od jego złożenia nabywca odsprzeda swoje mieszkanie.

Chorzów
W dniu 28 sierpnia 2014 r. została przyjęta uchwała nr XLVIII/947/14 Rady Miasta
Chorzów w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Chorzów na lata 2014-2018 58 . Program ten nie przewiduje sprzedaży mieszkań
komunalnych z bonifikatą.
W ujęciu” historycznym” towarzyszącym polskiej transformacji ustrojowej problem
stosowania bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych podlegał okresowym – często
skrajnym – modyfikacjom. Przykładowo:
Od lat 90. do połowy 2008 r. w obowiązywała 70-80% bonifikata. Miała ona z jednej
strony umożliwić masowe uwłaszczenie dotychczasowych najemców zasobów komunalnych,
z drugiej strony – poprzez prywatyzację części zasobu, zwłaszcza tego w złym stanie
technicznym – zdjąć z gminy odpowiedzialność za zarządzanie tym zasobem. W praktyce,
w wielu przypadkach okazało się to złudne, ponieważ w wyniku nie sprzedania wszystkich
mieszkań w danym budynku mieszkań Gmina była zmuszona do uczestnictwa we wspólnocie
mieszkaniowej, dalej ponosząc obciążenia finansowe.
Od dnia 1 lipca 2008 r. do maja 2010 r. obowiązująca dotychczas bonifikata została
zniesiona59. Do tego czasu oferowano do sprzedaży na preferencyjnych warunkach ok. 7 tys.
mieszkań, które znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
Władze miasta spodziewały się, że do 30 czerwca 2008 r. zostanie
58
59

Patrz: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/polityka_mieszkaniowa_2014.pdf
Patrz: http://chorzow.naszemiasto.pl/archiwum/ , 11.10.2007

sprzedanych na
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dotychczasowych warunkach 2,5-3 tys. mieszkań60. Założono, że pozostałe będą oferowane
po cenach rynkowych, czyli za ok. 1,5 tys. zł za metr kwadratowy.
Bonifikata została wprowadzona, z uwagi na zbyt niskie czynsze i dotacje budżetowe,
nie pozwalające administracjom na prowadzenie w swoich budynkach niezbędnych
remontów i modernizacji. Bardzo często robili to lokatorzy we własnym zakresie. Obniżka
ceny zakupu mieszkania była dla nich rekompensatą za poniesione nakłady.
Zdaniem Gminy:


uzyskiwane od 2008 r. środki na utrzymanie lokali wystarczają na zabezpieczenie
wszystkich niezbędnych prac remontowych, dzięki temu istnieje możliwość
wynajmowania mieszkań komunalnych w bardzo dobrym stanie i przyzwoitym
standardzie (lokatorzy oprócz czynszu nie muszą ponosić żadnych innych
kosztów);



miasto nie ma potrzeby kontynuowania wyprzedaży zasobu komunalnego za
20-30% ich wartości rynkowej;



miasto nie może stawiać sobie celu wyprzedaży wszystkich mieszkań
komunalnych, ponieważ

zacznie mu brakować lokali czynszowych

i lokali

socjalnych; w tej sytuacji miasto będzie zmuszone do uzupełnienia zasobu
poprzez budowę nowych mieszkań (na co środki uzyskane z preferencyjnej
sprzedaży pozwolą w znikomym stopniu);
Chorzowskie zasoby komunalne zostały podzielone według standardów do czterech
kategorii; są to:


kategoria pierwszej – obejmująca budynki kwalifikujące się do wyburzenia;



kategoria druga – obejmująca budynki z lokalami, które mogą funkcjonować na
zasadach mieszkań socjalnych, jednak nie nadają się do modernizacji, bo nie
pozwala na to ich stan techniczny;



kategoria trzecia – obejmująca budynki, które będą modernizowane;



kategoria czwarta – obejmująca

budynki będące w bardzo dobrym stanie

i o wysokim standardzie.
Według danych z 2007 r.

4.655 mieszkań komunalnych zostało wyłączonych

z możliwości kupna. Są to lokale w budynkach tzw. drugiej kategorii, w których nie można już
60

Oszacowano, że przy obecnej bonifikacie średnia cena mieszkania to ok. 300 zł za metr kwadratowy.
Zakładając, że przez dziewięć miesięcy mieszkania wykupi tylko 25% najemców do budżetu wpłynie 25 mln zł.
Intencją władz miasta jest przeznaczenie analogicznej kwoty na modernizację budynków pozostających
w zasobach gminy.
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przeprowadzić modernizacji, bo nie pozwala na to stan techniczny, natomiast mogą one
jeszcze posłużyć za mieszkania socjalne. Ponadto wyłączono z oferty sprzedaż lokale
z tzw. strefy zero oraz zespół budynków na ul. 3 Maja 122-136, który został całkowicie
zmodernizowany.
W dniu 7 maja 2010 r. Prezydent Miasta Chorzów zarządził zbyć w trybie
bezprzetargowym lokali mieszkalnych wymienionych w uchwale Nr XLVIII/937/10 Rady
Miasta Chorzów z dnia 29.04.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokali mieszkalnych61. Wysokość udzielonej bonifikaty uzależnił od sposobu
zapłaty ceny za lokal mieszkalny i mieszkanie oraz ceny sprzedaży ułamkowej części gruntu
lub pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:


70 % w przypadku ratalnej spłaty ceny sprzedaży,



80 % w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży.

Warunkiem udzielenia bonifikaty było:


nabycie lokalu w roku 2010;



niekorzystanie przez najemców lokali, w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających
wejście w życie uchwały, z umorzeń należności z tytułu czynszu lub innych opłat
związanych z korzystaniem z lokalu; z zastrzeżeniem poniższego pkt .3;



w przypadku korzystania w przeszłości ostatnich 5 lat z umorzeń należności
z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu, dokonanie
przez najemcę lokalu, przed zawarciem umowy sprzedaży, zwrotu Miastu
Chorzów, całości umorzonych należności wraz z ustawowymi odsetkami (co
uprawnia do korzystania z bonifikaty w pełnej przysługującej wysokości).

Do kwoty ustalonej po udzieleniu bonifikaty należało doliczyć:


80% wartości nakładów na ulepszenia (tj. remonty bieżące, kapitalne
i modernizacje) poniesione po 2004 r. przez Miasto w lokalu mieszkalnym,
pomieszczeniach przynależnych oraz częściach wspólnych budynku w udziale
przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży, w przypadku gdy ich
wartość przekracza 500,00 zł (słownie pięćset złotych) brutto – na dzień

61

Patrz: Patrz: Zarządzenie Nr OR / 70 / 2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 07 maja 2010 roku w sprawie
wykonania uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.04.2009r. w sprawie gospodarowania
nieruchomościami gminnymi oraz uchwały Nr XLVIII/937/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.04.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
http://www.bip.chorzow.eu
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sporządzenia operatu szacunkowego, przy czym w wartości tych nakładów nie
uwzględnia się nakładów na ulepszenia poniesione w lokalu mieszkalnym, który
przydzielony został na skutek opróżnienia zajmowanego wcześniej lokalu
mieszkalnego, z przyczyn nie leżących po stronie najemcy;


wartość środków finansowych zgromadzonych przez Miasto na funduszu
remontowym wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal
będący przedmiotem sprzedaży - na dzień sporządzenia protokołu rokowań.

W Zarządzeniu wskazano przyjęcie zasady występowania z żądaniem zwrotu kwoty
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, od nabywców lokali mieszkalnych, którzy
zbyli lub wykorzystali lokal na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed
upływem 5 lat licząc od dnia nabycia lokalu aktem notarialnym. Żądanie to nie dotyczy:


przypadku zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej,



zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość
przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,



sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży
przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego
albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, dotyczy również
osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające
dzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.
Ułamkowa część gruntu, na którym usytuowany jest budynek podlegać będzie
sprzedaży tylko w przypadkach, gdy niemożliwe będzie oddanie w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu.
W przypadku ratalnej spłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego - ustalić
oprocentowanie niespłaconej części ceny sprzedaży przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
W dniu 25 września 2014 r. Rada Miasta Chorzów podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych 62 . Zgodnie z uchwałą wprowadzono zasadę, że Prezydent Miasta może
samodzielnie udzielać bonifikat w wysokości 30 % od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz ich najemców, przy czym zasada ta dotyczy lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe
62

Patrz: http://www.pgm-chorzow.eu/informacje/aktaulności/
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(z wyłączeniem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
zakwalifikowanych do kategorii I – tj. do wyburzenia).
Jednocześnie powyższą uchwałą uznano, że przyznanie bonifikaty nastąpi po
spełnieniu łącznie następujących warunków:


złożenie wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego do dnia 30.06.2018 r.,



nabycie lokalu mieszkalnego przez najemcę do końca 2018 r.,



brak wobec Miasta Chorzów zaległości czynszowych lub innych zaległości
związanych z najmem lokalu,



jednorazowej zapłacie ceny za lokal mieszkalny.

Ruda Śląska
W dniu 29 marca 2012 r. została przyjęta Uchwała Nr PR.0007.66.2012 Rady Miasta
Ruda Śląska w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Ruda Śląska w latach 2012 – 201663. Uchwała ta została zmieniona Uchwałą
Nr PR.0007.87.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 2014 r.64
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.66.2012 Rady Miasta Ruda Śląska zawiera
rozdział III: Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. W rozdziale zwrócono uwagę, że:
Prowadzona do dnia 30.09.2011 r. prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych
Miasta Ruda Śląska doprowadziła do powstania 269 wspólnot mieszkaniowych, spośród
których tylko 9 nie posiadało udziałów Gminy. Po przejęciu do zasobów Gminy w 2008r.
udziałów w 4 wspólnotach

mieszkaniowych powstałych na mieniu Bytomskiej Spółki

Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. oraz w 2010 r. udziałów w 5 wspólnotach powstałych na
mieniu Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. Miasto Ruda Śląska dalej posiada udziały
w 269 wspólnotach mieszkaniowych, przy czym w 157 wspólnotach posiada mniej niż 50%
udziałów. Nie jest to sytuacja korzystna – zarówno w sensie organizacyjnym jak
i ekonomiczno-finansowym65. Dlatego zakładana w Uchwale realizacja:


prywatyzacji rozproszonej powinna być ograniczona do wyjątkowych przypadków,
najlepiej zapewniających prywatyzację całej nieruchomości. Jak to zaznaczono

63

Patrz: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego. Katowice, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 2138.
Uchwała Nr PR.0007.87.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę
nr PR.0007.66.2012 z dnia 29.03.2012 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2012 – 2016. Patrz: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego.
Katowice, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 2684.
65
Gmina, jako wiarygodny płatnik odpowiada za zobowiązania wspólnoty.
64

112
Polityka mieszkaniowa miasta Świętochłowice do roku 2030

w Uchwale: Przy typowaniu kolejnych budynków przeznaczonych do prywatyzacji
decydującym czynnikiem powinna być liczba złożonych wniosków 66;


prywatyzacja selektywna powinna być działaniem wiodącym, bazując na
wytypowaniu budynków możliwych do całkowitej prywatyzacji i uwolnieniu się
Gminy z udziału we wspólnotach mieszkaniowych.

W Programie brak jest informacji o stosowanym przez Gminę systemie bonifikat przy
sprzedaży lokali komunalnych dotychczasowym najemcom.
W 2013r. Miasto Ruda Śląska sprzedała najemcom 85 mieszkań komunalnych,
uzyskując z tego 1,75 mln zł.

Sprzedaż jest kontynuowana w 2014r. 67 Lokatorom

wykupującym swoje mieszkanie przysługiwała bonifikata, której wysokość zależała od daty
złożenia wniosku. Osobom, które złożyły wniosek po pierwszym stycznia 2012r.
przysługiwała ulga w wysokości 50%, pod warunkiem, że

zapłata za wykup mieszkania

będzie uiszczona jednorazowo.
Lokator starający się o wykup swojego mieszkania musiał spełniać kilka warunków:


możliwość wykupu mieszkania miała osoba, która wynajmowała mieszkanie co
najmniej 3 lata i nie zalegała z opłatami z tytułu najmu;



starający się o zakup mieszkania lub współmałżonek nie mogli posiadać tytułu
własności do innego lokalu mieszkalnego;



składający wniosek o wykup mieszkania musiał liczyć się z dodatkowymi – poza
ceną mieszkania - kosztami obejmującymi koszty aktu notarialnego i koszty
sądowe, które wahają się pomiędzy 1.800-2.000 zł.

Uzyskanie bonifikaty wiązało

się z zastrzeżeniem jej zwrotu w przypadku, gdy

wykupiony lokal zostanie sprzedany przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. W przypadku,
kiedy mieszkanie zostanie sprzedane osobie bliskiej oraz w przypadku zamiany wykupionego
mieszkania na inne, wykorzystywane na cele mieszkaniowe bonifikaty nie trzeba zwracać.
Można również sprzedać mieszkanie bez utraty bonifikaty pod warunkiem, że całe środki

66

Bo wymieniony dalej: uregulowany stan terenowo – prawny jest warunkiem sine qua non sprzedaży każdej
nieruchomości (łac. condicio sine qua non - „warunek bez którego nie”).
67
Patrz: http://rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/bonifikata-na-mieszkania-w-rudzie-slaskiej-kto-skorzysta;
24.02.2014 r.
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uzyskane z jego sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na kupno innego
mieszkania lub domu68.
W dniu 26 czerwca 2014r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęło nową – anulującą
poprzednie – uchwałę określającą zasady przyznawania i ustalania wysokości bonifikat
stosowanych przy sprzedaży mieszkań komunalnych69.
Kupujący obecnie mieszkania komunalne mogą uzyskać znacznie większą niż
dotychczas obowiązującą 50% zniżkę. Władze Rudy Śląskiej zachęcają rudzian do wykupu
mieszkań komunalnych oferując nawet 65% bonifikatę. Równocześnie zmieniono kryterium
ustalania bonifikaty.
Nowe zasady sprzedaży mieszkań komunalnych bonifikatę uzależniają od:


wieku budynku - za każdy rok, który upłynął od budowy budynku70 przysługuje
1 proc. opustu;



czasu trwania umowy najmu

-

za każdy pełny rok trwania umowy najmu

zawartej na czas nieoznaczony z najemcą będzie można otrzymać dodatkowo
0,5 % bonifikaty.
W obecnym systemie, im starszy jest budynek i dłuższy czas trwania umowy najmu,
tym większa zniżka przy wykupie mieszkania. Wysokość bonifikat sumuje się, ale – w swojej
podstawowej formie (patrz zapis poniżej) - nie mogą one przekroczyć 65%.
Zgodnie z przyjętą przez Miasto polityką, na dodatkową bonifikatę przy wykupie
mieszkania mogą liczyć lokatorzy mieszkań komunalnych, które znajdują się w budynkach
wspólnot, gdzie miasto ma mniejszościowy udział. Dlatego w tych budynkach oraz tam gdzie
przemawiają za tym szczególne względy np.:


ujęcie budynku w Lokalnym Programie Rewitalizacji lub



objęcie go ochroną konserwatorską,

bonifikaty przy wykupie mieszkań mogą sięgnąć 75%.

68

W tym przypadku ważne jest, aby w akcie notarialnym kupna innego mieszkania zawrzeć oświadczenie, że
środki na zakup tego lokalu pochodzą ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykupionego wcześniej od miasta.
Należy podać kwotę i adres mieszkania, z którego sprzedaży ta kwota pochodzi.
69
Patrz: Uchwała Nr PR.007.130.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia
zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu
wieczystym gruntu będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska (Dz. Urz. Województwa Śląskiego. Poz.
4006) oraz http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/04/25/bonifikata-za-lata/ .
70
Naszym zdaniem zapis ten powinien uwzględniać datę ostatniego remontu generalnego lub modernizacji
budynku (jego rewitalizacji).
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Jak dotychczas, lokator starający się o wykup swojego mieszkania musi spełniać kilka
dodatkowych warunków, do których zaliczamy:


nie zaleganie z opłatami z tytułu najmu;



brak decyzji o wypowiedzeniu najmu z przyczyn ustawowych;



nie posiadanie tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego przez najemcę
i jego współmałżonka.

Świętochłowice
Prezydent Miasta Świętochłowice w 2013 r. podjął pisemne konsultacje społeczne
z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice
na lata 2013 – 2017. W Rozdziale IV Programu 71 , zatytułowanym: Sprzedaż lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice, w § 6 stwierdzono:


W związku z prowadzoną sprzedażą mieszkań na rzecz najemców i udzielaniem
korzystnych bonifikat oraz umożliwianiem zapłaty w ratach stworzono warunki
sprzyjające wykupowi mieszkań przez rodziny o różnym stopniu zamożności.



Zasady

zbywania

lokali

mieszkalnych

stanowiących

własność

Gminy

Świętochłowice określa uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/38/11
z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na
rzecz ich najemców ze zmianami.


Sprzedaż lokali w budynkach wybudowanych lub gruntownie modernizowanych
po 2012 r. winna odbywać się bez zastosowania bonifikat, za cenę ustaloną na
podstawie wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego.



Celowym wydaje się posiadanie przez Gminę niezbywalnego zasobu
mieszkaniowego. W związku z tym planuje się wyodrębnienie z mieszkaniowego
zasobu Gminy części zasobu, z którego mieszkania nie będą wyodrębniane i nie
będą przeznaczone do sprzedaży. W skład tego zasobu wejdą m.in. wyznaczone
budynki stanowiące w 100% własność Gminy. Zadaniem Gminy jest m.in.

71

Patrz: Załącznik do Zarządzenia nr 105/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.02.2013 r.
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Świętochłowicach w zakresie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Świętochłowice na lata 2013 – 2017.
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zaspakajanie

potrzeb

mieszkaniowych,

zwłaszcza

części

społeczeństwa

o najniższej kondycji finansowej. Systematyczna sprzedaż mieszkań zmniejsza
zasób mieszkaniowy Gminy.


Działania Gminy mające na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem komunalnym należy ukierunkować na sprzedaż
mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w celu dążenia
do pełnej ich prywatyzacji. Mieszkaniowy zasób Gminy Świętochłowice
charakteryzuje się dość dużym rozproszeniem lokali. Z oczywistych względów
gospodarowanie takim zasobem jest bardzo skomplikowane i kosztowne. Dlatego
też zasadnym jest bezwzględne wstrzymanie sprzedaży lokali w budynkach,
w których nie istnieją jeszcze wspólnoty.



Realizacja w/w założeń wymaga podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały,
która w sposób szczegółowy określi wysokość bonifikaty, warunki jej udzielenia
i termin realizacji.



Uzasadnieniem sprzedaży lokali mieszkalnych powinno być – w interesującym nas
zakresie

dotyczącym sprzedaży mieszkań

komunalnych dotychczasowym

najemcom:



stopniowe wychodzenie ze współwłasności we Wspólnotach Mieszkaniowych.
W celu niezbędnego i prawidłowego funkcjonowania wspólnot nieruchomości
przyległe winne być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste na ich
rzecz na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.



Realizowany będzie proces wycofywania udziału Gminy z budynków wspólnot
mieszkaniowych, w szczególności w przypadkach, gdy w budynkach pozostaną
pojedyncze lokale mieszkalne będące

jej własnością. Gmina Świętochłowice

skorzysta dla osiągnięcia tego celu między innymi z uprawnień wynikających
z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tj. z prawa złożenia najemcy oferty nabycia
lokalu i z prawa wypowiedzenia umowy najmu w przypadku nieprzyjęcia oferty
z zastrzeżeniem, że zapewni najemcy inny lokal zamienny
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Wnioski
Naszym zdaniem przedstawiona analiza dobrze ilustruje ewolucyjne podejście do
problemu bonifikat stosowanych przez gminy przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów
komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców, stosowane w okresie polskiej
transformacji ustrojowej. Najszerzej to przedstawiono na przykładzie Miasta Chorzowa,
które po okresie zapoczątkowanej w latach 90. masowej prywatyzacji mieszkań
komunalnych, uchwałą z dnia 1 lipca 2008 r. zniosło dotychczasowe bonifikaty (uzasadniając
to dobrym stanem zasobów mieszkaniowych i brakiem interesu gminy), aby w 2014 r. wrócić
do

selektywnej sprzedaży mieszkań, wykorzystującej system bonifikat np. dla

uporządkowania gospodarowania zasobem – głównie rozproszonym we wspólnotach
mieszkaniowych.
W procesie dokonywanych modyfikacji systemu bonifikat można zauważyć wpływ na
podejmowane przez poszczególne gminy powtarzającej się okresowo koniunktury
politycznej, związanej z wyborami parlamentarnymi lub samorządowymi (w tym zbieżność
uchwał z wyborami samorządowymi 16 listopada 2014 r.).
Niektóre rozwiązania podjęte przez analizowane gminy były – naszym zdaniem –
z góry skazane na niepowodzenie lub mające propagandowe znaczenie, np.:


stosowane do 2012 r. w Szczecinie, zgodnie z którymi bonifikaty nie były
uzależnione od okresu zamieszkiwania przez najemcę w danym lokalu,
a bonifikata zależała od zakresu prywatyzacji budynku komunalnego72;



przyjęte w Szczecinie – mające symboliczne znaczenie - dodatkowe bonifikaty
adresowane do kombatantów i Pionierów Szczecina.

W podejmowanych uchwałach znalazło się – zwłaszcza w ostatnim okresie – szereg ważnych
rozwiązań, np.:


przewidujących zachowania w Szczecinie

puli mieszkań wyłączonych ze

sprzedaży; wśród nich są lokale znajdujące się w zasobach Szczecińskiego
Centrum Renowacyjnego;

72

Rozwiązanie takie miało zachęcić lokatorów do uczestnictwa w całościowej prywatyzacji budynku, co
w konsekwencji miało uprościć system zarządzania (zamierzeniem Gminy było, aby powstała na
sprywatyzowanym zasobie wspólnota mieszkaniowa skład się tylko z osób fizycznych). Nie proponowało jednak
odpowiednich instrumentów „wewnątrzblokowego” dialogu społecznego, prowadzonego np. w oparciu
o wspólne realizowany program rewitalizacji nieruchomości (w tym podwórek) i partycypacji społecznej w tym
programie.
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traktujących łącznie sprzedaż – na warunkach preferencyjnych - lokalu
mieszkalnego oraz wykup prawa współwłasności gruntu lub prawa użytkowanie
wieczystego gruntu;



wyrażających w Toruniu

73

wolę rozdysponowywania lokali mieszkalnych

w budynkach przejętych od byłych przedsiębiorstw państwowych, przy założeniu,
że w większości przypadków zostaną one przekazane nieodpłatnie;


przypomnienie władz Rudy Śląskiej, że składający wniosek o wykup mieszkania
musi się liczyć z dodatkowymi poza ceną mieszkania kosztami obejmującymi
koszty aktu notarialnego i koszty sądowe, które wahają się pomiędzy
1 800-2 000 zł.

Na uwagę zasługują również trafne

obserwacje rynku mieszkań komunalnych,

w których Wydział Mienia Komunalnego w Toruniu stwierdzał, że zainteresowanie wykupem
mieszkań przez obecnych najemców

jest spore, jednak na przeszkodzie realizacji ich

potrzeb stoi przede wszystkim brak pieniędzy, gdyż ceny mieszkań komunalnych
i związanych z nimi udziałów w gruncie, nawet po uwzględnieniu bardzo dużych bonifikat,
przekraczają możliwości finansowe wielu najemców, często osób starszych, o niskich
dochodach lub bezrobotnych. Prawdopodobnie także z tej przyczyny nikt nie odważył się
zaciągnąć kredytu bankowego poręczanego przez gminę, chociaż w ankiecie komunalnej na
426 osób zainteresowanych wykupem aż 325 deklarowało chęć nabycia mieszkania na
kredyt.
Zdaniem Radnych Miasta Chorzowa:


uzyskiwane od 2008 r. środki na utrzymanie mieszkaniowych lokali komunalnych
wystarczają na zabezpieczenie wszystkich niezbędnych prac remontowych, dzięki
temu istnieje możliwość wynajmowania tych mieszkań w bardzo dobrym stanie
i przyzwoitym standardzie (lokatorzy oprócz czynszu nie muszą ponosić żadnych
innych kosztów);



miasto nie ma potrzeby kontynuowania wyprzedaży zasobu komunalnego za
20-30% ich wartości rynkowej;

73

Gdzie Radni zwrócili uwagę, że po 15 grudnia 2000 r weszły korzystne przepisy dotyczące nabywania
mieszkań od obecnych przedsiębiorstw państwowych oraz innych podmiotów, np. spółek handlowych
z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z nimi sprzedaży mieszkań dokonuje się po cenie ustalonej na zasadach
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, łącznie pomniejszonej o: 6% za każdy rok pracy osoby
uprawnionej do nabycia mieszkania oraz3% za każdy rok najmu tego mieszkania, przy czym łączna obniżka nie
może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania.
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miasto nie może stawiać sobie celu wyprzedaży wszystkich mieszkań
komunalnych, ponieważ

zacznie mu brakować lokali czynszowych

i lokali

socjalnych; w tej sytuacji miasto będzie zmuszone do uzupełnienia zasobu
poprzez budowę nowych mieszkań (na co środki uzyskane z preferencyjnej
sprzedaży pozwolą w znikomym stopniu);
W dniu 25 września 2014 r. Rada Miasta Chorzów podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych zgodnie z którą wprowadzono zasadę, że Prezydent Miasta może samodzielnie
udzielać bonifikat w wysokości 30 % od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na
rzecz ich najemców, przy czym zasada ta dotyczy lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zakwalifikowanych do
wyburzenia).
Rada Miasta Ruda Śląska stwierdziła, że: prowadzona do dnia 30.09.2011r.
prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych Miasta doprowadziła do powstania
269 wspólnot mieszkaniowych, spośród których tylko 9 nie posiadało udziałów Gminy. Po
przejęciu do zasobów Gminy w 2008 r.

udziałów w 4 wspólnotach

mieszkaniowych

powstałych na mieniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. oraz w 2010r.
udziałów w 5 wspólnotach powstałych na mieniu Kombinatu Koksochemicznego
„Zabrze” S.A. Miasto Ruda Śląska dalej posiada udziały w 269 wspólnotach mieszkaniowych,
przy czym w 157 wspólnotach posiada mniej niż 50% udziałów. Nie jest to sytuacja
korzystna – zarówno w sensie organizacyjnym jak i ekonomiczno-finansowym. Dlatego
zakładana w Uchwale realizacja:


prywatyzacji rozproszonej powinna być ograniczona do wyjątkowych przypadków,
najlepiej zapewniających prywatyzację całej nieruchomości;



prywatyzacja selektywna powinna być działaniem wiodącym, bazując na
wytypowaniu budynków możliwych do całkowitej prywatyzacji i uwolnieniu się
Gminy z udziału we wspólnotach mieszkaniowych.

Preferowanymi w Świętochłowicach zasadami są zasady mówiące, że:


sprzedaż lokali w budynkach wybudowanych lub gruntownie zmodernizowanych
po 2012 r. winna odbywać się bez zastosowania bonifikat, za cenę ustaloną na
podstawie wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego;
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celowym jest posiadanie przez Gminę niezbywalnego zasobu mieszkaniowego,
wyodrębnionego z mieszkaniowego zasobu (z którego mieszkania

nie będą

przeznaczone do sprzedaży);


działania Gminy mające na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem komunalnym należy ukierunkować na sprzedaż
mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w celu dążenia
do pełnej ich prywatyzacji.



w procesie wycofywania udziału Gminy z budynków wspólnot mieszkaniowych,
w szczególności w przypadkach, gdy w budynkach pozostaną pojedyncze lokale
mieszkalne będące

jej własnością Gmina Świętochłowice skorzysta dla

osiągnięcia tego celu między innymi z uprawnień wynikających z art. 21 ust. 4 i 5
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego, tj. z prawa złożenia najemcy oferty nabycia lokalu i z prawa
wypowiedzenia umowy najmu w przypadku nieprzyjęcia oferty z zastrzeżeniem,
że zapewni najemcy inny lokal zamienny.
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9. Budownictwo mieszkaniowe
9.1.

Planowanie terenów inwestycyjnych dla zabudowy mieszkaniowej na
gruntach gminnych

Zagadnienia planowania przestrzennego na obszarze gminy Świętochłowice 74, w tym
terenów dla mieszkalnictwa regulują trzy rodzaje dokumentów:


studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;



miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz



decyzje administracyjne o warunkach zabudowy.

Gmina Świętochłowice posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego75.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W gminie Świętochłowice obowiązuje obecnie pięć, dotyczących budownictwa
mieszkaniowego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego76.

74

Patrz: http://bip.swietochlowice.pl/ ; na tej stronie akty prawa miejscowego zostały zestawione w 6 grupach:
statuty i regulaminy, zasady zarządu mieniem gminnym, przepisy porządkowe, zagospodarowanie
przestrzenne, pomoc społeczna oraz pozostałe.
75
Patrz: Uchwała XLV/488/14 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice. http://www.bip.swietochlowice.pl/
76
Patrz: http://www.bip.swietochlowice.pl
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Tab. 28. Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Świętochłowic
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego
Uchwała Nr
Dz.Urz.Woj.Sla.
pomiędzy granicą administracyjną miasta
1. XXII/266/12
2012.3645
od 25.09.2012
oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa,
08.08.2012
10.09.2012
Bytomska,
Krasickiego,
Mickiewicza,
Chorzowska.
Uchwała Nr Zmiana
miejscowego
planu Dz.Urz.Woj.Sla.
2. XXIV/288/12 zagospodarowania przestrzennego dla 2012.4965
od 06.12.2012
24.10.2012
obszaru w rejonie ulicy Szkolnej.
21.11.2012
Miejscowy
plan
zagospodarowania
Uchwała Nr
Dz.Urz.Woj.Sla.
przestrzennego dla obszaru ograniczonego
3. XXIV/289/12
2012.5265
od 04.01.2013
ulicami:
Chorzowską,
Bytomską,
24.10.2012
04.12.2012
Bieszczadzką, Sudecką i Stawową.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
Uchwała Nr
Dz.Urz.Woj.Sla.
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic
4. LIII/559/14
2014.4356
od 12.09.2014
Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i
18.08.2014
28.08.2014
Ceramicznej.
Uchwała Nr Miejscowy
plan
zagospodarowania Dz.Urz.Woj.Sla.
5. LIII/560/14
przestrzennego dla obszaru ograniczonego 2014.4357
od 12.09.2014
18.08.2014
ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców.
28.08.2014

Wyżej wymienione plany – dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta77 składają się z części tekstowej (opisowej) oraz rysunkowej. Brak jest natomiast prezentacji
prognoz skutków finansowych poszczególnych planów.
Należy przypomnieć, że opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta wynika z ustaleń art. 17, 36,
37, 58 i 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz przepisów art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Aktem wykonawczym ustawy
o

planowaniu

i

zagospodarowaniu

przestrzennym

jest

Rozporządzenie

Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), w którym
w §. 11 postanowiono, że prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego powinna – w interesującym nas zakresie – zawierać:


prognozę wpływu ustaleń projektu planu na wydatki związane z realizacją
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy i szczegółowo są wymienione w Rozdziale 2 Zakres działania i zadania
gminy ustawy o samorządzie gminnym;

77

Patrz: http://www.bip.swietochlowice.pl/
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wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu
miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.

Po stronie potencjalnych przychodów budżetowych Miasta, prognoza skutków
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna –
w interesującym nas zakresie – uwzględniać zapisy

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 2603 z późn. zm.) – regulującej
między innymi zagadnienia opłat adiacenckich z tytułu udziału w kosztach budowy
zrealizowanej przez gminę infrastruktury technicznej;
W trakcie spotkania w Świętochłowicach w dniu 12 listopada 2014 r. przedstawiciela
Instytutu Rozwoju Miast z przedstawicielem Urzędu stwierdzono brak lub istnienie prognoz
finansowych w „ułomnym” zakresie.

Decyzje administracyjne o warunkach zabudowy
Rozpatrując problem planowania terenów inwestycyjnych w mieście należy zwrócić
uwagę na funkcjonującą obecnie w Polsce instytucję decyzji administracyjnej warunkach
zabudowy78. Instytucja ta regulowana jest ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym79. W idealnym - jak się wydaje w obecnych polskich
warunkach utopijnym układzie – decyzje o warunkach zabudowy powinny wpisywać się
w proces planowania respektującego zasady zrównoważonego rozwoju miast. W praktyce,
z uwagi na wadliwe regulacje prawne, zintegrowane strategie rozwoju miast – nawet te
zbudowane poprawnie (zgodnie z duchem Karty Lipskie80 i zasadami sztuki planistycznej)
mają tylko wartość propagandową, przydatną w toku kampanii wyborczych lub dydaktyczną
(pokazującą jak dalece „rozwarte są nożyce” wyznaczające obszar: wzniosłe idee – mdła
praktyka). Od daty podpisania Karty Lipskiej minęło 7 lat, które w warunkach polskich zostały
zmarnowane. Dalej brak jest instrumentów prawnych umożliwiających wyeliminowanie
systemowych przyczyn występowania patologii w gospodarowaniu przestrzenią polskich
miast. Niektóre z tych instrumentów są łatwe do wprowadzenia – np. dotyczące zapisu
mówiącego, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

78

Patrz: J. Jeżak, M. W. Wierzchowski, Wpływ decyzji o warunkach zabudowy na ład przestrzenny polskich
miast, Świat Nieruchomości Nr 89 (3/2014)
79
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm. ogłoszonymi w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21).
80
Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich - przyjęta z okazji nieformalnego
spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku 24-25 maja 2007 r.
http://www.mrr.gov.pl
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ma charakter prawa miejscowego.

Inne wymagają głębokiej - uwzględniającej

doświadczenia rozwiniętych gospodarczo krajów UE81 - refleksji nad instytucją decyzji o
warunkach zabudowy, w tym dotyczącej zasad wyznaczania obszaru oddziaływania,
kontynuacji funkcji, nieruchomości sąsiednich.

Wnioski
Należy podkreślić, że gmina Świętochłowice z dużą konsekwencją realizuje program
sukcesywnego uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


zgodnych

ze

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy,


uwzględniających ochronę substancji zabytkowej miasta, problemy rewitalizacji,
rekultywacji terenów itp.

Jednak, w kontekście horyzontu czasowego 2030 r., współdziałające ze sobą gminy:
Świętochłowice, Chorzów i Ruda Śląska powinny niezwłocznie włączyć się w prace nad
korektą obowiązującego obecnie w Polsce systemu planowania i zagospodarowania
przestrzennego.

Prace

te

powinny

uwzględnić

spostrzeżenia,

które

sformułował

82

I. Zachariasz mówiące, że prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego wymaga
gruntownej reformy, której celem nie mogą być działania sprowadzające się do
ogólnikowych haseł „uproszczenia” i „deregulacji” procesu inwestycyjnego. Autor ten
stwierdza: „Paradoksalnie to właśnie owa deregulacja i uproszczenia, które tworzyliśmy
sukcesywnie od 1994 r., w których żaden element działań administracji publicznej
i podmiotów prywatnych w przestrzeni nie musi być ze sobą powiązany i od siebie zależny, są
źródłem narastających patologii w gospodarce przestrzennej”. Należy zgodzić się z jego
zdaniem, mówiącym, że podstawowym celem reformy systemu gospodarowania
przestrzenią w Polsce powinno być wzmocnienie ochrony praw podmiotowych w procesie
planowania i uporządkowanie prawa materialnego - tak aby maksymalnie uspołecznić
gospodarowanie przestrzenią, a jednocześnie stworzyć gwarancje ochrony interesu

81

Np. Republiki Federalnej Niemiec, patrz: J. Hernik, G. Olejniczak, Planowanie przestrzenne w RFN, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Kraków 2006.
82
Patrz: Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, I. Zachariasz (red. naukowa),
LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 17.
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publicznego w jej zagospodarowaniu. W szczególności powinny uwzględniać postulaty
wprowadzenia83:


hierarchicznej współzależności planów zagospodarowania przestrzennego84



zasady wydawania pozwoleń na budowę na nowych terenach urbanizacji
wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”85
oraz obowiązku planowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod inne
funkcje niż dotychczasowe formy”

Reklama walorów inwestycyjnych Świętochłowic
Miasto Świętochłowice na swojej stronie internetowej 86 reklamuje potencjalnym
inwestorom swoje walory podkreślając, że jest to miasto:


położone w samym środku Metropolii Silesia,

jednej z najważniejszych

i największych metropolii w Europie Środkowo-Wschodniej, charakteryzującej się
ogromnym potencjałem (Świętochłowice są oddalone zaledwie 7 km od stolicy
województwa – Katowic);


mające duże znaczenie na gospodarczej mapie regionu i kraju;



przyjazne dla inwestorów i mieszkańców, zarówno z uwagi na jego kameralną
skalę - jest to najmniejsze miasto Metropolii Silesia o powierzchni 1.330 ha,
z której 58% zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane87, w tym:


mieszkaniowe (24,5%),



rekreacyjne i wypoczynkowe (11,3%);



posiadające 2 miliony potencjalnych klientów - mieszkańców Metropolii Silesia;



dające możliwości realizacji życiowych planów, a

koszty ich spełnienia są

zdecydowania tańsze;


83

oferujące dostęp do nowoczesnej edukacji, technologii, służby zdrowia.

T. Markowski, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego
planowania i zarządzania rozwojem [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym
zarządzaniu rozwojem kraju, T. Markowski, P. Żuber (red.), seria Studia KPZK PAN, t. CXXXIV, Warszawa 2011,
s. 41
84
patrz: Stanowisko Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej z dnia 30 maja 2011 r.
85
Wiąże się to z potrzebą precyzyjnej definicji „nowego terenu urbanizacji”.
86
http://www.swietochlowice.pl/inwestor/
87
Według stanu w dniu 01.01.2011 r.
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Świętochłowice posiadają dobre perspektywy kształtowania pożądanej struktury
funkcjonalno-przestrzennej miasta, o czym decyduje:


dostępność terenów kwalifikujących się do przekształceń funkcjonalnych oraz
dostępność obszarów niezabudowanych, a także



różnorodne powiązania komunikacyjne88

Podkreślany jest również fakt zamieszkiwania Świętochłowic przez osoby w wieku
produkcyjnym, z wysokimi kwalifikacjami i znającymi języki obce. Wielu młodych ludzi
studiuje w uczelniach wyższych Śląska.
Istotne dla pozyskania nowych inwestorów będą – obecnie zainicjowane starania,
mające doprowadzić do włączenia wybranych obszarów miasta do Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, pozwalające między innymi na

rozwój małej i średniej

89

przedsiębiorczości .
Równolegle podejmowane są działania mające na celu sanację gospodarki
przestrzenią miasta, bazujące na aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sukcesywnie opracowywanych miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Efektem tych prac jest jednoznaczne wskazanie
nowych obszarów funkcjonalnych miasta90, w tym terenów:


produkcyjnych i usługowych, mogących zaktywizować działalność gospodarczą;



mieszkaniowych;



ochrony dziedzictwa kulturowego,



rewitalizacji.

W ramach niniejszego raportu skupiono się na ofercie

miasta Świętochłowice

terenów inwestycyjnych dla zabudowy mieszkaniowej na gruntach gminnych 91.

88

Przecinająca miasto Drogowa Trasa Średnicowa, bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego KatowicePyrzowice oraz sąsiedztwo autostrad A1 i A4.
89
Traktowany jako priorytety polityki gospodarczej Świętochłowic.
90
I ich ochronę poprzez zapis planu, który po uchwaleniu przez Radę Miasta stanowi element prawa
miejscowego.
91
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Świętochłowicach pod numerami telefonu: 32-3491-935 lub 32-3491-93.
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Oszacowanie ekonomicznych skutków sprzedaży komunalnych zasobów gruntowych
Założenia merytoryczne - przyjęty model obliczeniowy
Ocena podejmowanych przez gminę decyzji dotyczących sprzedaży komunalnej
nieruchomości gruntowej powinna - obok kryteriów społecznych, prawnych i politycznych –
uwzględniać również kryterium racjonalności ekonomicznej.
W sensie ogólnym, ocena racjonalności ekonomicznej określonej działalności
gospodarczej bazuje na zobiektywizowanym pomiarze i analizie efektywności ekonomicznej
– umożliwiającej porównanie wartości uzyskanych efektów do nakładu czynników użytych do
ich uzyskania92. Efektywność ekonomiczna stanowi jeden z podstawowych sposobów oceny
celowości gospodarczej podejmowanych działań.
Naszym zdaniem, badanie efektywności, powinno być identyfikowane w ujęciu
ex ante – pozwalającym na oszacowanie (antycypację) przewidywanych efektów, możliwych
do osiągnięcia przy zaangażowaniu określonych środków, czasu. Należy przy tym pamiętać,
że ocena ta dotyczy specyficznego zjawiska alokacji zasobów. W tym przypadku - według
doktryny Kaldora-Hicksa93:


rozwiązanie jest efektywne (to znaczy prowadzi do wzrostu efektywności), gdy
w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej, niż traci inny,
a jednocześnie istnieje (przynajmniej teoretycznie) sposób kompensacji strat
przez podmiot zyskujący na rzecz podmiotu tracącego;



jeżeli w danej sytuacji (przy określonej alokacji zasobów), każda zmiana alokacji
będzie powodować, że zyski będą mniejsze od strat, wówczas tylko
dotychczasowa alokacja jest efektywna.

Dla oceny efektywności alokacji zasobów ważne jest uwzględnienie w szacunkach
zmienności wartości pieniądza w czasie. „Potocznie jako przyczynę zmiennej wartości
pieniądza w czasie podaje się inflację. Jest to jednak niewielka część prawdy. Pieniądz ma
zmienną wartość w czasie również w przypadku zerowej inflacji”.94
W interesującym nas zakresie do takich przyczyn należą ryzyko (określona kwota
uzyskana dziś ma większą wartość niż obietnica tej samej - w sensie wartości nabywczej 92

Efektywność (ang. efficiency) - rezultat podjętych działań, opisywany relacją uzyskanych efektów do
poniesionych nakładów.
93
Sformułowanej w 1939 r. przez brytyjskich ekonomistów Nicholasa Kaldora oraz laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii Johna Hicksa.
94
K. Jajuga, T. Jajuga. Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999; str. 31.
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kwoty możliwej do uzyskania np. za rok; ponieważ obietnica może nie być dotrzymana),
natychmiastowość uzyskanej korzyści (związanej z preferencją bieżącej konsumpcji),
możliwość inwestowania (posiadana kwota pieniężna, umiejętnie zainwestowana może
w przyszłości mieć znacznie wyższą wartość).
W tym ostatnim przypadku, możemy określić w procesie symulacji przyszłą wartość
lokaty kapitałowej środków uzyskanych ze sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej.
Przyjęty model obliczeniowy umożliwia ocenę skutków finansowych (rozpatrywanych
z punktu widzenia interesu gminy) sprzedaży 95 komunalnej nieruchomości gruntowej
z jednoczesną lokatą uzyskanej kwoty w instytucji finansowej (np. w banku). Odpowiada on
na pytanie: jaka będzie w przyszłości wartość lokaty, po upływie ustalonego okresu czasu
oraz przy założeniu, że odsetki będą kapitalizowane przy określonej stopie procentowej.
Przy tego typu operacjach finansowych (lokatach) występują pojęcia:


kapitału pierwotnego (wkładu początkowego) - w naszym przypadku równego kwocie
zapłaconej przez kupującego;



odsetek skapitalizowanych – równych odsetkom nie podejmowanym bieżąco,
powiększającym z okresu na okres kwotę lokaty;



sumy skapitalizowanej – obejmującej kapitał pierwotny oraz odsetki skapitalizowane.

Formuła pozwalająca obliczyć przyszłą wartość lokaty kapitałowej przy zastosowaniu
procentu składanego (odsetek składanych) ma następującą postać:

FV  PV  (1  r) n

[1]

gdzie:
FV

- przyszła wartość kapitału (lokaty)

PV

- obecna wartość kapitału (lokaty)

r

- stopa procentowa (stopa zwrotu kapitału)

n

- liczba lat okresu obliczeniowego

Obliczenie skapitalizowanej kwoty, tj. przyszłej wartości pieniądza ulokowanego na procent
składany, może być znacznie ułatwione przy wykorzystaniu tablic zawierających przyszłą
95

Za cenę odpowiadającą aktualnej cenie rynkowej nieruchomości, pomniejszonej o koszty transakcji.
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wartość jednostki kapitału (np. jednego złotego). Znając stopę procentową (stopę zwrotu
kapitału) r oraz liczbę n okresów kapitalizacji odsetek, wystarczy odnaleźć w tablicy
odsetkowej

96

wartość współczynnika skapitalizowanej wartości jednostkowej (SVj)

i przemnożyć przez nią początkową wartość konkretnego – ulokowanego – kapitału (PV).
W tym przypadku ma zastosowanie następująca formuła:

FV  PV  SVj

[2]

gdzie:
FV

- przyszła wartość kapitału (lokaty)

PV

- obecna wartość kapitału (lokaty)

SVj

- współczynnik skapitalizowanej wartości jednostkowej

Charakterystyka objętego alokacją zasobu nieruchomości gruntowych
Zgodnie z przyjętą przez gminę polityką, do sprzedaży zakwalifikowano następujące
tereny,

przeznaczone

w

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do realizacji
inwestycji mieszkaniowych:
c) do sprzedaży razem 177.281 m2, w tym :


Teren przy ul. Kamionki (1), oznaczenie nieruchomości: 3059/1, powierzchnia:
346 m2, przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.



Teren przy ul. Kamionki (2), oznaczenie nieruchomości: 3059/2, powierzchnia:
461 m2, przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.



Teren przy ul. Kościelnej, oznaczenie nieruchomości: 3054/3,

powierzchnia:

2

1.459m , przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o wysokiej
intensywności.


Teren przy ul. Ślęzan pod budownictwo mieszkaniowe 2, oznaczenie
nieruchomości: 3110/17 - powierzchnia 1.082 m2, 3110/18 - powierzchnia
1.277 m2, 3110/20 i 3110/32 – łączna powierzchnia 3.431 m2, przeznaczenie:

96

Patrz A. Bień, W. Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady
i tablice procentowe, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 Aneks nr 1. Tablice współczynników przyszłej wartości kapitału (kapitalizacja).
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tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej i w części 1 ZN tereny zieleni.


Teren przy ul. Ślęzan pod budownictwo mieszkaniowe 3, oznaczenie
nieruchomości: 3110/24, 3110/28 i 3110/33, powierzchnia: 8.385 m2,
przeznaczenie: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
i w części 1 ZN - tereny zieleni.



Teren przy ul. Ślęzan pod budownictwo mieszkaniowe 4, oznaczenie
nieruchomości: 3117/1 – powierzchnia 474 m2, 3117/8 - powierzchnia 328 m2,
3117/10 - powierzchnia 609 m2 – łączna powierzchnia 1.411 m2 , przeznaczenie:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej; uwaga: przez
nieruchomości przebiega sieć energetyczna.



Teren przy ul. Piechaczka,

oznaczenie nieruchomości: 1146/55, 1147/55:

powierzchnia: 4.844 m2 , przeznaczenie: I 2. M.1 – tereny usług i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności.


Teren przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczenie nieruchomości: 4010/3, 4010/4,
4010/5: powierzchnia: 3.682 m2 , przeznaczenie: A.2.1/2.M1 – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej intensywności.



Teren przy ul. Lotniczej przy granicy z Rudą Śląską, oznaczenie nieruchomości:
3116/3, 3116/4, 3116/5, 3116/6, 3116/7, 3116/8, 3116/10, 1612/1, 1612/2,
1612/3, 1612/4: powierzchnia: 134.300 m2 , przeznaczenie: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol/2.M1,/3.M1.



Teren przy ul. Bytomskiej / ul. Ślęzan, oznaczenie nieruchomości: 3072/2:
powierzchnia: 14.862 m2, przeznaczenie:

2 MN/MW – tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej oraz częściowo 1 ZL – tereny
lasów.


Teren przy ul. Bukowej 1, oznaczenie nieruchomości: 1325/14, powierzchnia:
4.100 m2, przeznaczenie: A.3.6/6m1 – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i niskiej intensywności.

Miasto Świętochłowice przygotowało ofertę sprzedaży 177 tys. m2 terenów przeznaczonych
do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, w tym o niskiej intensywności.
Przez jedną nieruchomość przebiega linia energetyczna, co naszym zdaniem obniża jej
wartość o minimum 30%. Dla celów szacunkowych przyjęto 97 średnią cenę tego typu

97

Na podstawie cen ofertowych ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Świętochłowice oraz z internetowych
informacji z lokalnego rynku nieruchomości, patrz np.:
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nieruchomości gruntowych na poziomie 150 zł/m2 . Oznacza to możliwość uzyskania przez
gminę wpływów na poziomie 26,55 mln zł.
d) oddanie w wieczyste użytkowanie


Teren przy ul. Sudeckiej, oznaczenie nieruchomości: 3105/12, powierzchnia:
2.116 m2, przeznaczenie:

9 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej.
Zgodnie z Art. 71 i 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2014 poz. 518, 659, 805, 822, 906) za oddanie nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste pobiera się:


pierwszą opłatę98 - stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi 15% do 25% ceny
nieruchomości gruntowej99;



opłaty roczne100 - stawka procentowa opłat rocznych za nieruchomości gruntowe
oddane na cele mieszkaniowe wynosi 1% ceny101.

Oznacza to możliwość uzyskania przez gminę: jednorazowej kwoty z tytułu pierwszej opłaty
na poziomie 60 do 100 tys. zł; przyjęto średnią: 80 tys. zł oraz przez okres 99 lat –
waloryzowanych w miarę potrzeby – opłat rocznych na poziomie 4 tys. zł.

 http://swietochlowice.nieruchomosci-online.pl/dzialki,sprzedaz/
 http://mieszkania.trovit.pl/dzialka-budowlana
 http://swietochlowice.lento.pl/nieruchomosci/dzialki-i-grunty.html
98
Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, tak jak
ma to miejsce w rozpatrywanym przypadku, podlega zapłacie jednorazowo.
99
Ustalonej w rozpatrywanym przypadku na poziomie 400 tys. zł; oznacza to wysokość pierwszej opłaty
w przedziale: , że pierwsza opłata zmieści się w przedziale: 60 – 100 tys. zł.
100
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego ; w rozpatrywany przypadku jest to 99 lat.
101
W rozpatrywanym przypadku będzie to kwota 4 tys. zł/rok (według obliczenia: 400 tys. zł x 0,01 = 4 tys. zł).
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9.2.

Różne rozwiązania dla uzbrojenia terenów

Uzbrojenie terenów mieszkaniowych
Przedmiotem prezentowanej analizy jest realizowane przez gminę uzbrojenie
w niezbędną infrastrukturę techniczną terenów mieszkaniowych. Tereny te stanowią część
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, określonych w obowiązujących miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

Miasta

Świętochłowice

jako

tereny

mieszkaniowe. Obejmują one grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej,
zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami
mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także
ogródki przydomowe102.

Planowany przyrost terenów mieszkaniowych
W pozycji grunty zabudowane i zurbanizowane, według stanu w dniu 01.01.2011 r.
tereny mieszkaniowe stanowiły w Świętochłowicach 187 ha. Zgodnie z przyjętą przez gminę
polityką, do sprzedaży zakwalifikowano 177 281 m2 terenów, przeznaczonych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego do realizacji inwestycji mieszkaniowych 103. Jednocześnie
zaoferowano oddanie w użytkowanie wieczyste 2 116 m2 terenów z przeznaczeniem do
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Oznacza to możliwość nowego zagospodarowania
17,9 ha gruntów miejskich, w tym:


1,2 ha przeznaczonych dla realizacji ok. 60 mieszkań zlokalizowanych
w budynkach wielorodzinnych104 oraz



102

16,7 ha dla realizacji ok. 140 mieszkań w budynkach jednorodzinnych105.

Patrz:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków(Dz. U. Nr 38, poz. 454; Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i
lokali do grup i podgrup rejestrowych oraz Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków
gruntowych ).
103
Patrz: pkt. 7 (d) Zbywanie komunalnych nieruchomości gruntowych. Charakterystyka problemu, modelowe
procedury decyzyjne wyboru najlepszych inwestorów, ocena ekonomiczna składanych ofert.
104
2
2
2
Według obliczenia:
(pow. terenu 12.062 m – 12.062 m x 0,30 wskaźnik pow. biol. czynnej) = 8.443 m x
2
0,25 wskaźnik pow. zabudowy = pow. zabudowy = 2.110 m xwskaźnik intensywności zabudowy 1,5 =
2
2
3.166 m : średnia pow. mieszkania 55 m = 60 mieszkań.
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Osiągnięcie tego celu wymaga

zrealizowania – w różnym zakresie – niezbędnej

infrastruktury technicznej finansowanej z budżetu gminy.

Szacunek niezbędnych nakładów inwestycyjnych realizację przez gminę infrastruktury
technicznej dla mieszkalnictwa
Z uwagi na istotę miejscowego planowania przestrzennego, problem oceny skutków
finansowych

jego

realizacji

jest

ciągle

otwartym

zagadnieniem

praktycznym.

W prezentowanym raporcie, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz doświadczenie
zdobyte w prognozowaniu przedsięwzięć gospodarczych, zastosowano autorską metodę
oceny skutków finansowych uchwalenia planu. Prezentowana metoda wykorzystuje technikę
symulacji106. Metoda ta jest przydatna tam, gdzie analityczne wyznaczenie rozwiązania
z uwagi na brak danych i informacji o możliwych zachowaniach rynkowych beneficjentów
uchwalenia planu jest niemożliwe.
Traktując symulację jako technikę umożliwiającą dokonywanie eksperymentów
opartych na przyjętych modelach matematycznych, można ją przyrównać do operacji na
modelu wirtualnym - mającym wszystkie istotne cechy obiektu rzeczywistego, a jednak nim
nie będącym. Spostrzeżenie to jest ważne, ponieważ zwraca uwagę na konieczność
uwzględnienia w symulacji skutków planowanych decyzji abstrakcyjnego myślenia 107 polegającego na uwzględnieniu w modelowaniu działań hipotetycznych związanych np.
z zachowaniami właścicieli nieruchomości i innych beneficjentów podejmowanych przez
gminę działań.
Zakładając, że realizacja planu wymaga wykonania dróg publicznych (wraz
z towarzyszącą infrastrukturą wodno – kanalizacyjną) o łącznej długości 3.500 m oraz cenę
105

2

2

2

Według obliczenia:
[(pow. terenu 165.219 m + 2.116 m ) – 167.335 m x 0,50 wskaźnik pow. biol.
2
2
czynnej] = 83.667 m x 0,30 wskaźnik pow. zabudowy = pow. zabudowy = 25.100 m xwskaźnik intensywności
2
2
zabudowy 1,25 = 31.375 m : średnia pow. mieszkania 220 m = 140 mieszkań.
106
Szersze omówienie obowiązujących w Polsce rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie zawierają dwa
artykuły:
 Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, D. Korecki, M. W. Wierzchowski, Świat Nieruchomości nr 3 (73),
 Wybrane elementy prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, M. W. Wierzchowski, Świat Nieruchomości nr 4 (74),
 Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, M.W. Wierzchowski, Świat Nieruchomości nr 3 (82).
107

Charakterystycznego dla modelowania finansowego (ang. financial modeling) - pomocnego
w podejmowaniu racjonalnych decyzji, procesu symulowania sytuacji finansowej (procesu opartego
na testowaniu hipotetycznych wyników dla przyjętych danych wejściowych). O uwarunkowaniu tym
zapomina część przedstawicieli administracji samorządowej, odpowiedzialnych za przyjęcie planu.
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jednostkową wydatków inwestycyjnych określoną na średnim – odniesionym do budowy
dróg lokalnych – poziomie: 3.000 zł/m, otrzymujemy kwotę niezbędnych wydatków gminy na
ten cel, która wynosi: 10,5 mln zł.

Wnioski
Szacuje się, że realizacja decyzji gminy Świętochłowice o sprzedaży 177,2 tys. m 2
i oddaniu w użytkowanie wieczyste 2,1 tys. m2 powierzchni gruntów komunalnych, z ich
przeznaczeniem na inwestycje mieszkaniowe pozwoli na realizację ok. 200 mieszkań, w tym
60 w ramach budownictwa wielorodzinnego i 140 mieszkań w domach jednorodzinnych
i w efekcie:


jednorazowe zasilenie budżetu gminy w kwocie

26.630,0 tys. zł

w tym z tytułu:


sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie:



pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
w kwocie:



coroczne wpływy budżetowe w kwocie

26 550,0 tys. zł
80,0 tys. zł
107,5 tys. zł

w tym z tytułu:


podatku od nieruchomości gruntowych na poziomie:

80,7 tys. zł



podatku od nieruchomości budynkowych na poziomie:

22,8 tys. zł



opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów na poziomie:

4,0 tys. zł

Poddając średnioroczne dochody gminy w kwocie: 107,5 tys. zł kapitalizacji 108
otrzymujemy teraźniejszą wartość dochodu na poziomie: 2,6 mln zł. Oznacza to, że
prognozowane wydatki budżetowe na realizację infrastruktury technicznej rozpatrywanego
terenu (10,5 mln zł) przekraczają o 7,9 mln zł prognozowane dochody. W tej sytuacji celowe
jest rozważenie nałożenia na beneficjentów podejmowanych przez gminę działań opłat
adiacenckich z tytułu zrealizowanej infrastruktury lub opłat z tytułu tzw. renty planistycznej.
Należy jednak pamiętać, że w wyniku prywatyzacji - z przeznaczeniem na budownictwo
mieszkaniowe – gruntów komunalnych Gmina Świętochłowice może uzyskać kwotę
26,6 mln zł.
108

Stopą kapitalizacji na poziomie: 4,2%, według obliczenia: 2,25% (stopa kredytu refinansowego NBP) x 1,5
(premia z tytułu ryzyka indywidualnego) x 1,25 (premia ryzyka systemowego). Patrz: pkt. 7 (a) Planowanie
terenów inwestycyjnych dla zabudowy mieszkaniowej na gruntach gminnych.
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Odnosząc się do prognozy rozpatrywanej w sensie ogólnym, należy zwrócić uwagę, że
prognoza dotyczy przewidywania przyszłych faktów i zdarzeń (z nowogreckiego
prognozowanie oznacza wiedzieć wcześniej) - mających wpływ na kształtowanie się
wydatków budżetu gminy. Z uwagi na adresata i cel prognozy, ma ona charakter prognozy
ostrzegawczej, pokazującej możliwość wystąpienia określonych faktów i zdarzeń
wpływających na kształtowanie budżetu gminy (nie ma charakteru normatywnego). Należy
przy tym pamiętać, że prognoza zmian wartości rynkowej przestrzeni planistycznej nie może
być utożsamiana z wyceną którejkolwiek jednostkowej nieruchomości lub ich zespołu – jest
to wycena wartości rynkowej obszaru, który może

pokrywać się z jednostkami

planistycznymi109.

109

R. Cymerman, T. Bajerowski, H. Kryszk, Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Wydawca EDUCATERRA Sp. z o.o., Olsztyn 2008, s. 33.
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9.3.

Zbywanie terenów – najlepsi inwestorzy

Gospodarka gruntami - rozpatrywana w skali kraju oraz w układach regionalnych
i lokalnych nabrała znaczenia po przystąpieniu Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii
Europejskiej. W nowym układzie duże znaczenie mają zagadnienia własnościowe, wiążące się
z racjonalnym zagospodarowaniem terenów stanowiących własność publiczną – w tym
jednostek

samorządu

terytorialnego.

Można

przyjąć

generalne

założenie,

że

zagospodarowanie to powinno być zgodne z interesem społecznym i jednocześnie spełniać
wymogi efektywnego zarządzania majątkiem narodowym. Ważnych instrumentów prawnych
dotyczących gospodarowania gruntami publicznymi dostarcza ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 110 , która w Dziale II reguluje między innymi
gospodarowanie

nieruchomościami

stanowiącymi

własność

jednostki

samorządu

terytorialnego. W szczególności obowiązujące prawo stanowi, że:


organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy
wykonawcze, zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób
zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki (Art. 11 ustawy);



nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w tym sprzedaży, a także mogą
być wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako
majątek tworzonych fundacji;

sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru

zabytków, stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, a także wnoszenie
tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (Art. 13 ustawy);


sprzedaż nieruchomości, jeżeli są położone na obszarach terenów górniczych
wymaga, w razie braku planu miejscowego, porozumienia z organem właściwym
do udzielania koncesji na wydobywanie kopalin (Art.19 ustawy);



do gminnego zasobu nieruchomości należą – w interesującym nas zakresie nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania
wieczystego gminy. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

110

Patrz: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.).
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uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (z Art. 24 ust. 1 i ust. 3 ustawy);


na

cele

rozwojowe

gmin

i

zorganizowanej

działalności

inwestycyjnej,

a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych
z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej (Art. 24 ust. 2 ustawy);


sprzedaż

nieruchomości

następuje

w

drodze

przetargu

lub

w drodze bezprzetargowej. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu
obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze
bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą (Art. 28
ustawy);


organ wykonawczy gminy sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Art. 35 ustawy), w którym określa
się:


oznaczenie

nieruchomości

według

księgi

wieczystej

oraz

katastru

nieruchomości;


powierzchnię nieruchomości;



opis nieruchomości;



przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;



cenę nieruchomości.



cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Przy sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen
(Art. 67 ustawy):


cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż
wartość nieruchomości;



cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż
wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50 % tej wartości;



cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się
w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu;



jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości
ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40 % jej
wartości.



Przesłanki udzielania bonifikaty określa Art. 68 ustawy. W szczególności, właściwy
organ może udzielić za zgodą, wojewody bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie
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z art. 67

jeżeli nieruchomość jest sprzedawana: na cele mieszkaniowe, na

realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych .
W sensie ogólnym, bonifikata111 oznacza towarzyszącą transakcji rynkowej zniżkę ustalonej
ceny dobra lub usługi, przyznawaną przez sprzedającego. Może ona:


zachęcać do zwiększania zakupów (zwiększenia ilości transakcji),



zachęcać do wcześniejszej zapłaty za nabyte dobro lub usługę lub wcześniejszego
spłacenia uzyskanego kredytu lub pożyczki (odsetek i kapitału);



stanowić rekompensatę (za potencjalne utrudnienia i niedogodności, związane
np. z gospodarowaniem nieruchomościami objętymi ochroną zabytków) lub
odszkodowanie (np. za poniesioną stratę).

Bonifikata ma charakter procentowy lub kwotowy. Jest ona adresowana przedmiotowo
(obejmuje określone dobro lub usługę, np. mieszkania) lub podmiotowo (obejmuje wybrane
osoby prawne lub fizyczne, np. ubogich).

Charakterystyka gruntów komunalnych w miastach województwa śląskiego działających
na zasadach powiatu grodzkiego

Klasyfikacja gruntów
Wymogi dobrego – podmiotowego i przedmiotowego – podziału gruntów spełnia
klasyfikacja wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454;
Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup rejestrowych oraz
Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych ).
Zgodnie z przyjętą w obowiązującym w Polsce prawem dla ewidencji gruntów
i budynków klasyfikacją, układ podmiotowy rozróżnia – w interesującym nas zakresie następujące formy prawne użytkowania gruntów:
1. Grunty, które są własnością gmin i związków międzygminnych, z wyłączeniem gruntów
oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty, których właściciele nie są znani,
znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, gminnych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; w tym:
1.1. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.
111

Rabat, opust.

138
Polityka mieszkaniowa miasta Świętochłowice do roku 2030

1.2. Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym
jednostkom organizacyjnym oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące
się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, gminnych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
1.3. Pozostałe grunty spośród zaliczonych do tej grupy rejestrowej,
2. Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z przyjętą w obowiązującym w Polsce prawem dla ewidencji gruntów
i budynków klasyfikacją, układ przedmiotowy rozróżnia następujące sposobu użytkowania
gruntów:
1. Użytki rolne razem – obejmujące grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne
zabudowane oraz grunty pod stawami i pod rowami.
2. Grunty leśne razem oraz zadrzewione i zakrzewione.
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane razem, w tym:
3.1. tereny mieszkaniowe – obejmujące grunty, niewykorzystywane do produkcji
rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane
z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier
i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe.
3.2. tereny przemysłowe – obejmujące grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące
produkcji przemysłowej, a także ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje
transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo-składowe,
bazy transportowe i remontowe itp.
3.3. inne tereny zabudowane – obejmujące grunty zajęte pod budynki i urządzenia
związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, kultem religijnym, rzemiosłem,
usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością itp., czynne
cmentarze, grzebowiska zwierząt oraz inne grunty zabudowane.
4. Zurbanizowane

tereny

niezabudowane

–

obejmujące

grunty

niezabudowane,

przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone
z produkcji rolniczej i leśnej.
5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – obejmujące niezajęte pod budynki: tereny
ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery,
zieleńce (poza pasami ulic), tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska,
kurhany, pomniki przyrody itp., tereny sportowe: stadiony, boiska sportowe, skocznie
narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska itp., tereny spełniające
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funkcje rozrywkowe: lunaparki, wesołe miasteczka itp., ogrody zoologiczne i botaniczne,
tereny zieleni nie urządzonej nie zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych.
6. Drogi razem – obejmujące grunty w granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg
wewnętrznych, zajęte pod: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne,
w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów
użyteczności publicznej, place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych,
autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne
dojazdy do ramp wyładowczych placów składowych.
7. Inne tereny – obejmujące grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których
odbywa się wydobycie kopalin, tereny kolejowe, pozostałe tereny komunikacyjne.
8. Grunty pod wodami razem, obejmujące grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz grunty pod wodami
powierzchniowymi stojącymi.

W gospodarowaniu przestrzenią należy dodatkowo uwzględnić – ujęte w ewidencji
gruntów i budynków tereny pozostałe, obejmujące:


użytki ekologiczne, stanowiące prawnie chronione pozostałości ekosystemów,
takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy
drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. (użytki ekologiczne określa
się na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej
rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody);



nieużytki, do których zalicza się nie zakwalifikowane do użytków ekologicznych:
bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty), piaski (w tym między
innymi piaski ruchome), naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska,
strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, nie przeznaczone do rekultywacji
wyrobiska po wydobywaniu kopalin oraz

 tereny różne, do których zalicza się grunty przeznaczone do rekultywacji (obejmujące
zdegradowane lub zdewastowane grunty, takie jak: nieczynne hałdy, wysypiska,
zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach
wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji;
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dotychczas niezagospodarowane grunty zrekultywowane, a także wały ochronne
nieprzystosowane do ruchu kołowego.

Grunty w prawie geodezyjnym i kartograficznym
Gospodarka gruntami stanowi integralny składnik planowego gospodarowania
przestrzenią, rozpatrywanego „… w skali jednego gospodarstwa czy regionu przez jeden
i wiele podmiotów wzajemnie niezależnych, jak w skali całego kraju oraz wielu krajów …”.112
Zakresem przedmiotowym opracowania objęto grunty komunalne położone
w Miastach działających na zasadzie powiatu grodzkiego. Taka delimitacja113 przestrzeni
jednoznacznie wiąże określoną jej część z podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę
gruntami (w interesującej nas skali lokalnej jest to Prezydent Miasta). Nakłada również
określone

obowiązki

na

podmiot

odpowiedzialny

za

geodezyjne

przygotowanie

i przeprowadzenie w terenie, zarejestrowanie oraz ciągły monitoring dokonywanych zmian.
Sprawy geodezji reguluje w Polsce ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne114; obejmując między innymi zagadnienia:


krajowego systemu informacji o terenie,



ewidencji gruntów i budynków,



państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także



inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne definiuje - ważne dla gospodarki
gruntami w miastach – pojęcie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumianej
jako uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu,
a także informacje o podmiotach władających siecią.
Do wyznaczonych przez ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne zadań starosty
należy w interesującym nas zakresie:


prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
a także dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym,

112

W Pietraszewski. Podstawy informacyjne planowania przestrzennego. Polska Akademia Nauk, Komitet
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992; ....; str. 15.
113
Łac. delimitatio – rozdzielenie czegoś.
114
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027).
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uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,



prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu
informacji o terenie.

W odniesieniu do gruntów, ewidencja gruntów i budynków zawiera informacje
dotyczące ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas
gleboznawczych, a także - dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty, posiadających
księgi wieczyste - oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. W ewidencji
gruntów i budynków wykazuje się także:


właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne
osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub
ich części,



miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lub władającego gruntem,



informacje o wpisaniu do rejestru zabytków,



wartość nieruchomości.

Zgodnie z ustawą, dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią
podstawę:


planowania

gospodarczego,

planowania

przestrzennego

oraz

statystyki

publicznej,


wymiaru podatków i świadczeń, a także



oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych.

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który
składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
Informacji tych udziela się odpłatnie. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane
przez starostę odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których
władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes
prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Starosta zapewnia nieodpłatnie gminom
bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków bez prawa ich
udostępniania osobom trzecim.
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W następnym punkcie, na tle dotyczącym województwa śląskiego ogółem,
przedstawiono stan zagospodarowania gruntów w poszczególnych powiatach grodzkich, ze
szczególnym uwzględnieniem trzech miast: Chorzowa, Świętochłowic i Rudy Śląskiej.
Niezbędne do analizy dane pierwotne uzyskano z Centralnego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Zmiany zagospodarowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w miastach
Województwa Śląskiego w latach 2005 -2011
W Załącznikach przedstawiono zbiorczą charakterystykę gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych w Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach według stanu w dniu
01.01.2005 r. i 01.01.2011 r.115 Łączna powierzchnia ewidencyjną tych trzech miast wynosiła
według stanu w dniu 01.01.2011 r. 12 413 ha, z tego:


najmniejszą powierzchnię mają Świętochłowice (1 330 ha = 10,7% powierzchni
„trójmiasta”);



2,5 razy większą powierzchnię ma Chorzów (3 325 ha = 26,8% powierzchni
„trójmiasta”);



Największą powierzchnię ma Ruda Śląska (7 758 ha = 52,5% powierzchni
„trójmiasta”; prawie 2,5 razy więcej niż Chorzów i prawie 6 razy więcej niż
Świętochłowice).

Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiły w „trójmieście”, według stanu w dniu
01.01.2011 r., 6.510 ha tj. 52,4% ogólnej ich powierzchni ewidencyjnej, z tego:


764 ha (57,4%) znajdowało się w Świętochłowicach; w pozycji tej – w stosunku do
2005 r. odnotowano ubytek 9 ha tj. 1,2%;



2 333 ha (70,2%) znajdowało się w Chorzowie - co oznacza, że jest to najbardziej
zabudowane i zurbanizowane miasto); w pozycji tej – w stosunku do 2005 r.
odnotowano przyrost o 40 ha tj. o 1,7%;



3 413 ha (44%) znajdowało się w Rudzie Śląskiej – co oznacza, że jest to najmniej
zabudowane i zurbanizowane miasto); w pozycji tej odnotowano – w stosunku do
2005 r. przyrost o 170 ha tj. o 5,2%.

115

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zapisu elektronicznego: Materiały Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GUGIK,
Warszawa 2005 i 2011.
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W pozycji grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny mieszkaniowe stanowiły
w „trójmieście , według stanu w dniu 01.01.2011 r., 1.336 ha tj. 20,5%, z tego:


187 ha (14%) znajdowało się w Świętochłowicach;



401 ha (30%) znajdowało się w Chorzowie;



748 ha (56%) znajdowało się w Rudzie Śląskiej.

Grunty gmin i związków międzygminnych, z wyłączeniem gruntów przekazanych
w użytkowanie wieczyste116 stanowiły w „trójmieście”, według stanu w dniu 01.01.2011 r.,
1 797 ha tj. 27,6% łącznej powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych tych
miast, z tego:


249 ha (13,9%) znajdowało się w Świętochłowicach, w tym grunty mieszkaniowe
zajmowały 35 ha; w pozycji tej – w stosunku do 2005 r. odnotowano ubytek o
18,6%;



535 ha (29,8%) znajdowało się w Chorzowie, w tym grunty mieszkaniowe
zajmowały 62 ha; w pozycji tej – w stosunku do 2005 r. odnotowano ubytek o
14%;



1.013 ha (56,3%) znajdowało się w Rudzie Śląskiej, w tym grunty mieszkaniowe
zajmowały 35 ha; w pozycji tej – w stosunku do 2005 r. odnotowano ubytek o
56%.

Tak istotny, średnio 40% spadek łącznej powierzchni

gruntów mieszkaniowych

stanowiących własność gmin (z poziomu 290 ha w 2005 r. do poziomu 174 ha w 2011 r.) oraz
ich udziału w komunalnych gruntach zabudowanych i zurbanizowanych (z poziomu 16,4% do
poziomu 9,7%), jest skutkiem prowadzonej w latach 2005 – 2011 prywatyzacji gminnych
zasobów mieszkaniowych, a także rozbiórek budynków nakazanych decyzjami nadzoru
budowlanego.

116

Czyli te, którymi gmina może dysponować.
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Model procedury sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych

Wymóg staranności postępowania – zasada due diligence
Pojęcie due diligence117 oznacza w sensie dosłownym przeprowadzenie postępowania
z należytą starannością. Wraz z rozwojem rynków kapitałowych procedura due diligence
znalazła powszechne zastosowanie w sferze ekonomi, w tym ekonomiki inwestycji
i nieruchomości118, pozwalając na uzyskanie przesłanek umożliwiających identyfikację:


ryzyka związanego podejmowanymi decyzjami,



potencjalnych błędów i nieprawidłowości119 oraz



potencjalnych, w tym synergicznych120 efektów podejmowanych decyzji.

Dokonujące

się

we

współczesnej

gospodarce

przemiany

ekonomiczne,

technologiczne oraz społeczno-polityczne sprawiają, że jednostki administracji publicznej
napotykają na liczne trudności w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zwłaszcza
strategicznych. Decyzje takie wymagają gromadzenia i przetwarzania coraz większych
zasobów informacji. Pojawia się zatem problem trafnego ich doboru niezbędnego dla
prawidłowej oceny szans i zagrożeń. Barier i uwarunkowań decyzyjnych121.

Budowa modelu decyzyjnego
Punktem wyjścia dla budowy modelu jest problem 122 , wobec którego staje
podejmujący decyzję w sferze gospodarki gruntami gminy, rozumiany głównie w kategoriach
odpowiedzi na pytania: jak to jest robione? oraz jak to powinno być robione? Odpowiedź
na te pytania wymaga sprecyzowania z czyjego punktu widzenia?, uściślenia umożliwiającego
117

Wprowadzone do powszechnego użycia w USA ustawą (US Securities Act of 1933) regulującą postępowanie
maklerów zgodnie ze standardami staranności (standard of care), zapewniającymi odpowiednie
bezpieczeństwo transakcji.
118
Patrz np.: E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel. Ile jest warta nieruchomość. POLTEXT. Warszawa 2004;
str. 45.
119
W przypadku transakcji nieruchomościowych z reguły nieodwracalnych i przypadku decyzji nietrafnych,
brzemiennych w skutki prawne, społeczne lub finansowe.
120
Synergia - współpraca różnych czynników, której efekt jest większy niż suma ich oddzielnego działania.
121
Jako motto można zacytować w tym miejscu stwierdzenie, mówiące że: Obfitość informacji może informacje
zniszczyć. Między, dysponowaniem milionami megabajtów informacji na jakiś temat, a nie dysponowaniem ani
jednym [megabajtem informacji] nie ma wielkiej różnicy. O fakcie tym zapomina wielu decydentów,
wymuszających gromadzenie kolejnych danych statystycznych, bez należytego wykorzystania już posiadanych.
122
Ackroff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1969; str. 11.
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zastosowanie właściwych kryteriów oceny. Należy przy tym pamiętać, że „Nie ma monopolu
ani patentu na to, aby nawet z najwyższego poziomu wiedzy orzekać autorytatywnie, że to
jest zawsze i wszędzie dobre dla wszystkich. Jest to zaprzeczenie zasady optymalizacji,
uzależniającej … wybór rozwiązania od istniejącego w danym miejscu i czasie zespołu
okoliczności.”123
W skład modelu sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - mówiącego jak
to należy robić wchodzą:


ogólna propozycja rozwiązań;



podstawowe aspekty procedury due diligence;



podstawowe fazy procedury due diligence;



podstawowe zadania i czynności procedury due diligence .

Elementy te, w sposób syntetyczny, zostały przedstawione na Ryc. 15, 16, 17, 18
niniejszego opracowania.
Integralnym elementem modelu jest propozycja formuł obliczeniowych mających
zastosowanie w procesie oceny ekonomicznej składanych wniosków oraz algorytm 124
umożliwiający określenie - przydatnych w procesie decyzyjnym - konkluzji i rekomendacji.

123

Pietraszewski W., Podstawy informacyjne...; op. cit., str. 14.
Algorytm (ang. algorithm) - opis sposobu rozwiązania określonego zadania; w praktyce oznacza skończony
ciąg działań elementarnych, który określa sposób otrzymania rozwiązania zadania z danych wejściowych.
124
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identyfikacja problemu



faza przeddecyzyjna

Identyfikacja
problemu

CHARAKTERYSTYKA KOMUNALNYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
GMINY(według form własności oraz sposobów użytkowania)
Skala problemu

Klasyfikacja
gruntów

Grunty w prawie
geodezyjnym
i kartograficznym

Stan zagospodarowania
gruntów

MODEL PROCEDURY SPRZEDAŻY KOMUNALNYCH NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWYCH
(jak należy to robić?)
Wymóg staranności
postępowania

Propozycja rozwiązań - faza
przeddecyzyjna

zasada duediligence
Ustalenie stanu
prawnego nieruchomości
gruntowej

Wycena nieruchomości

Wartość rynkowa dla
aktualnego sposobu
użytkowania (WRU)
Wartość rynkowa dla
alternatywnego sposobu
użytkowania (WRA)
Wartość rynkowa dla
optymalnego sposobu
użytkowania (WRO)
OCENA EKONOMICZNA ZBYWANIA KOMUNALNEJ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ
Wybór kryteriów ekonomicznych
Wybór algorytmu oceny
ekonomicznej składanych ofert



Wnioski i rekomendacje decyzyjne

Ryc. 15. Model sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych
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podstawowe aspekty procedury due diligence
PROCEDURA DUE DILIGENCE
(Podstawowe aspekty)

Aspekty prawne - historia i aktualny stan prawny nieruchomości
 w jaki sposób gmina stała się właścicielem nieruchomości;
 jaki stan odnotowano w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków;
 na jakiej podstawie oszacowano wartość rynkową nieruchomości;
 kto jest obecnym właścicielem praw do nieruchomości (itp.);
 wnioski i rekomendacje (przesłanki decyzyjne).

Aspekty ekonomiczne
 analiza i ocena informacji uzyskanych z rynku nieruchomości, w procesie wyceny
nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych oraz firm eksperckich;
 wnioski i rekomendacje (przesłanki decyzyjne).

Aspekty psychologiczne oraz etyczno - moralne
 analiza i ocena sfery kontaktów międzyludzkich;
 wnioski i rekomendacje (przesłanki decyzyjne).

Aspekty informacyjne
 analiza i ocena sprawności i efektywności gromadzenia i przepływu informacji;
 analiza potencjalnych barier informacyjnych;
 wnioski i rekomendacje (przesłanki decyzyjne).

Ryc. 16. Model sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych
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podstawowe fazy procedury due diligence
PROCEDURA DUE DILIGENCE
(Podstawowe fazy)

Organizacja zespołu ekspertów
(skład zależny od złożoności sprawy)

Analiza wstępna:
 rozpoznanie problemu;
 wytyczenie prac szczegółowych.
Opracowanie raportu szczegółowego:
 prognoza rozwoju rynku nieruchomości;
 analiza miejsca i roli rozpatrywanej nieruchomości na rynku;
 analiza skutków podejmowanych działań (gospodarczych, społecznych,
środowiskowych);
 ocena racjonalności i efektywności ekonomicznej podejmowanego
rozstrzygnięcia;
 wnioski i rekomendacje (przesłanki decyzyjne).

Oszacowanie wpływu przygotowywanej decyzji administracyjnej na budżet

Identyfikacja:
 ryzyka;
 potencjalnych błędów i nieprawidłowości;
 potencjalnych efektów.

Wnioski końcowe i rekomendacje:
 zgodne z dotychczasową procedurą;
 dotyczące propozycji rozwiązań alternatywnych (wraz z podaniem ich
konsekwencji).

Ryc. 17. Model sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych
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podstawowe zadania i czynności procedury due diligence

PROCEDURA DUE DILIGENCE
(Podstawowe zadania i czynności)

Skompletowanie - w sposób uporządkowany - wszystkich podstawowych
dokumentów.
Przygotowanie udokumentowanych prognoz rozwoju rynku nieruchomości oraz
scenariuszy decyzyjnych.

Przygotowanie udokumentowanych prognoz rozwoju rynków alternatywnych, głównie
rynku kapitałowego, rynku nieruchomości komercyjnych, itp.
Przygotowanie scenariuszy decyzyjnych.

Zlecenie koreferatów do ekspertyz.

Przygotowanie ocen alternatywnych - w przypadku dużych, istotnych z punktu
widzenia interesów gospodarczych i społecznych, przedsięwzięć.

Ryc. 18. Model sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych

Standardowe procedury decyzyjne
W przypadku nieruchomości procedury due diligence skupiają się na:


Aspektach prawnych - uwzględniających historię i aktualny status prawny
rozpatrywanej nieruchomości (w jaki sposób gmina stała się właścicielem danej
nieruchomości; jaki stan odnotowano w księgach wieczystych i w ewidencji
gruntów i budynków; na jakiej podstawie oszacowano wartość rynkową
nieruchomości; kto jest obecnym właścicielem praw do nieruchomości itp.).



Aspektach ekonomicznych – poddających szczegółowej analizie i ocenie (wraz
z wnioskami i rekomendacjami) informacje uzyskane z rynku nieruchomości125,
w procesie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych lub –

125

W tym dotyczące umiejscowienia nieruchomości gruntowej na rynku, obecnych i przyszłych możliwości jej
zagospodarowania (w tym rozpatrywanych np. w świetle miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego lub planów właściciela – Skarbu Państwa).
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w przypadku dużych, istotnych z punktu widzenia interesów gospodarczych
i społecznych 126 przedsięwzięć – od wyspecjalizowanych firm, dysponujących
potencjałem kadrowym, w tym z dziedziny ekonomiki inwestycji i budownictwa,
nieruchomiki.


Aspektach psychologicznych oraz etyczno-moralnych - ukierunkowanych na sferę
kontaktów międzyludzkich .



Aspektach

informacyjnych

-

ukierunkowanych

na

ocenę

sprawności

i efektywności gromadzenia i przepływu informacji oraz barier i nieprawidłowości
w tej dziedzinie.
Procedurę due diligence początkuje wyznaczenie zakresu i głównych obszarów
niezbędnych analiz. Na tej podstawie organizowany jest zespół ekspertów, który określa
i analizuje niezbędną dokumentację. Dalsze prace eksperckie realizowane są zazwyczaj
w następujących fazach:


analiza wstępna, z której wyniki są omawiane z przedstawicielem decydenta
(administracji państwowej). Analiza ta służy wytyczeniu prac szczegółowych;



opracowanie raportu szczegółowego, w którym - na tle prognozy rozwoju rynku
nieruchomości oraz miejsca i roli na nim rozpatrywanej nieruchomości – są
przedstawiane

skutki

podejmowanych

działań

(gospodarcze,

społeczne,

środowiskowe) oraz zostaje dokonana ocena racjonalności i efektywności
ekonomicznej przygotowywanej decyzji administracyjnej;


oszacowanie wpływu potencjalnej decyzji administracyjnej na budżet danej
jednostki organizacyjnej;



formułowania wniosków i rekomendacji, w tym np. polegających na
proponowaniu rozwiązań alternatywnych, wraz z podaniem ich konsekwencji.

Podmiot prowadzący procedurę zgodnie z zasadą due diligence powinien zapewnić w miarę potrzeby - udział w pracach dysponujących odpowiednim czasem - urzędników,
jednocześnie egzekwując wymóg127:


skompletowania

w

sposób

uporządkowany

wszystkich

dokumentów;

126
127

W tym związanych z ochroną zabytków, przyrody, kultury lub dziedzictwa narodowego.
Patrz: W. Koch, J. Wegman. Praktiker-Handbuch, Due Diligence. Stuttgart. 1998, str. 39.

podstawowych
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przygotowania udokumentowanych prognoz rozwoju rynku nieruchomości oraz
scenariuszy decyzyjnych;



przedstawienia - koreferatów do ekspertyz, a w przypadku dużych, istotnych
z punktu widzenia interesów gospodarczych i społecznych przedsięwzięć ocen
alternatywnych.

Podjęcie decyzji o sprzedaży wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę
majątkowego.

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości gruntowej
Ustalenia sytuacji prawnej komunalnej nieruchomości gruntowej należy dokonać na
podstawie zapisów:


ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków;



dokumentacji prawnej, ewidencji i rejestrów organów administracji rządowej
i samorządowej;



rejestrów sądowych (np. dotyczących spółek prawa handlowego);



rejestrów zastawów.

Ustalenie sytuacji prawnej nieruchomości gruntowej powinno obejmować:
a) Opis podstawy prawnej objęcia nieruchomości gruntowej przez gminę, umożliwiający
w szczególności:


sprawdzenie zgodności z prawem pierwszego przejścia własności gruntu na rzecz
administracji publicznej (tytułu prawnego, podstawy jego zastosowania oraz
skuteczności);



ustalenie stanu prawnego nieruchomości przed dniem 1 września 1939 r.;



ustalenie ostatniego właściciela nieruchomości przed dniem jej nabyciem przez
jednostkę administracji publicznej (jego statusu prawnego oraz obciążenia
nieruchomości w tej dacie: hipoteki i zabezpieczenia, służebności i innych
ograniczonych praw rzeczowych);



ustalenie możliwości zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, w tym zarówno
przez poprzednich właścicieli nieruchomości, jak i posiadaczy czy też
użytkowników

władających

(użytkownikiem, właścicielem).
b) Opis prawa własności gminy, dotyczący:

gruntem

przed

aktualnym

posiadaczem
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obecnego stanu prawnego oraz stanu faktycznego;



zgodności danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów
i budynków i decyzjach administracyjnych (np. dotyczących powierzchni
gruntów);



istnienia aktualnych map do celów geodezyjno-prawnych wymaganych do
założenia lub aktualizacji zapisów w księgach wieczystych (np. umożliwiających
ujawnienie nowego właściciela).

c) Opis praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości gruntowej (np. hipoteki,
użytkowania, służebności gruntowych, zastawu), a także innych praw do korzystania
z nieruchomości gruntowej osób trzecich (np. najmu, dzierżawy).
W przypadku niewystępowania danego zjawiska w odniesieniu do danej nieruchomości
gruntowej, w opisie powinno znaleźć się stosowne stwierdzenie tego faktu.
d) Opis stanu prawnego wynikający z przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,
dotyczący:


uwarunkowań prawnych oraz decyzji administracyjnych - ich zakresu, czasu
obowiązywania oraz stopnia realizacji;



istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód.

W przypadku niewystępowania danego zjawiska w odniesieniu do danej nieruchomości
gruntowej, w opisie powinno znaleźć się stosowne stwierdzenie tego faktu.
e) Opis stanu prawnego wynikający z przepisów o ochronie dóbr kultury, dotyczący:


uwarunkowań prawnych oraz decyzji administracyjnych - ich zakresu, czasu
obowiązywania oraz stopnia realizacji;



wykazu i sposobu zabezpieczenia związanych z nieruchomością gruntową dóbr
kultury i ich klasy.

W przypadku niewystępowania danego zjawiska w odniesieniu do danej nieruchomości
gruntowej, w opisie powinno znaleźć się stosowne stwierdzenie tego faktu.
f) Opis stanu roszczeń oraz podjętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych.
W przypadku niewystępowania danego zjawiska w odniesieniu do danej nieruchomości
gruntowej, w opisie powinno znaleźć się stosowne stwierdzenie tego faktu.
g) Wnioski i rekomendacje (przesłanki decyzyjne), wskazujące:
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ewentualne zagrożenia mogące wystąpić w związku z sytuacją prawną
nieruchomości gruntowej;



podstawowe problemy prawne wymagające rozwiązania.

Wycena nieruchomości
W interesującym nas zakresie można wyróżnić następujące funkcje wyceny
nieruchomości:


Funkcję decyzyjną wyceny - polegającą na dostarczeniu kontrahentom, stronom
transakcji, informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji, w tym
dotyczących - rozpatrywanej przez obie strony: sprzedającego i kupującego celowości i efektywności rozpatrywanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.



Funkcję negocjacyjną wyceny – polegającą na dostarczeniu kontrahentom,
stronom transakcji, argumentów (przesłanek decyzyjnych) uzasadniających
rozpatrywaną transakcję.



Funkcję informacyjną wyceny – umożliwiającą rozwiązywanie konfliktu interesów
(łagodzenie różnic interesów sprzedającego i kupującego), dzięki rzeczowym
analizom, ocenom, jednoznacznej prezentacji dostępnych danych źródłowych
i materiałów analitycznych, a także konfliktów mogących powstać w społeczności
lokalnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wchodzące w skład Powszechnych Krajowych
Zasad Wyceny (PKZW) - opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych - standardy wyceny, noty interpretacyjne oraz tymczasowe noty
interpretacyjne nie stanowią podstaw prawnych wykonywania operatu szacunkowego 128.
Jednocześnie,

zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń

Rzeczoznawców Majątkowych Nr 5/03/2012 z marca 2012 r., PKZW są zalecane
rzeczoznawcom do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej. Obecnie, jedynym
standardem zawodowym obowiązującym na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami wszystkich rzeczoznawców majątkowych jest ogłoszony
Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 r. standard zawodowy
rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” 129.

128

Patrz: Informacja Komisji Standardów PFSRM dotycząca zasad stosowania Powszechnych Krajowych Zasad
Wyceny (PKZW), Warszawa, 14 kwietnia 2014 r., http://pfsrm.pl/standardy
129
Dz. Urz. Min. Infrastruktury z 2010 r. Nr 1, poz. 1.
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W skład POWSZECHNYCH KRAJOWYCH ZASADY WYCENY, zalecanych do stosowania
przez rzeczoznawców majątkowych będących członkami sfederowanych w PFSRM
stowarzyszeń, wchodzą obecnie (w interesującym nas zakresie) następujące


NOTY INTERPRETACYJNE (NI):


Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.



Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości.



Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości.



TYMCZASOWE NOTY INTERPRETACYJNE (TNI):


III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny,



IV.1 Wpływ czynników środowiskowych na wycenę nieruchomości,



V.3 Wycena nieruchomości zabytkowych,



V.7 Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin,



V.8

Zasady

określania

szkód

spowodowanych

budową

infrastruktury

podziemnej i naziemnej.
Podstawą wyceny komunalnych nieruchomości gruntowych powinna być wartość
rynkowa – stanowiąca podstawę dla określenia

prawdopodobnej ceny możliwej do

uzyskania na rynku przy przyjęciu założeń mówiących, że strony umowy:


są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się
szczególnymi motywami,



mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,



są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość
nieruchomości,



nie działają w sytuacji przymusowej.

Niezbędny jest również niezbędny okres wyeksponowania nieruchomości na rynku,
(jej reklamy) oraz czas potrzebny do wynegocjowania warunków umowy. Ustalona wartość
nieruchomości musi odzwierciedlać stan rynku w dniu wyceny i odpowiadać cenie, jaką
można by uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży. Należy przy tym przyjąć, że w okresie
negocjowania umowy ceny nie uległy zmianie.
W interesującym nas zakresie, dotyczącym zbywania komunalnych nieruchomości
gruntowych ich możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami wartości rynkowej, którymi
są:
a) wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania,
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b) wartość rynkowa dla alternatywnego sposobu użytkowania,
c) wartość rynkowa dla optymalnego wykorzystania.

Ad a: Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania
Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania oznacza wartość rynkową
określoną przy założeniu, że nieruchomość będzie nadal wykorzystywana zgodnie
z aktualnym sposobem jej użytkowania. Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu
użytkowania wyklucza element spodziewanej wartości dla alternatywnego sposobu
użytkowania i możliwy wzrost wartości związany ze specjalnymi inwestycjami.
Generalnie, wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania ustalana jest przy
założeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli
sposób użytkowania nieruchomości przewidziany w tym planie ma charakter czasowy,
rzeczoznawca majątkowy powinien określić wartość rynkową dla aktualnego sposobu
użytkowania oraz wartość rynkową uwzględniającą warunki wynikające z planu
zagospodarowania przestrzennego. Wartość rynkowa może być wtedy różna od wartości
dla istniejącego sposobu użytkowania.
Aktualny sposób użytkowania nie musi odnosić się do konkretnej działalności
prowadzonej

na

określonej

nieruchomości.

W

przypadku,

w

którym

faktyczne

wykorzystywanie nieruchomości jest odmienne, należy zastosować wycenę wartości
rynkowej dla alternatywnego sposobu użytkowania lub wartości rynkowej dla optymalnego
wykorzystania.
Wycena dla aktualnego sposobu użytkowania może być stosowana w szczególności
przy wycenie nieruchomości zajmowanych przez daną osobę fizyczną lub osobę prawną
(przedsiębiorstwo) dla celów własnych, przy założeniu, że będzie ono kontynuować obecny
sposób korzystania z nieruchomości w dającej się przewidzieć przyszłości. Dotyczy to
zwłaszcza nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowano w pełni wyposażone
i eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem obiekty (budynki i budowle).

Ad b: Wartość rynkowa dla alternatywnego sposobu użytkowania
Wartość rynkowa dla alternatywnego sposobu użytkowania oznacza wartość rynkową
odzwierciedlającą perspektywiczne wykorzystanie nieruchomości dla celów innych niż
aktualne. Tam, gdzie wartość dla alternatywnego sposobu użytkowania danej nieruchomości
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różni się w istotny sposób od wartości dla aktualnego sposobu użytkowania, winno to być
wyraźnie zaznaczone przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym.
Grunty traktowane jako źródło dochodu lub przeznaczone do przyszłego
zagospodarowania winny być - tam, gdzie jest możliwe inne ich wykorzystanie -wyceniane
z uwzględnieniem alternatywnego sposobu użytkowania.
We wszystkich przypadkach wartość dla alternatywnego sposobu użytkowania winna
opierać się na konkretnych informacjach lub danych, determinujących możliwość zmiany
użytkowania. Rzeczoznawca majątkowy nie powinien przyjmować bezpodstawnych lub
nierealistycznych założeń w tym zakresie.

Ad c: Wartość rynkowa dla optymalnego sposobu użytkowania
Wartość rynkowa dla optymalnego wykorzystania oznacza szczególny wariant
wartości rynkowej dla alternatywnego sposobu użytkowania. Wartość ta podlega ustaleniu
przy założeniu warunku najefektywniejszego wykorzystania nieruchomości, bazującego na
ustaleniu zgodnej z prawem funkcji nieruchomości:


fizycznie (technicznie) możliwej do realizacji oraz



finansowo wykonalnej.

Wycena wartości rynkowej dla optymalnego sposobu użytkowania powinna być
stosowana w szczególności dla gruntów niezabudowanych przeznaczonych na cele
rozwojowe. W tym przypadku:


rzeczoznawca powinien pominąć w wycenie aktualny lub przewidywany sposób
wykorzystania nieruchomości, jeżeli sposób ten nie pozwala na wykorzystanie
potencjalnych możliwości nieruchomości gruntowej - rozpatrywanych z punktu
widzenia efektywnego jej wykorzystania;



rzeczoznawca winien oszacować nieruchomość bez względu na to, czy
potencjalny inwestor

posiada środki, potrzeby lub możliwości optymalnego

wykorzystania nieruchomości.
Wartość rynkowa dla optymalnego wykorzystania nieruchomości winna opierać się
na konkretnych informacjach lub danych, determinujących możliwość takiego jej
wykorzystania. Rzeczoznawca majątkowy nie może przyjmować bezpodstawnych lub
nierealistycznych założeń w tym zakresie.
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W procesie wyceny wartości rynkowej nieruchomości stosowane są szczegółowe
podejścia, metody i techniki. W interesującym nas zakresie komunalnych nieruchomości
gruntowych mogą być wykorzystywane:
a) podejście porównawcze - metoda cenowo-porównawcza oraz
b) podejście dochodowe - metoda inwestycyjna, z zastosowaniem:


techniki kapitalizacji prostej,



techniki dyskontowania strumieni pieniężnych.

Ocena efektywności alokacji komunalnych zasobów gruntowych
Założenia metodyczne
Prezentowany sposób oceny racjonalności ekonomicznej sprzedaży gruntów
komunalnych wykorzystuje metodę symulacji. Modele symulacyjne są powszechnie
stosowane w firmach zachodnich, zwłaszcza amerykańskich, a także w firmach japońskich.
Stanowią one ważne narzędzie planowania strategicznego.
W ogólnym ujęciu, symulacja oznacza technikę polegającą na sprawdzaniu, jak
zachowuje się rozpatrywany układ w różnych okolicznościach, a więc jaka jest wartość
zmiennej wyjściowej, przy założeniu różnych wartości zmiennych wejściowych.
W interesującym nas zakresie symulacja jest rozpatrywana jako metoda
prognozowania skutków podejmowanych przez administrację publiczną działań. Symulacja
ta jest oparta na odpowiednim modelu matematycznym, wiążącym - w sposób wynikający
z kryteriów ekonomicznych – zmienną wejściową (stanowiącą przesłankę do oceny
ekonomicznej rozpatrywanego przedsięwzięcia), ze zmiennymi wyjściowymi130.
Techniki symulacyjne są szczególnie przydatne tam, gdzie analityczne wyznaczenie
rozwiązania byłoby bardzo pracochłonne, a niekiedy nawet niemożliwe. Z tym ostatnim
mamy do czynienia w przypadku podejmowania decyzji dotyczących transakcji na rynku
nieruchomości, dla którego mogą być znane są tylko:


rynkowe uwarunkowania (w tym charakterystyczne dla rynków kapitałowych)
i bariery zewnętrzne i wewnętrzne;



130

warunki (w tym cenowe) transakcji zawartych w przeszłości;

Przyjęta formuła matematyczna umożliwia przeprowadzanie stosownych kalkulacji przy wykorzystaniu
stanowiących oprogramowanie dowolnego komputera arkuszy kalkulacyjnych.
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natomiast większość zmiennych wejściowych, stanowiących podstawę prowadzonych
szacunków, ma charakter losowy (probabilistyczny) - powodujący, że uzyskanie racjonalnych
przesłanek decyzyjnych związane jest z podjęciem swoistej gry losowej, w której bez
złamania przyjętych zasad (założeń metodycznych) nie istnieje możliwość zmiany wyniku
wyznaczonego zastosowaną w praktyce formułą obliczeniową (formułą matematyczną).
W interesującym nas przypadku - wyznaczania przesłanek decyzyjnych dotyczących
sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - symulacja umożliwia przeprowadzenie
wielokrotnych - dokonywanych w różnej konfiguracji - eksperymentów, uwzględniających
zmienność przyjętych do obliczeń:
a) Sposobów wyznaczenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, obejmujących:


wartość rynkową dla aktualnego (dotychczasowego) sposobu użytkowania,



wartość rynkową dla alternatywnego sposobu użytkowania,



wartość rynkową dla optymalnego sposobu użytkowania.

b) Formuł matematycznych, w tym umożliwiających wyznaczenie:


Aktualnej – na moment podejmowania decyzji – wartości nieruchomości netto;



przyszłej wartości lokaty kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości
(kapitalizacji);

c) Charakterystyka (wyznaczników) rynku kapitałowego, w tym:


stóp procentowych,



stóp inflacji,



czasu lokaty (liczby okresów, w których dokonuje się kapitalizacji).

Należy podkreślić, że zaletą takiego rozwiązania, stanowiącą jego immanentną cechę, jest
powtarzalność

eksperymentu

symulacyjnego

w

tych

samych

warunkach

(przeprowadzonego przy zastosowaniu tych samych założeń). Umożliwia to:


szybką i jednoznaczną weryfikację uzyskanych wyników, a także



porównanie uzyskanych wyników, z uzyskanymi przy zastosowaniu rozwiązań
alternatywnych lub w przypadkach konkurencyjnych.

Traktując symulację jako technikę umożliwiającą dokonywanie eksperymentów
opartych na przyjętych modelach matematycznych, można ją przyrównać do operacji na
modelu wirtualnym - mającym wszystkie istotne cechy obiektu rzeczywistego, a jednak nim
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nie będącym. Spostrzeżenie to jest ważne, ponieważ zwraca uwagę na konieczność
uwzględnienia w symulacji i abstrakcyjnego myślenia131 - polegającego na:


pomijaniu cech lub relacji nieistotnych (z jednoczesnym zaakcentowaniem wagi
cech lub relacji istotnych) oraz



uwzględnieniu w modelowaniu działań hipotetycznych (związanych np. z lokatami
bankowymi i ich oprocentowaniem lub kapitalizacją odsetek).

Ekonomiczne skutki alokacji komunalnych zasobów gruntowych
Ocena podejmowanych przez gminę decyzji dotyczących sprzedaży komunalnej
nieruchomości gruntowej powinna - obok kryteriów społecznych, prawnych i politycznych –
uwzględniać również kryterium racjonalności ekonomicznej.
W sensie ogólnym, ocena racjonalności ekonomicznej określonej działalności
gospodarczej bazuje na zobiektywizowanym pomiarze i analizie efektywności ekonomicznej
– umożliwiającej porównanie wartości uzyskanych efektów do nakładu czynników użytych do
ich uzyskania132. Efektywność ekonomiczna stanowi jeden z podstawowych sposobów oceny
celowości gospodarczej podejmowanych działań.
Naszym zdaniem, badanie efektywności, powinno być identyfikowane w ujęciu ex ante –
pozwalającym na oszacowanie (antycypację) przewidywanych efektów, możliwych do
osiągnięcia przy zaangażowaniu określonych środków, czasu. Należy przy tym pamiętać, że
ocena ta dotyczy specyficznego zjawiska alokacji zasobów. W tym przypadku - według
doktryny Kaldora-Hicksa133:


rozwiązanie jest efektywne (to znaczy prowadzi do wzrostu efektywności), gdy
w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej, niż traci inny,
a jednocześnie istnieje (przynajmniej teoretycznie) sposób kompensacji strat
przez podmiot zyskujący na rzecz podmiotu tracącego;



jeżeli w danej sytuacji (przy określonej alokacji zasobów), każda zmiana alokacji
będzie powodować, że zyski będą mniejsze od strat, wówczas tylko
dotychczasowa alokacja jest efektywna.

131

Charakterystycznego dla modelowania finansowego (ang. financial modeling) – pomocnego
w podejmowaniu racjonalnych decyzji, procesu symulowania sytuacji finansowej (procesu opartego na
testowaniu hipotetycznych wyników dla przyjętych danych wejściowych).
132
Efektywność (ang. efficiency) - rezultat podjętych działań, opisywany relacją uzyskanych efektów do
poniesionych nakładów.
133
Sformułowanej w 1939 r. przez brytyjskich ekonomistów Nicholasa Kaldora oraz laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii Johna Hicksa.
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Dla oceny efektywności alokacji zasobów ważne jest uwzględnienie w szacunkach
zmienności wartości pieniądza w czasie. „Potocznie jako przyczynę zmiennej wartości
pieniądza w czasie podaje się inflację. Jest to jednak niewielka część prawdy. Pieniądz ma
zmienną wartość w czasie również w przypadku zerowej inflacji”.134
W interesującym nas zakresie do takich przyczyn należą ryzyko (określona kwota
uzyskana dziś ma większą wartość niż obietnica tej samej - w sensie wartości nabywczej kwoty możliwej do uzyskania np. za rok; ponieważ obietnica może nie być dotrzymana),
natychmiastowość uzyskanej korzyści (związanej z preferencją bieżącej konsumpcji),
możliwość inwestowania (posiadana kwota pieniężna, umiejętnie zainwestowana może w
przyszłości mieć znacznie wyższą wartość).
W tym ostatnim przypadku, możemy określić w procesie symulacji przyszłą wartość
lokaty kapitałowej środków uzyskanych ze sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej.
Proponowany poniżej model umożliwia ocenę skutków finansowych (rozpatrywanych
z punktu widzenia interesu gminy) sprzedaży 135 komunalnej nieruchomości gruntowej
z jednoczesną lokatą uzyskanej kwoty w instytucji finansowej (np. w banku). Odpowiada on
na pytanie: jaka będzie w przyszłości wartość lokaty, po upływie ustalonego okresu czasu
oraz przy założeniu, że odsetki będą kapitalizowane przy określonej stopie procentowej.
Przy tego typu operacjach finansowych (lokatach) występują pojęcia:


kapitału pierwotnego (wkładu początkowego) - w naszym przypadku równego
kwocie zapłaconej przez kupującego;



odsetek skapitalizowanych – równych odsetkom nie podejmowanym bieżąco,
powiększającym z okresu na okres kwotę lokaty;



sumy

skapitalizowanej

–

obejmującej

kapitał

pierwotny

oraz

odsetki

skapitalizowane.

Formuła pozwalająca obliczyć przyszłą wartość lokaty kapitałowej przy zastosowaniu
procentu składanego (odsetek składanych) ma następującą postać:

FV  PV  (1  r) n
134

[1]

K. Jajuga, T. Jajuga. Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999; str. 31.
135
Za cenę odpowiadającą aktualnej cenie rynkowej nieruchomości, pomniejszonej o koszty transakcji.
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gdzie:
FV

- przyszła wartość kapitału (lokaty)

PV

- obecna wartość kapitału (lokaty)

r

- stopa procentowa (stopa zwrotu kapitału)

n

- liczba lat okresu obliczeniowego

Obliczenie skapitalizowanej kwoty, tj. przyszłej wartości pieniądza ulokowanego na
procent składany, może być znacznie ułatwione przy wykorzystaniu tablic zawierających
przyszłą wartość jednostki kapitału (np. jednego złotego). Znając stopę procentową (stopę
zwrotu kapitału) r oraz liczbę n okresów kapitalizacji odsetek, wystarczy odnaleźć w tablicy
odsetkowej

136

wartość współczynnika skapitalizowanej wartości jednostkowej (SVj)

i przemnożyć przez nią początkową wartość konkretnego – ulokowanego – kapitału (PV).
W tym przypadku ma zastosowanie następująca formuła:

FV  PV  SVj

[2]

gdzie:

136

FV

- przyszła wartość kapitału (lokaty)

PV

- obecna wartość kapitału (lokaty)

SVj

- współczynnik skapitalizowanej wartości jednostkowej

Patrz A. Bień, W. Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady
i tablice procentowe, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 Aneks nr 1. Tablice współczynników przyszłej wartości kapitału (kapitalizacja).
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10.

Praktyczne rekomendacje do prowadzenia polityki mieszkaniowej

Sytuacja w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym w Świętochłowicach,
na tle innych miast woj. śląskiego należy do bardzo trudnych. Najważniejsze uwarunkowania
to:


bardzo

duża

skala

zasobu

komunalnego.

Ponad

20%

mieszkań

w Świętochłowicach znajduje się w zasobie komunalnym. Porównywalna sytuacja
występuje w Chorzowie i Zabrzu. W innych miastach w regionie ten odsetek jest
mniejszy.


relatywnie wysoki stopień zużycia majątku komunalnego i pilna potrzeba
prowadzenia aktywniej polityki mieszkaniowej



znaczące nasilenie różnego rodzaju problemów społecznych, spośród których
problem bezrobocia oraz osób pracujących, otrzymujących niskie wynagrodzenia
jest dominujący.
Te trzy czynniki stały się w Świętochłowicach mieszanką, która doprowadziła

do spiralnie wzmacniających się problemów, których skutkiem jest m.in. problem trudności
w ściąganiu czynszów. Czynsze są relatywnie niskie, potrzeby remontowe wysokie, a wiele
osób już i tak nie płaci. W tej sytuacji trudno znacząco podnosić czynsze, bo istnieje obawa,
że niepłacenie osiągnie skalę niemożliwą do jakiegokolwiek opanowania. Oznacza to, że
Świętochłowice znalazły się w sytuacji, którą Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Paweł
Orłowski we wrześniu 2014 r. opisał w następujący sposób:
To ostatni moment, żeby w Polsce w zdewastowanych częściach miast nie powstały
getta biedy, a problemy są zbyt nabrzmiałe, by samorządy poradziły sobie z nimi bez
wsparcia rządu. Mamy walące się kamienice w śródmieściach, zdewastowane blokowiska,
opuszczone fabryki, koszary i tereny kolejowe. Mamy długotrwale bezrobotnych, słabo
wykształconych, żyjących z zasiłków.137

Sytuacja w jakiej znalazły się Świętochłowice – w zakresie degradacji miasta
i gospodarowania majątkiem komunalnym – jest zbliżona do sytuacji Bytomia, który obok
137

http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,16561594,Polskie_miasta_ida_do_generalnego_remontu.html#ixzz3Q
gy4RCN9
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Wałbrzycha i Łodzi został włączony na listę trzech miast „pilotażowych”. Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju zdecydowało, że w tych trzech miastach alokowane będą
szczególne, dodatkowe środki na rewitalizację, w ramach których podjęte będą różnego
rodzaju projekty miękkie i twarde mające doprowadzić do poprawy sytuacji w tych miastach.
W Świętochłowicach podejmowane były już różnego rodzaju próby zwiększenia
„ściągalności” czynszów.
Najemcy zalegający z opłatami otrzymywali zarówno sygnały pozytywne:


rozłożenie zobowiązań na raty



możliwość odpracowania zobowiązań



wsparcie w procesie pozyskiwania zasiłków mieszkaniowych

Prowadzone były także działania windykacyjne:


zajęcia komornicze



wykwaterowanie do lokali socjalnych



intensywne informowanie o narastających zaległościach

Właściwie jedynym narzędziem, które nie było dotąd systemowo i powszechnie
stosowane w Świętochłowicach jest zaawansowany system zamian. Propozycja wdrożenia
tego instrumentu została szczegółowo opisana w „Optymalizacji…” i jest to w obecnej
sytuacji jedyny poważny, dodatkowy instrument zarządzania zasobem komunalnym
w Świętochłowicach, który może zostać wdrożony i który powinien przynieść może nie
radykalną, ale widoczną poprawę w ściąganiu czynszów.
W takiej sytuacji należy jednoznacznie ocenić, ze Świętochłowice znalazły się
w sytuacji, którą minister Paweł Orłowski określił słowami: problemy są zbyt nabrzmiałe, by
samorządy poradziły sobie z nimi bez wsparcia rządu. W tej sytuacji Świętochłowice powinny
podjąć intensywne starania, by dołączyć do Bytomia, Wałbrzycha i Łodzi i stać się czwartym
miastem w którym realizowane będą projekty „pilotażowe”, czyli skierowana będzie do tych
miast znacząca interwencja przekładająca się na znaczne środki. Choć obecnie cała ta
koncepcja nie jest jeszcze sprecyzowana, to jednak warto podjąć bardzo intensywne
starania, aby do tej grupy miast dołączyć. Włączenie Świętochłowic na listę miast
„pilotażowych” wymaga następujących działań:


- porozumienie z Bytomiem i zidentyfikowanie źródeł informacji (raportów), które
pozwoliły włączyć to miasto do listy „pilotażowej”. Być może uda się także
poznać

koncepcję

i

plan

wdrożeniowy

„pilotażu”

w

Bytomiu,

choć
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najprawdopodobniej obecnie nie jest on jeszcze dopracowany i ciągle pozostaje
w sferze oczekiwań i wyobrażeń.


- przygotowanie profesjonalnego raportu o kryzysie w Świętochłowicach,
w którym zostanie wykazane, ze sytuacja jest równie dramatyczna jak w Bytomiu.



- przygotowanie koncepcji aktywnej absorpcji środków „pilotażowych”.
Z perspektywy MIR Świętochłowice powinny prezentować się jako prymus:
miasto bardzo zdegradowane ale proponujące rozwiązania lepsze i bardziej
aktywne niż Bytom, Wałbrzych, czy nawet Łódź.



- przeprowadzenie intensywnej akcji lobbingowej, mającej na celu włączenie
Świętochłowic na listę miast „pilotażowych”. Partnerami w tym procesie powinni
być lokalni politycy, organizacje miast (np. Związek Miast Polskich), biznesmeni,
być może nawet celebryci powiązani ze Świętochłowicami, lokalna społeczność
i wszyscy, którzy mogliby wpłynąć na MIR.
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11.

Słownik pojęć

REMONT (fr. remonte) – jest pojęciem wprowadzonym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane 138 , oznaczającym wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto
w stanie pierwotnym.
Dzięki remontowi przywraca się sprawność techniczną oraz wartość ekonomiczną i użytkową
obiektu budowlanego.
W budownictwie remonty dzielą się na:


bieżące - polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac
konserwatorsko-profilaktycznych,

niezbędnych

dla

utrzymania

obiektu

budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego
typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych
uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków;


interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń
spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury,
wybuch (gazu), pożar itp.);



kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych
lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne
przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej funkcjonalności i wartości
obiektu budowlanego.

Należy zdecydowanie odróżnić remont od robót polegających na modernizacji, rozbudowie,
nadbudowie czy przebudowie obiektu budowlanego.

MODERNIZACJA (fr., ang. modernisation) – jest pojęciem oznaczającym unowocześnienie,
trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego lub zespołu obiektów budowlanych,
głównie poprzez wymianę starych zużytych fizycznie lub moralnie elementów na nowe, przez
co zwiększa się jego wartość użytkowa. W sensie estetycznym modernizacja oznacza prace
wzbogacające
138

architekturę

istniejących

budynków

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822.

(projektowanych

np.

według
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uniwersalnego wzorca wyznaczonego technologią wielkoblokową lub wielkopłytową),
a także nadające obiektom budowlanym lub ich zespołom wyraz odpowiadający
współczesnym oczekiwaniom, modom i gustom. Zabiegi te mogą poprawiać standard
funkcjonalny, techniczny i użytkowy modernizowanych obiektów budowlanych lub ich
zespołów, uzupełniać je o nowe elementy, w tym symbole podnoszące ich prestiż.
Ekonomiczny sens modernizacji polega na ponoszeniu nakładów finansowych na
podniesienie wartości oraz możliwości użytkowych i technologicznych obiektu budowlanego
lub zespołu obiektów budowlanych, traktowanych jako środek produkcji, świadczenia usług
lub zaspokajania określonych potrzeb.
Generalnym celem ekonomicznym modernizacji jest zlikwidowanie

zużycia

moralnego środków trwałych, polegające na poszerzeniu zakresu typowych prac
remontowych o roboty, które zmierzają do udoskonalenia użytkowanego majątku.

PRZEBUDOWA – jest pojęciem wprowadzonym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane139 oznaczającym wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa
drogowego.

REKONSTRUKCJA (od łc. restaurare - odnowić, odbudować; fr. reconstruction, restoration) –
oznacza odnawianie lub odbudowę - głównie zabytków architektury - doprowadzanie ich do
stanu pierwotnego. W interesującym nas zakresie jest to zespół działań zmierzających do
przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawniejszej formy architektonicznej,
wartości artystycznej i użytkowej. Rekonstrukcja jest prowadzona na podstawie
zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć itp. z użyciem oryginalnych
detali i zachowaniem ocalałych fragmentów budowli. W skrajnym przypadku rekonstrukcja
obejmuje odtworzenie całkowicie zniszczonego zabytku na podstawie zachowanych planów,
projektów, fotografii lub szkiców. Rekonstrukcji poddawane są dzieła o dużej wartości
historycznej i kulturowej.

139

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822.

167
Polityka mieszkaniowa miasta Świętochłowice do roku 2030

Po II Wojnie Światowej, rekonstrukcja oznacza również odtworzenie po zniszczeniu rzeczy
lub zespołu rzeczy takich jak: nieruchomość, obiekt budowlany, budynek, cmentarz,
krajobraz kulturowy itp. Zazwyczaj dotyczy rzeczy cennych, gdzie następuje częściowe
uzupełnienie zniszczeń lub całkowite odtworzenie poprzedniego stanu jakichś naruszonych
wartości budowli, a nawet ponowne budowanie zniszczonego zabytku. Rekonstrukcja
przywraca rzeczy stan właściwy (oczekiwany lub wyznaczany przez współczesne wymogi),
dokonuje zmian na lepsze w sferze techniki, funkcjonalności, użyteczności gospodarki itp.

REWITALIZACJA (łc. vitalis - życiowy; dający życie) – jest pojęciem oznaczającym
przywrócenie sił witalnych starych zasobów budowlanych. Pojęcie rewitalizacji jest
najczęściej stosowane w odniesieniu do części miasta - zespołu obiektów budowlanych, który
w wyniku przemian - głównie gospodarczych, społecznych i ekonomicznych - uległ
degradacji, ponieważ całkowicie lub częściowo utracił swoją pierwotną funkcję
i przeznaczenie. W tym ujęciu rewitalizacja obejmuje kompleks działań z zakresu polityki
społecznej, planowania przestrzennego, ekonomii i budownictwa, których celem jest
doprowadzenie do poprawy funkcjonalności, estetyki, standardu i wygody użytkowania
obiektów zlokalizowanych w rewitalizowanym zespole, poprawy prowadzącej w efekcie do
jego ożywienia (przywrócenia go do życia). Z uwagi na podstawowy powód degradacji
rewitalizacja może dotyczyć:


Ożywienia

gospodarczego

i

społecznego

opustoszałych

części

miasta

(np. śródmieść lub dzielnic i zespołów zabytkowych), które utraciły swoją
dotychczasową rolę.


Poprawy jakości życia i odtworzenia więzi społecznych w wielkich osiedlach –
(blokowiskach).



Przywrócenia

miastu

i

ponownego

zagospodarowania

terenów

poprzemysłowych, opuszczonych przez wojsko, kolej itp.


Zagospodarowania terenów zdewastowanych i zdegradowanych (np. w wyniku
działalności górniczej lub przemysłowej).

ROBOTY BUDOWLANE – są pojęciem wprowadzonym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane140, oznaczającym budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
140

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822
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1. Załączniki
Powierzchnia
ogólna
gruntów

WYSZCZEGÓLNIENIE

MIASTA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Łącznie

mieszkaniowe

przemysłowe

inne
zabudowane

zurbanizowane
niezabudowane

rekreacyjne i
wypoczynkowe

drogi

2005

40067

17402

3465

1096

1785

1010

3033

6780

2011

43 824

21 038

2 915

1 222

2 569

1 057

4 069

8 858

[ha]

3 757

3 636

-550

126

784

47

1 036

2 078

[%]

9,38

20,89

-15,87

11,50

43,92

4,65

34,16

30,65

8290

6452

4344

518

720

258

245

238

7 861

6 515

3 931

565

1 089

187

269

187

-429

63

-413

47

369

-71

24

-51

-5,17

0,98

-9,51

9,07

51,25

-27,52

9,80

-21,43

2005

380 045

85 476

25817

17645

6434

3414

6047

18174

2011

378 834

98 167

30 994

18 689

10 975

3 148

6 819

19 361

[ha]

-1 211

12 691

5 177

1 044

4 541

-266

772

1 187

[%]

-0,32

14,85

20,05

5,92

70,58

-7,79

12,77

6,53

884

553

72

31

60

73

108

209

839

535

62

26

57

63

111

215

-45

-18

-10

-5

-3

-10

3

6

-5,09

-3,25

-13,89

-16,13

-5,00

-13,70

2,78

2,87

230

178

115

14

29

11

6

3

249

198

132

16

33

10

3

4

19

20

17

2

4

-1

-3

1

8,26

11,24

14,78

14,29

13,79

-9,09

-50,00

33,33

Przyrost

2005
Grunty gmin i zw. międzygm.
2011
przekazane w użytkowanie
Przyrost
[ha]
wieczyste
[%]

Powierzchnia ewidencyjna

Zabudowane i zurbanizowane

Przyrost
Chorzów- NTS - poziom 4 - nr: 2463

2005
Grunty gmin i zw. międzygm.
2011
z wyłączeniem gruntów
przekaz. w użytkowanie
Przyrost
[ha]
wieczyste
[%]
2005
Grunty gmin i zw. międzygm.
2011
przekazane w użytkowanie
Przyrost
[ha]
wieczyste
[%]
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Powierzchnia ewidencyjna

2005

3318

2293

396

499

233

130

641

273

2011

3325

2333

401

493

268

129

641

282

7

40

5

-6

35

-1

0

9

0,21

1,74

1,26

-1,20

15,02

-0,77

0,00

3,30

Przyrost

[ha]
[%]

Powierzchnia
ogólna
gruntów

Ruda Śląska - NTS - poziom 4 - nr: 2472
2005
Grunty gmin i zw. międzygm.
2011
z wyłączeniem gruntów
przekaz. w użytkowanie
Przyrost
[ha]
wieczyste
[%]
2005
Grunty gmin i zw. międzygm.
2011
przekazane w użytkowanie
Przyrost
[ha]
wieczyste
[%]

Powierzchnia ewidencyjna

Zabudowane i zurbanizowane
Łącznie

mieszkaniowe

przemysłowe

inne
zabudowane

zurbanizowane
niezabudowane

rekreacyjne i
wypoczynkowe

drogi

2406

959

175

132

101

36

162

336

2323

1013

77

47

121

70

284

398

-83

54

-98

-85

20

34

122

62

-3,45

5,63

-56,00

-64,39

19,80

94,44

75,31

18,45

314

279

153

30

39

7

27

23

341

290

134

26

69

17

29

13

27

11

-19

-4

30

10

2

-10

8,60

3,94

-12,42

-13,33

76,92

142,86

7,41

-43,48

2005

7757

3243

880

920

241

64

309

537

2011

7758

3413

748

666

385

219

456

648

1

170

-132

-254

144

155

147

111

0,01

5,24

-15,00

-27,61

59,75

242,19

47,57

20,67

673

258

43

21

31

7

62

90

666

249

35

20

28

3

60

97

-7

-9

-8

-1

-3

-4

-2

7

-1,04

-3,49

-18,60

-4,76

-9,68

-57,14

-3,23

7,78

Przyrost

[ha]
[%]

Świętochłowice - NTS - poziom 4 - nr: 2476
2005
Grunty gmin i zw. międzygm.
2011
z wyłączeniem gruntów
przekaz. w użytkowanie
Przyrost
[ha]
wieczyste
[%]
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2005
Grunty gmin i zw. międzygm.
2011
przekazane w użytkowanie
wieczyste
Przyrost
[ha]
[%]

Powierzchnia ewidencyjna

126

108

58

5

29

2

6

7

121

106

55

6

30

1

7

6

-5

-2

-3

1

1

-1

1

-1

-3,97

-1,85

-5,17

20,00

3,45

-50,00

16,67

-14,29

2005

1332

773

191

132

148

32

87

145

2011

1 330

764

187

132

147

24

86

151

-2

-9

-4

0

-1

-8

-1

6

-0,15

-1,16

-2,09

0,00

-0,68

-25,00

-1,15

4,14

Przyrost

[ha]
[%]
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Wprowadzenie
Podejmując się budowy programu, rozpatrywanej w sensie ogólnym optymalizacji
należy mieć na uwadze dwa ważne naszym zdaniem stwierdzenia1:


„… ekonomia to nauka wyjaśniająca zachowania gospodarujących ludzi. Ekonomiści
wpędzili dużą część świata w obecny, niekończący się kryzys, bo ulegli złudzeniu,
że wszystko da się policzyć. Ale przecenili ludzkie możliwości. Zamiast liczyć wszystko,
liczą to, co umieją policzyć. W swoich rozważaniach uwzględniają więc to, co łatwo
policzalne, a nie to, co ważne. Zamiast badać zachowania ludzi, badają zmiany
różnych parametrów, które przeważnie mają drugorzędne znaczenie”.



„By dowieść, że stało się coś dobrego, urzędnik musi to mieć policzone. Ponieważ
jednak każde policzenie jest niesatysfakcjonujące, do jednych rachunków trzeba wciąż
dołączać następne. Przybywa liczb i liczących, ale coraz mniej w tym sensu”.
Optymalizacja jest metodą wyznaczenia spośród dopuszczalnych rozwiązań danego

problemu rozwiązania najlepszego za względu na przyjęte kryterium, rozpatrywanego
z uwagi na cechy jakościowe (opisowe) lub ilościowe (wielkości, wskaźniki, parametry).
Jest ona ważnym narzędziem teorii decyzji obejmującej analizę i wspomaganie procesu
podejmowania decyzji. Teoria ta, w interesującym nas zakresie, szuka rozwiązań
wystarczających (skutecznych), możliwych do sformułowania:


przy danym zasobie wiedzy (w tym dotyczącej ryzyka podejmowanej decyzji) oraz



uwzględniających dostępne środki (organizacyjne, techniczne i finansowe).
W literaturze ekonomii optymalizacja jest często nazywana programowaniem

gospodarczym – znajdującym zastosowanie w sytuacjach, gdy cel działania i środki służące
jego realizacji dają się ująć w sposób ilościowy, z reguły przedstawiany za pomocą
określonego modelu matematycznego2.
Ze względu na posiadane informacje, podejmowane przez Gminę problemy decyzyjne
mają miejsce w warunkach:


ryzyka - każda decyzja pociąga za sobą więcej niż jedną konsekwencję (dlatego
celowe jest określenie zbioru możliwych konsekwencji i prawdopodobieństwa ich
wystąpienia);

1

J. Żakowski. Liczby wiary. zakowski.blog.polityka.pl/2014/10/21/liczby-wiary/
Pozwalającego wyrazić cel działania w postaci funkcji matematycznej jednej lub wielu zmiennych i wyznaczyć taką wielkość
tych zmiennych, przy których funkcja osiąga - w zależności od potrzeb - maksimum lub minimum.
2
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niepewności - nie znamy prawdopodobieństw wystąpienia konsekwencji danej
decyzji.

Można przyjąć, że działanie jest optymalne wówczas, gdy:
 przy danych nakładach następuje maksymalizacja efektu (wariant I) lub
 gdy przy założonym efekcie minimalizuje się nakłady (wariant II).

W praktyce, z uwagi na obowiązujące Gminę wymogi określone w ustawie
o zamówieniach publicznych3, w procesie decyzyjnym przedsięwzięć finansowanych
ze środków publicznych mamy do czynienia z wariantem II optymalizacji opartej
na kryterium minimalizacji nakładów.
Z uwagi na charakter prowadzonych przez Gminę działań, stosowanie w praktyce
narzędzi optymalizacyjnych jest niemożliwe (z uwagi na brak odpowiednich danych
wejściowych do budowy modelu matematycznego) lub niecelowe (o podjęciu określonych
działań decydują względy pozaekonomiczne, a o wydatkowanych środkach decyduje rynek,
kształtowany przez ustawę o zamówieniach publicznych).
Dlatego – naszym zdaniem – lepiej mówić o racjonalizacji działań, która w sensie
wyboru rozwiązania bazuje na przesłankach logicznych, a w kategoriach realizacyjnych
uwzględnia aktualnie dostępne rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne.

3

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146,1232).
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1. Koncepcja wykorzystania budynków komunalnych na potrzeby
związane z realizacją ustawowych zadań gminy
1.1.

Uwagi ogólne

Koncepcja wykorzystania budynków komunalnych na potrzeby związane z realizacją
ustawowych zadań gminy obejmuje:


zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, realizowanych za pomocą mieszkań
czynszowych (o regulowanych czynszach),



zaspokojenie potrzeb najuboższych mieszkańców miasta, realizowanych za pomocą
lokali socjalnych.
Naszym zdaniem stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy powinno być osiągane

za pomocą – wspieranego przez Miasto - rozwoju budownictwa realizowanego na zasadach
rynkowych. Poza incydentalnym i z reguły okresowym4 przeznaczeniem istniejących
w zasobach komunalnych wolnych mieszkań na potrzeby pracowników administracji
publicznej, zasoby komunalne nie powinny zaspokajać innych potrzeb niż społeczne
i socjalne.

1.2.

Stymulowanie poprzez mieszkalnictwo prywatne rozwoju gospodarczego

Gmina Świętochłowice z dużą konsekwencją realizuje program sukcesywnego
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


zgodnych z oddającym potrzeby społeczności lokalnej studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także



uwzględniających ochronę substancji zabytkowej miasta, problemy rewitalizacji,
rekultywacji terenów itp.

4

Np. na czas pełnionej funkcji lub realizacji powierzonego przez administrację zadania.
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Miasto Świętochłowice na swojej stronie internetowej5 reklamuje potencjalnym
inwestorom swoje walory podkreślając, że jest to miasto:


położone w samym środku Metropolii Silesia, jednej z najważniejszych i największych
metropolii w Europie Środkowo-Wschodniej, charakteryzującej się ogromnym
potencjałem (Świętochłowice są oddalone zaledwie 7 km od stolicy województwa –
Katowic);



mające duże znaczenie na gospodarczej mapie regionu i kraju;



przyjazne dla inwestorów i mieszkańców, zarówno z uwagi na jego kameralną skalę jest to najmniejsze miasto Metropolii Silesia o powierzchni 1.330 ha, z której 58%
zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane6, w tym:
 mieszkaniowe (24,5%),
 rekreacyjne i wypoczynkowe (11,3%);



posiadające dwa miliony potencjalnych klientów - mieszkańców Metropolii Silesia;



dające możliwości realizacji życiowych planów, a koszty ich spełnienia są
zdecydowania tańsze;



oferujące dostęp do nowoczesnej edukacji, technologii, służby zdrowia.
Świętochłowice posiadają dobre perspektywy kształtowania pożądanej struktury

funkcjonalno-przestrzennej miasta, o czym decyduje:


dostępność terenów kwalifikujących się do przekształceń funkcjonalnych oraz
dostępność obszarów niezabudowanych, a także



różnorodne powiązania komunikacyjne7.
Podkreślany jest również fakt zamieszkiwania Świętochłowic przez osoby w wieku

produkcyjnym, z wysokimi kwalifikacjami i znającymi języki obce. Wielu młodych ludzi
studiuje w uczelniach wyższych Śląska.
Istotne dla pozyskania nowych inwestorów będą – obecnie zainicjowane starania,
mające doprowadzić do włączenie wybranych obszarów miasta do Katowickiej Specjalnej
Strefy

Ekonomicznej,

pozwalające

między

innymi

na

rozwój

małej

i

średniej

przedsiębiorczości8.

5

http://www.swietochlowice.pl/inwestor/
Według stanu w dniu 01.01.2011 r.
7
Przecinająca miasto Drogowa Trasa Średnicowa, bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice- Pyrzowice
oraz sąsiedztwo autostrad A1 i A4.
8
Traktowany jako priorytety polityki gospodarczej Świętochłowic.
6
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Równolegle podejmowane są działania mające na celu sanację gospodarki
przestrzenią miasta, bazujące na aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sukcesywnie opracowywanych miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Efektem tych prac jest jednoznaczne wskazanie
nowych obszarów funkcjonalnych miasta9, w tym terenów:


produkcyjnych i usługowych, mogących zaktywizować działalność gospodarczą;



mieszkaniowych;



ochrony dziedzictwa kulturowego,



renowacji i rewitalizacji.
Naszym zdaniem, dla stymulowania rozwoju gospodarczego gminy ważna jest oferta

terenów

inwestycyjnych

dla

zabudowy

mieszkaniowej

na

gruntach

gminnych,

10

przeznaczonych dla realizacji budownictwa :


wielorodzinnego - własnościowego i na wynajem (angażującego deweloperów) oraz



jednorodzinnego - własnościowego (w tym realizowanego przez deweloperów
i systemem gospodarczym).
Miasto Świętochłowice przygotowało ofertę sprzedaży 177 tys. m2 terenów

przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, w tym
o niskiej intensywności. Dla celów szacunkowych przyjęto11 średnią cenę tego typu
nieruchomości gruntowych na poziomie 150 zł/m2 , co oznacza możliwość nabycia parceli
budowlanej o powierzchni 300 m2 za kwotę 45 tys. zł.
Ponadto Miasto zaoferowało do oddania w użytkowanie wieczyste terenu o powierzchni:
2.116 m2 z przeznaczeniem dla realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
W ramach niniejszego raportu oszacowano, że na udostępnionych przez Gminę
terenach istnieje możliwość realizacji przez inwestorów prywatnych razem 200 mieszkań,

9

I ich ochronę poprzez zapis planu, który po uchwaleniu przez Radę Miasta stanowi element prawa miejscowego.
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach pod numerami telefonu: 32-3491-935 lub32-3491-93.
11
Na podstawie cen ofertowych ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Świętochłowice oraz z internetowych informacji
z lokalnego rynku nieruchomości, patrz np.:
 http://swietochlowice.nieruchomosci-online.pl/dzialki,sprzedaz/
 http://mieszkania.trovit.pl/dzialka-budowlana
 http://swietochlowice.lento.pl/nieruchomosci/dzialki-i-grunty.html
10
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w tym: 60 mieszkań w budynkach wielorodzinnych12 oraz 140 mieszkań w budynkach
jednorodzinnych13.
Ważnym elementem gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy jest
możliwość sprzedaży mieszkań komunalnych. Na uwagę zasługują przyjęta w tym zakresie
w Świętochłowicach wytyczne, zgodnie z którymi:


Sprzedaż lokali w budynkach wybudowanych lub gruntownie modernizowanych
po 2012 r. winna odbywać się bez zastosowania bonifikat, za cenę ustaloną
na podstawie wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego.



Działania Gminy mające na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem komunalnym należy ukierunkować na sprzedaż mieszkań
komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w celu dążenia do pełnej ich
prywatyzacji.



Należy uwzględnić fakt, że mieszkaniowy zasób komunalny charakteryzuje się dość
dużym rozproszeniem lokali. Z oczywistych względów gospodarowanie takim
zasobem jest bardzo skomplikowane i kosztowne. Dlatego zasadnym jest
bezwzględne wstrzymanie sprzedaży lokali w budynkach, w których nie istnieją
jeszcze wspólnoty.

1.3.

Zaspokojenie potrzeb społecznych za pomocą komunalnych mieszkań
czynszowych

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego14 reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz
zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zgodnie z Art. 4 ustawy:
12

2

2

2

Według obliczenia:
(pow. terenu 12.062 m – 12.062 m x 0,30 wskaźnik pow. biologicznie czynnej) = 8.443 m x
2
2
0,25 wskaźnik pow. zabudowy = pow. zabudowy = 2.110 m xwskaźnik intensywności zabudowy 1,5 = 3.166 m : średnia
2
pow. mieszkania 55 m = 60 mieszkań.
13
2
2
2
Według obliczenia:
[(pow. terenu 165.219 m + 2.116 m ) – 167.335 m x 0,50 wskaźnik pow. biol. czynnej] =
2
2
83.667 m x 0,30 wskaźnik pow. zabudowy = pow. zabudowy = 25.100 m xwskaźnik intensywności zabudowy 1,25 = 31.375
2
2
m : średnia pow. mieszkania 220 m = 140 mieszkań.
14
tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007
r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz.
1304
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tworzenie

warunków

do

zaspokajania

potrzeb

mieszkaniowych

wspólnoty

samorządowej należy do zadań własnych gminy;


gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale
socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw
domowych o niskich dochodach;



w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu:
 gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko
lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie
odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel
lub dłużnik albo osoba trzecia;
 gmina wykonuje zadania, o których mowa wyżej, wykorzystując mieszkaniowy
zasób gminy lub w inny sposób;



gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których
mowa wyżej.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

powinny określać w szczególności:


wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub
w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu
gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;



warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;



kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;



warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami
zajmującymi lokale w innych zasobach;



zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;



kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2.
Prezydent Miasta Świętochłowice w 2013 r. podjął pisemne konsultacje społeczne

z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice
na lata 2013 – 2017. Stwierdzono tam między innymi, że: Celowym wydaje się posiadanie
przez Gminę niezbywalnego zasobu mieszkaniowego. W związku z tym planuje się
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wyodrębnienie z mieszkaniowego zasobu Gminy części zasobu, z którego mieszkania nie
będą przeznaczone do sprzedaży. W skład tego zasobu wejdą budynki stanowiące w 100%
własność Gminy.
W interesującym nas zakresie, zadaniem Gminy jest zaspakajanie potrzeb
mieszkaniowych, zwłaszcza części społeczeństwa o najniższej kondycji finansowej. Sprzedaż
mieszkań zmniejsza zasób mieszkaniowy Gminy, który powinien być systematycznie
odbudowywany w formie mieszkań czynszowych i lokali socjalnych.
Zgodnie z opracowanym przez Gminę programem,15 w Świętochłowicach w latach
2014 – 2017 kontynuowany będzie proces wycofywania udziału Miasta z budynków
wspólnot mieszkaniowych, w szczególności w przypadkach, gdy w budynkach pozostaną
pojedyncze lokale mieszkalne będące jej własnością.
Gmina Świętochłowice skorzysta dla osiągnięcia tego celu między innymi z uprawnień
wynikających z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tj. z prawa złożenia najemcy oferty nabycia lokalu
i z prawa wypowiedzenia umowy najmu w przypadku nieprzyjęcia oferty z zastrzeżeniem,
że zapewni najemcy inny lokal zamienny.

1.4.

Zaspokojenie potrzeb najuboższych za pomocą komunalnych lokali
socjalnych

Zgodnie z Art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu cywilnego, ze swojego zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część
lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. Umowę najmu lokalu
socjalnego zawiera się na czas oznaczony, przy czym:


umowa najmu może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu
i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej
w uchwale rady gminy;

15

Patrz: Zarządzenie nr 105/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia
przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2013 – 2017. Rozdział IV
Sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice.
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umowę najmu lokalu można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć
na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej
zawarcie takiej umowy;



w razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość
określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego
od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu:
 osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia
opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie odpowiadające
wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.
Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać
odszkodowania uzupełniającego;
 osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł
o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego
lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat
za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny
nie wygasł.



stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego
czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym;



prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal
i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego
byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione;



gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu
wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać
tego lokalu.
W wąskim, interesującym nas zakresie, realizacja polityki mieszkaniowej gminy

powinna dotyczyć poprawy jakości życia społeczności lokalnej, z jednoczesną próbą
odtworzenia więzi społecznych, rozumianych jako ogół stosunków wiążących jednostki
w grupy i zbiorowości społeczne.

Obecnie większość podejmowanych przez gminy prób realizacji w ramach istniejącej
tkanki miejskiej lokali socjalnych spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności
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lokalnej. W tej sytuacji otwartym problemem teoretycznym i praktycznym jest wykorzystanie
przez gminy pakietu działań uwzględniających fakt, że więź społeczna ma charakter16 :


obiektywny - oparty np. na wspólnych warunkach życia danej zbiorowości czy
podobnej sytuacji ekonomicznej oraz



subiektywny - oparty na poczuciu wspólnoty (taką zbiorowość określa się wówczas
mianem kategorii społecznej).
Na kształtowanie - traktowanego w aspekcie ogólnym - rozwoju mieszkalnictwa i jego

wpływ na kształtowanie postaw społecznych, swoje piętno wywiera globalizacja. „Wszystko
to, co zmienia obraz współczesnego świata, materializuje się i znajduje swój konkretny wyraz
w przebiegu procesów zachodzących w przestrzeni regionalnej i lokalnej. Przestrzeń ta jest
najbliższa poszczególnym obywatelom ją zamieszkującym. Warunki użytkowe przestrzeni
lokalnej i regionalnej dla ludności i jednostek gospodarczych mają swój wyraz
w kształtowaniu postaw indywidualnych i zbiorowych wobec procesów zachodzących
na wyższym poziomie - krajowym, europejskim, ogólnoświatowym. Są one także podstawą
oceny politycznej sprawujących rządy elit oraz kształtowania postaw kulturowych
i społecznych. Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym między
procesami i zjawiskami zachodzącymi na poziomie światowym, kontynentalnym i krajowym –
a tym, co się dzieje w poszczególnych miastach, gminach, regionach”.17
W interesującym nas zakresie mieszkalnictwa istotna jest cecha globalizacji
polegająca na - świadomej lub podświadomej - unifikacji zachowań ekonomicznych
i społecznych, w tym dostosowywania aspiracji konsumpcyjnych i bytowych (modeli
konsumpcji) do poziomu warunków i wzorców stylu życia w krajach wysokorozwiniętych18.

16

Patrz np.:

Karwińska A.: Rola inteligencji w przekształcaniu miast w Polsce [w:] Inteligencja. Między tradycją a wyzwaniami
współczesności, red. J. Mikułowski-Pomorski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Mikułowski-Pomorski J.: Wprowadzenie: inteligencja wobec nowych czasów [w:] Inteligencja. Między tradycją a
wyzwaniami współczesności, red. J. Mikułowski-Pomorski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2005.
17
Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. (red.) T. Markowskiego i D. Stawasz.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s.53.
18
W tym dotyczących realizacji jednostek osiedleńczych, prowadzenia remontów i modernizacji, standardu mieszkań.
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1.5.

Konkluzja

Dobrą puentą niniejszego rozdziału jest następująca refleksja J. Purchli19: „W Polsce
bardzo często myli się kategorie ekonomiczne: wzrost i rozwój. Rozwój to zespół procesów,
splot wielu czynników, widzianych w długiej perspektywie. To zmiana nieciągła i strukturalna,
o której warto rozmawiać w kategoriach ekonomii społecznej. Wzrost to trend, to szybki,
często rabunkowy zysk, którego symbolem jest dziś w polskiej rzeczywistości deweloper.
I władza i samorządy, które powinny być strażnikiem dobra wspólnego za dużo myślą
o wzroście, a za mało o rozwoju”.

19

J. Purchla, Czy chcemy faweli w polskich miastach?, Kraków, 21 października 2014 r.
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-jacek-purchla-dla-onetu-czy-chcemy-faweli-w-polskich-miastach/
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2. PLANY OPERACYJNE
2.1.

Plan renowacji budynków o znacznej wartości historycznej – przykłady

2.1.1. Uwagi ogólne
Jedną z najistotniejszych dziedzin budownictwa jest renowacja istniejących zasobów
budowlanych, w tym budynków mieszkalnych20.
Renowacja – oznacza odświeżenie, odnowienie całego budynku lub jego wybranych
elementów (elewacji, dachu, detalu architektonicznego). W większości przypadków pojęcie
renowacji jest używane w odniesieniu do restauracji architektonicznej – traktowanej jako
zespół działań zmierzających do przywrócenia uszkodzonej budowli jej dawniejszej formy
architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej21. Prace te są prowadzone na podstawie
dostępnych materiałów archiwalnych (planów, zdjęć), pozwalających na:


maksymalnie możliwe użycie oryginalnych detali i ocalałych fragmentów budowli oraz



wykonanie nowych detali architektonicznych, elementów wykończeniowych (stolarki
okiennej

i drzwiowej,

podłóg,

stropów

itp.)

z

tradycyjnych

materiałów,

z zachowaniem starych rozwiązań funkcjonalno-estetycznych.
W wielu przypadkach renowacja jest podejmowana wspólnie z działaniami
modernizacyjnymi i adaptacyjnymi22 do nowych funkcji objętego pracami budynku oraz
rewitalizacyjnymi, dotyczącymi danej nieruchomości.

20

T. Biliński (red.). Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowy. T. 5. Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. 2009.
21
Patrz np.
 dziedziniec Wawelu w Krakowie, któremu przywrócono renesansowy wygląd,
 Katedra w Poznaniu, której przywrócono gotycką formę, z zachowaniem fragmentów renesansowych.
22
Adaptacja (łac. adaptatio) – przystosowanie w wyniku robót budowlanych::
 pojedynczych pomieszczeń lub całych obiektów do spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych lub
 istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji (np. zmiana systemu ogrzewania, wzmocnienie
konstrukcji).
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2.1.2. Świętochłowice: renowacja budynku przy ul. Polaka Wiktora 1
Renowacja zabytkowego budynku, częściowo spalonego w Sylwestra 1999 r.
i w następstwie - opuszczonego przez użytkownika, czyli Policję przy ul. Wiktora Polaka 1
w Świętochłowicach ma na celu23:


odzyskanie przez obiekt właściwej jakości technicznej,



przystosowanie obiektu do nowej funkcji: Muzeum Powstań Śląskich.

Źródło: UM Świętochłowice.

Źródło: UM Świętochłowice.

23

http://www.swietochlowice.pl/remont-muzeum-pe%C5%82n%C4%85-par%C4%85.html

192
Program optymalizacji użytkowania budynków w Obszarze Funkcjonalnym – Świętochłowice

Źródło: http://www.swietochlowice.pl/pod%C5%9Bwietlono-budynek-muzeum.html.

W ramach renowacji wykonano nową izolację przeciwwilgociową fundamentów,
zdjęto zdegradowane tynki wewnętrzne, zlikwidowano stare instalacje. W celu
przystosowania do nowych funkcji muzealnych wyburzono część ścian, powiększając tym
samym powierzchnię pod przyszłe ekspozycje; wybudowano szyb dla windy.

2.1.3. Świętochłowice: renowacja zabytkowych wież wyciągowych byłej Kopalni
Polska
Dobrym przykładem przedsięwzięcia trafnie łączącego renowację zabytkowych
obiektów budowlanych architektury przemysłowej oraz rewitalizację otaczających je
terenów są pozostałości kompleksu przemysłowego b. Kopalni Polska. W 2012 r. samorząd
Miasta opracował projekt koncepcyjny, a w 2013 r. projekt budowlany obszaru. Koszt całego
przedsięwzięcia wyniesie ponad 7,3 mln zł. Pozwoli to:


na renowację ważnych symboli poprzemysłowych Miasta: dwóch zabytkowych wież
wyciągowych oraz



na przywróceniu do życia – rewitalizacji - terenu wokół nich, leżących na obszarze
byłego kompleksu przemysłowego, powstałego w latach 1870 – 1873.
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Wizualizacja wyników projektu
Źródło: UM Świętochłowice.

Prowadzoną na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach renowacją zajmuje
się Mostostal Zabrze - Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które
wyremontuje dwie zabytkowe wieże wyciągowe zlikwidowanej w latach 90. XX w. kopalni
Polska24:


wybudowaną w 1908 r., rzadko spotykaną w regionie wieżę basztową o stalowej
konstrukcji wypełnionej cegłą - wieża ma prawie 30 m. wysokości, jej sercem była
elektryczna maszyna wyciągowa – obecnie pozostały z niej tylko nieliczne elementy;
na wieży powstanie taras widokowy;



wybudowaną w latach 1889 – 1891, niespotykaną już na Górnym Śląsku wieżę
kozłową - o konstrukcji stalowej, nitowanej, wspieranej przez cztery ustawione
pod kątem podpory; wieża ma prawie 20 m.
W przyszłości Miasto będzie czynić starania, by w sąsiedztwie wież powstała strefa

aktywności gospodarczej, w której – dzięki nowym inwestycjom – będą powstawać nowe
miejsca pracy. Będzie również parking i droga dojazdowa.

24

Świętochłowice: kopalniane wieże do renowacji, http://www.nettg.pl/news/123263/swietochlowice-, 26 sierpnia 2014
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2.2.

Problem pustostanów lokalowych i wyburzeń budynków

Budynki

grożące

katastrofą

budowlaną

musza

być

wyburzane

i

to

się

w Świętochłowicach stopniowo dzieje. Pytanie o wyburzenia to jednak pytanie o skalę
wyburzeń. Czy prowadzić bardziej aktywną politykę, likwidować najmniej wartościowy
zasób?
Skala wyburzania budynków w mieście jest decyzją polityczną. Z analiz stanu zasobu
komunalnego wynika, że część budynków (np. na ul. Świdra, Oświęcimskiej w Lipinach)
znajduje się w złym stanie i zasadniczo - nadaje się do wyburzania. Koszt remontu
generalnego wielu budynków jest porównywalny z kosztem budowy nowych. Dlaczego więc
decyzja o wyburzeniach jest decyzją polityczną? Po prostu mieszkańców wyburzanych
nieruchomości nie będzie stać na opłacenie czynszu w zasobie wybudowanym na to miejsce.
W tego typu budynkach, bardzo zniszczonych – czynsze są zazwyczaj znacznie obniżone.
Bardziej majętne i zaradne osoby już się z tego typu budynków starały wyprowadzić. Oznacza
to, że po wyburzeniach mieszkańców tych nieruchomości trzeba będzie przesiedlać
do zasobu tylko niewiele lepszego lub też skarze się tych ludzi na wysokie czynsze, co szybko
doprowadzi do jeszcze większej spirali niepłaconych zobowiązań.
Tak więc w obecnej sytuacji gospodarczej rekomendujemy oszczędne wyburzanie
nieruchomości. Dopóki nie poprawi się sytuacja finansowa rodzin w mieście lokatorów tych
budynków często może nie być po prostu stać na przeniesienie się do lepszego zasobu.
Świętochłowice powinna posiadać odpowiednią – określoną na podstawie
historycznie ukształtowanego doświadczenia – rezerwę mieszkań i lokali zamiennych. Jest
ona szczególnie istotna w sytuacjach awaryjnych: konieczności likwidacji skutków klęsk
żywiołowych, katastrof budowlanych, realizacji nakazów nadzoru budowlanego.

Propozycja projektu ze środków UE
Wyburzenia, o ile nie wynikają z ryzyka katastrofy – nie powinny być selektywne tylko
objąć pewien najbardziej zdegradowany kwartał. Ze środków UE (np. na rewitalizację) można
zaproponować projekt wyburzenia kilku kamienic i przystosowania tego obszaru jako terenu
pod nowe inwestycje – mieszkaniowe lub biznes. Takie tereny są zazwyczaj dobrze
wyposażone w infrastrukturę techniczną, mają dobry dojazd i zasadniczo – powinny znaleźć
nabywców zainteresowanych ich powtórnym wykorzystaniem. Elementem tego projektu
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powinno być także dostosowanie jakiegoś budynku lub budynków – pustostanów na cele
mieszkaniowe.

2.3.

Nabywanie przez Gminę nieruchomości poprzemysłowych, oświatowych
i administracyjnych nadających się do zmiany sposobu użytkowania
(adaptacji na cele mieszkaniowe i społeczne)

Naszym zdaniem, nabywanie przez Gminę nieruchomości poprzemysłowych,
oświatowych i administracyjnych nadających się do zmiany sposobu użytkowania (adaptacji
na cele mieszkaniowe i społeczne), powinno odbywać na zasadach zależnych od źródeł
pozyskiwania tego typu nieruchomości, w szczególności:


obiekty będące własnością Skarbu Państwa (np. prywatyzowanych lub likwidowanych
przedsiębiorstw państwowych) powinny być przejmowane nieodpłatnie;



obiekty będące własnością podmiotów prywatnych oraz osób fizycznych powinny być
przejmowane w sytuacjach wyjątkowych:
 pod warunkiem jednoznacznego ustalenia ich stanu prawnego;
 w oparciu o wyczerpującą inwentaryzację ich stanu technicznego – obecnego
i istniejącego w 1945 r. oraz na początku transformacji ustrojowej (powstania
warunków rynkowych);
 w przypadku nieruchomości mających charakter rynkowy - na podstawie
wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

196
Program optymalizacji użytkowania budynków w Obszarze Funkcjonalnym – Świętochłowice

2.4.

Optymalizacja wykorzystania budynków komunalnych na potrzeby związane
z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych społeczności miasta – biuro
koordynacji zamiany mieszkań

W Świętochłowicach istnieje pilna potrzeba zorganizowania BIURA KOORDYNACJI
ZAMIANY MIESZKAŃ. Obecnie wielu mieszkańców żyje w lokalach nie dostoswanych do ich
potrzeb, co utrudnia prowadzenie skutecznej polityki lokalowej. Dostosowanie wielkości
mieszkań do potencjału rodzin je zamieszkujących jest jednym z kluczowych mechanizmów
umożliwiających zapewnienie opłacania czynszów. Co do zasady mieszkania powinny być
zajmowane przez osoby, które na nie stać. W Świętochłowicach, wśród najemców mienia
komunalnego występują następujące ograniczenia:

a) Mieszkania zbyt duże, w stosunku do potrzeb.
Osoby starsze, często samotne mieszkają niejednokrotnie w zbyt dużych
mieszkaniach. Mieszkanie, które kiedyś było dostosowane do potrzeb rodziny
z dziećmi – dzisiaj często pozostaje na utrzymaniu starszych małżeństw,
a niejednokrotnie nawet samotnych kobiet lub mężczyzn. Są oni zmuszeni
do pokrywania relatywnie wysokich kosztów użytkowania tych mieszkań (zarówno
czynsz jak i koszty ogrzewania, niezbędnych remontów i in).
b) Mieszkania zbyt małe w stosunku do potrzeb.
Część rodzin z dziećmi mieszka w zbyt małych, w stosunku do swoich potrzeb
mieszkaniach. Co więcej – rodziny często mają finansowe możliwości by opłacić nieco
większy czynsz za większe mieszkania. Takie osoby i rodziny mogłyby – po zamianie –
utrzymać większe mieszkanie, a komfort życia rodzin mógłby ulec poprawie.
c) Mieszkania zbyt zużyte jak na finansowe możliwości mieszkańców
Wiele mieszkań w zasobie komunalnym wymaga kapitalnych remontów, a najemców
nie stać na realizację inwestycji. W wielu przypadkach rozwiązaniem mogłaby być
zamiana – mniejsze mieszkania, ale w relatywnie dobrej kondycji za większe
mieszkanie – ale do remontu

197
Program optymalizacji użytkowania budynków w Obszarze Funkcjonalnym – Świętochłowice

d) Mieszkania niedostosowane do ograniczeń fizycznych mieszkańców
Dla osób starszych i niepełnosprawnych brak windy i konieczność pokonania kilku
pięter często decyduje o wykluczeniu społecznym. Dla części tych osób fakt
zamieszkania na parterze radykalnie może zmienić jakość życia.
e) Nieodpowiednia lokalizacja mieszkania w stosunku do potrzeb
Dla niektórych osób lokalizacja mieszkania w pobliżu rodziny lub miejsca pracy byłaby
bardzo istotnym czynnikiem determinującym zamianę mieszkania i przeprowadzkę.

BIURA KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ (BKZM) – rekomendowane zasady organizacyjne
BKZM powinno być projektem gminnym i zasadniczo opierać się na majątku komunalnym.
Wymieniane mogłyby być mieszkania nalężące do zasobu gminnego. Być może niezależnym
komponentem BKZM mogłoby być także biuro koordynacji wymiany mieszkań spółdzielczych
i prywatnych, jednak co do zasady – miasto nie zajmuje się tego typu działalnością
i docelowo to powinna być rola partnerów ze spółdzielni oraz firm komercyjnych lub
organizacji lokatorów i właścicieli nieruchomości, choć istnieje możliwość zamiany
prywatnych mieszkań na komunalne i odwrotnie. Zasadniczym trzonem BKZM powinien być
majątek komunalny. Oczywiście nie ma w Polsce takich przepisów, które pozwalałyby
samorządowi na zmuszenie lokatorów mieszkań komunalnych do zamiany mieszkania.
System musiałby się więc opierać na dobrowolności.
Zamianie mogłyby podlegać zarówno mieszkania niezadłużone jak i zadłużone. W ten sposób
stworzona zostałaby uniwersalna możliwość oddłużenia – właściciele większych mieszkań
mogliby zamieniać się na mniejsze, a najemca większego mieszkania mógłby spłacić część
zadłużenia. Co ważne, zamienić się mogą także dłużnicy, osoby z wyrokami sądowymi
i osoby, które mają nakaz eksmisyjny.

BIURA KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ (BKZM) w zakresie zamiany mieszkań powinno
funkcjonować zarówno jako partner pasywny, reaktywny w stosunku do potrzeb najemców
jak i aktywny – inicjujący zamiany:
a) BKZM powinna funkcjonować jako powszechnie dostępna aplikacja internetowa lub
przynajmniej, na początku – aktualizowana raz lub kilka razy w tygodniu informacja
w postaci formularza informującego o mieszkaniach do zmiany. Zainteresowani
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najemcy (lub właściciele) mieszkań sami przysyłaliby do operatora zgłoszenia, które
po odpowiedniej weryfikacji trafiałyby do bazy. Takie działania można nazwać
działaniami pasywnymi
b) BKZM powinno jednak funkcjonować także jako aktywny partner najemców.
Szczególnie w stosunku do najemców zadłużonych. Pracownik BKZM powinien
kontaktować się sukcesywnie z tego typu najemcami i po rozeznaniu sytuacji, o ile
faktycznie

zaistnieje

taka

możliwość

–

proponować

zamianę

mieszkania.

W niektórych przypadkach dla najemców atrakcyjna może być przeprowadzka
do mieszkania oferującego niższy standard, a co za tym idzie – niższe koszty
utrzymania.

Sama

propozycja

zamiany

mieszkań

będzie

także

dopingiem

do regulowania zobowiązań przez najemców – będzie oznaką tego, że miasto
intensywnie interesuje się sytuacją swojego zasobu i nie „odpuszcza”.

Zasadniczo stworzenie i rozwój BKZM w Świętochłowicach jest bardzo uzasadnione
i będzie niosło za sobą następujące korzyści:


dostosowanie metrażu mieszkań do potrzeb najemców



dostosowanie jakości mieszkań do uwarunkowań i ograniczeń (w tym fizycznych)
najemców



zwiększenie ściągalności czynszów zarówno na etapie zamiany, jak i w wyniku zamian,
co zmniejszy obciążenia osób mających problemy z płatnościami.

Propozycja projektu ze środków UE
W celu optymalizacji procesu zamian konieczne jest rozwijanie banku lokali do zmian.
Miasto powinno aplikować o środki do funduszów UE na remont mieszkań do zamian. Może
bowiem łatwo dojść do nierównowagi na rynku zamian – np. zbyt duży popyt na mieszkania
małe w stosunku do mieszkań dużych. I wtedy – „regulatorem” na rynku zamian mogłaby być
gmina, która w ramach pozyskanych środków przygotowywałaby odpowiedni zasób.
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2.5.

Optymalizacja jakości zasobu mieszkań komunalnych

Z analizy stanu zasobu wynika, że podstawową potrzebą wobec ilości i jego stanu jest
zahamowanie procesu dekapitalizacji. Dekapitalizacja dotyka dużą część zasobu, problemem
są też zaniedbania w zakresie czystości i estetyki, niedobory remontów bieżących
i dewastację otoczenia budynków mieszkalnych. Potrzeby w zakresie utrzymania zasobów
wynikają ze stopniowego zużywania się budynków pod względem technicznym
i ekonomicznym.

Priorytetowe

potraktowanie

działalności

remontowej

umożliwi

zahamowanie dekapitalizacji budynków, podnosząc jednocześnie standard i warunki
zamieszkania. Zakłada się, aby w kolejnych latach nastąpiło zwiększenie efektywności
nakładów na remonty i modernizacje zasobu mieszkaniowego przez spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, prywatnych właścicieli domów oraz miasto
Świętochłowice.
Zgodnie z wynikami analizy efektywności kosztowej i ilościowej prowadzonych przez miasto
programów remontowych, należy stwierdzić, że poprawy efektywności wymagają:


program remontu elewacji,



program modernizacji klatek schodowych,



program modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Z punktu widzenia tworzenia dostępnego zasobu najważniejszym założeniem

polityki mieszkaniowej Świętochłowic istotnym elementem racjonalizacji powinien stać się
natomiast program rewitalizacji budynków. Nieruchomości w stanie dobrym, w których
planowane są remonty w celu poprawy stanu budynków, planowane inwestycje w celu
podwyższenia standardu lokali oraz w dobrym standardzie, gdzie planowane są dodatkowe
modernizacje nie będą mogły być zrealizowane przy obecnym obciążeniem remontami
„awaryjnymi”.
Kryteria ustalania planów remontów i termomodernizacji powinny być następujące:


bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości,



zabezpieczenia budynków przed dalszą degradacją,



stan techniczny budynku lub jego elementu,



względy oszczędnościowe np. straty ciepła,



względy estetyki,



potrzeby unowocześnień, wykonanie brakujących elementów.
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Remonty i modernizacja budynków doprowadzą do:


obniżenia strat ciepła, a więc i kosztów eksploatacji,



zwiększenia estetyki i trwałości budynku i jego elementów składowych,



polepszenia funkcjonalności,



zwiększenia standardu infrastruktury technicznej,



likwidacji zawilgocenia i zagrzybienia elementów budowlanych.

Zakłada się, że niezbędny standard budynku to:


brak zawilgocenia i zagrzybienia elementów budowlanych,



elewacja bez uszkodzeń tynków,



prawidłowo zabezpieczony i doszczelniony dach budynku,



drożne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne,



szczelna instalacja gazowa,



sprawna instalacja odgromowa,



drożna i szczelna instalacja wodno-kanalizacyjna,



szczelna i funkcjonująca stolarka okienna i drzwiowa,



odmalowane klatki schodowe,



sprawna i energooszczędna instalacja elektryczna klatek schodowych.

Obok działań remontowych i modernizacyjnych należy dążyć do zwiększenia atrakcyjności
otoczenia nieruchomości w szczególności poprzez:


usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,



remont dróg osiedlowych i chodników,



zwiększenie liczby nasadzeń wieloletnich,



pielęgnację terenów zielonych,



częste kontrolowanie porządku wokół budynków,



zwiększenie liczby ławek,



zwiększenie liczby placów zabaw,



wyposażenie osiedli w urządzenia sportowe.

Zakłada się sukcesywną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego miasta
Świętochłowic poprzez:


remonty kapitalne,



remonty bieżące,
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działania termomodernizacyjne,



podnoszenie walorów użytkowych i estetyki (remonty elewacji) w ramach
współdziałania we wspólnotach mieszkaniowych,



porządkowanie

poszczególnych

obszarów

miasta

poprzez

wyburzenia

zdekapitalizowanych obiektów.
Preferencyjnym instrumentem polityki mieszkaniowej na szczeblu państwa
w zakresie wspierania przedsięwzięć remontowych jest możliwość uzyskania ulgi
termomodernizacyjnej, ulgi remontowej lub ulgi kompensacyjnej na mocy ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa określa zasady
finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:


budynków mieszkalnych,



budynków zbiorowego zamieszkania,



budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,



lokalnej sieci ciepłowniczej,



lokalnego źródła ciepła.

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.
Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.:
osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki
samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele
domów jednorodzinnych.
Premia

termomodernizacyjna

przysługuje

w

przypadku

realizacji

przedsięwzięć

termomodernizacyjnych, których celem jest:


zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie
zadań publicznych,
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zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku
wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku
z likwidacją lokalnego źródła ciepła,



zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz
zasilających je lokalnych źródłach ciepła,



całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych
w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego
pozytywna weryfikacja przez BGK.
Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20%
wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację
przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego

i

dwukrotność

przewidywanych

rocznych

oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Zniesiony
został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz
ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu
energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii
składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.
Istotnym problemem w zakresie jakości zamieszkania jest funkcjonowanie wspólnot
mieszkaniowych wydzielonych po obrysie budynku. Dlatego też w najbliższych latach istnieje
konieczność szybkiej regulacji stanu prawnego we wspólnotach mieszkaniowych, których
powyższy problem bezpośrednio dotyczy. Miasto powinno dążyć do połączenia
nieruchomości w drodze zawieranych aktów notarialnych z uczestnictwem wszystkich
członków wspólnoty. W drodze składanych zgodnych oświadczeń woli następuje
sprostowanie zapisów w księgach wieczystych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami, działka budowlana to zabudowana działka gruntu, której
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia
infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i
urządzeń położonych na działce. Z ustawowej definicji wynika, że w sytuacji, gdy wokół
budynku znajduje się działka niezabudowana, której nabycie może polepszyć warunki
korzystania z działki zabudowanej budynkiem, właściciele lokali we wspólnocie
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mieszkaniowej powinni dążyć do nabycia tej działki, celem właściwego funkcjonowania
wspólnoty mieszkaniowej. Na

mocy przepisu

art. 209a

ustawy o

gospodarce

nieruchomościami, „jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla
tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom
lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste
przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką
gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem, że roszczenie to zostało
zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali”. W razie braku zgody stosuje się przepisy
art. 199 Kodeksu cywilnego, który stanowi: „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz
do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda
wszystkich współwłaścicieli. W przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których
udziały wynoszą, co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie
mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.
Z kolei zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, „jeżeli grunt
wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki
budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń
z nimi związanych, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono
w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany przedstawić właścicielom lokali projekty
uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających
spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych,
2) udzielenia zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną
powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, pełnomocnictwa do wykonania
odpowiednich, prawem przewidzianych, czynności zmierzających do nabycia
przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej”.
Należy tu również mieć na uwadze zapis art. 3a ust.1 pkt. 3 i ust.2 ustawy o własności
lokali, który będzie miał zastosowanie przy regulacji stanów prawnych nieruchomości,
a regulujący kwestie związane z terminem trwania prawa użytkowania wieczystego poprzez
przyjęcie zasady, iż termin ten ma być taki sam, niezależnie od daty wyodrębnienia lokalu
oraz ma być to termin ustanowiony stosownie do najdalszego terminu ustalonego
dla pozostałych udziałów.
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Premia remontowa dotyczy jedynie budynków wielorodzinnych, których użytkowanie
rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r., jeżeli w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia
nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku
wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Wysokość premii
remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów
przedsięwzięcia remontowego.
Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który w dniu 25 kwietnia 2005 r. był
właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu został
spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym był, co najmniej jeden lokal
kwaterunkowy - przysługuje premia kompensacyjna. Premię kompensacyjną przeznacza się
na spłatę części kredytu udzielonego na realizację:


przedsięwzięcia remontowego,



remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Premię kompensacyjną przyznaje się łącznie z premią remontową.

2.6.

Optymalizacja polityki czynszowej

Świętochłowice są miastem z dużymi problemami w zakresie zaległości czynszowych.
Sytuacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej – spółki ze 100% udziałem
miasta nie jest łatwa. MPGL ma ok. 42 mln nieściągniętych zaległości czynszowych. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że budżet miasta na cały 2015 r. to około 200 mln zł, a więc
wartość tych zobowiązań, które w praktyce będą bardzo trudne lub nawet niemożliwe
do wyegzekwowania jest duża. Ten dług narasta od lat i zdaniem wykonawców Diagnozy do
aktualnie opracowywanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ściągnięcie tych
pieniędzy jest niemożliwe. W tym zakresie od kilku lat podejmowane były różnego rodzaju
inicjatywy:


egzekucja należności, w tym egzekucje komornicze oraz nakazy eksmisji do lokali
komunalnych



możliwość odpracowania zaległych należności



wsparcie w procesie pozyskiwania zasiłku mieszkaniowego z OPS
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umożliwienie ratalnych spłat zadłużenia (podpisywanie w tym zakresie specjalnych
umów)

Wszystkie te inicjatywy odniosły jednak ograniczone efekty i zadłużenie ciągle stanowi
znaczący problem dla Świętochłowic.
Celem optymalizacji polityki czynszowej powinno być jednak stopniowe
zmniejszanie tego zadłużenia. Z drugiej strony – jak pokazuje poniższa analiza – istnieje
pilna potrzeba podnoszenia stawki bazowej.
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiących własność Skarbu
Państwa lub państwowych osób prawnych właściciel samodzielnie ustala stawki czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
W myśl zapisów obowiązującej ustawy ogranicznikiem wysokości czynszu za lokale
mieszkalne (w zasobach komunalnych, zakładów pracy i prywatnych czynszowych) jest 3%
koszt odtworzenia liczony w skali roku. Przez koszt odtworzenia rozumie się średni koszt
budowy 1 m2 powierzchni lokali w budynkach wielorodzinnych na terenie danego
województwa, publikowany co kwartał w dziennikach urzędów wojewódzkich.
W praktyce stosuje się dwie metody ustalania stawek czynszu :


metodę stawki bazowej,



metodę systemu punktowego.
Metoda stawki bazowej polega na przyjęciu stawki wyjściowej odnoszącej się do 1 m2

powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie, a następnie jej różnicowaniu (procentowo lub
kwotowo) dla poszczególnych kategorii lokali w oparciu o przyjęte kryteria.
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice ustalona bazowa stawka
czynszu w wysokości 6,05 zł/ m²/miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie niezmiennie
2011r.
Jednocześnie potrzebny jest intensywny program remontowy, należy więc rozważyć zmianę
stawki. Program reformowania czynszów jest jednym z kluczowych zagadnień w zakresie
gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi. Bez podnoszenia czynszów za mieszkania
do poziomu pozwalającego na pokrycie pełnych kosztów ich utrzymania, gmina będzie
narażona na dalszą degradację swoich zasobów mieszkaniowych. Stopniowe urealnianie
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opłat za użytkowane lokali mieszkalnych będzie jednocześnie stwarzać korzystniejsze
warunki dla sektora prywatnych mieszkań na wynajem. Należy jednocześnie podkreślić,
że właściwie prowadzona realizacja programu czynszowego będzie miała określony wpływ na
funkcjonowanie innych składowych polityki mieszkaniowej, szczególnie polityki remontowej.
Maksymalne progi bazowej stawki czynszu wynikają bezpośrednio z obwieszczeń
Wojewody Śląskiego w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia
1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Tab. 1. Maksymalna bazowa stawka czynszu zgodna z obwieszczeniami Wojewody Śląskiego
w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych w latach 2011-2015

Okres obowiązywania

Wskaźnik
przeliczeniowy kosztu
2
odtworzenia 1 m
powierzchni użytkowej
budynków
mieszkalnych

3% wskaźnika –
maksymalna bazowa
stawka czynszu w
województwie śląskim

01.10.2014 do 31.03.2015

3.658,00 zł

9,15 zł/m /miesiąc

01.04.2014 do 30.09.2014

3.527,00 zł

8,82 zł/m /miesiąc

01.10.2013 do 31.03.2014

3.527,00 zł

8,82 zł/m /miesiąc

01.04.2013 do 30.09.2013

3.516,00 zł

8,79 zł/m /miesiąc

01.10.2012 do 31.03.2013

3.502,00 zł

8,76 zł/m /miesiąc

01.04.2012 do 30.09.2012

3.460,00 zł

8,65 zł/m /miesiąc

01.10.2011 do 31.03.2012

3.416,00 zł

8,54 zł/m /miesiąc

01.04.2011 do 30.09.2011

3.369,00 zł

8,42 zł/m /miesiąc

2
2
2
2
2
2
2
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://dziennikiwojewodzkie.pl/AbcKyewordsActs.aspx?ID=475.

W ciągu ostatnich 4 lat maksymalna bazowa stawka czynszu w budynkach
mieszkalnych w województwie śląskim została zwaloryzowana ponad 8%. Biorąc pod uwagę
dekapitalizację zasobów mieszkaniowych Świętochłowic oraz udział komunalnych budynków
mieszkalnych w strukturze wszystkich zasobów mieszkaniowych w mieście, należy stwierdzić,
że sztywne zamrożenie stawki czynszu nie jest dobrym rozwiązaniem. Od 2011 r. rośnie
dysproporcja między możliwościami wynikającymi z waloryzacji kosztu odtworzenia,
a stawką dla Miasta Świętochłowice.
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W innych miastach stawki bazowe są wyższe i wynoszą - 7,14 zł w Chorzowie, 6,56 zł
w Rudzie Śląskiej, 7,02 zł w Łodzi, 7,17 zł w Sopocie, 7,32 w Warszawie oraz 7,87 zł
w Krakowie. Stawki są silnie różnicowane, zgodnie z kryteriami, które wpływają na
różnicowanie stawek czynszu także w Świętochłowicach. Istotnym elementem kształtowania
czynszu jest położenie lokalu mieszkalnego na terenie miasta w określonej strefie
czynszowej. Większość dużych miast w Polsce wprowadziła podział i przestrzega go zarówno
w stosunku do lokali mieszkalnych, jak i użytkowych. Kontrowersyjnym wyjątkiem jest
Gdańsk, gdzie obowiązuje od 2011 r. najwyższa bazowa stawka czynszu - 10,20 zł za m2
mieszkania komunalnego, jednak przeprowadzona wówczas reforma czynszowa, ze względu
na odstąpienie od czterech stref opłat i wprowadzenie jednej stawki czynszu dla całego
miasta, jest dyskusyjna. Mimo uzyskiwania wysokich przychodów miasto Gdańsk może
wkrótce odczuć negatywne skutki podwyższenia stawki, ponieważ Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gdańsku uznał, że reforma jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i
konstytucją. Wysokość stawki czynszu jest według WSA tylko „pozornie i formalnie"
uzależniona od położenia budynku. Niechęć społeczna do ponoszenia zwiększonych opłat,
zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma możliwości jednoczesnego zapewnienia zauważalnej
intensyfikacji działań remontowych, jest całkowicie uzasadniona. W zestawieniu jednak z
narastającymi problemami remontowymi okazuje się poważną barierą optymalizacji polityki
czynszowej. W związku z tym wstrzymywanie się w miastach z podwyżkami opłat
czynszowych w ostatnich latach jest spowodowane w dużym stopniu decyzjami politycznymi.
W mniejszym stopniu wynikiem istniejących potrzeb, związanych z koniecznością
prowadzenia racjonalnej gospodarki remontowej w gminnych zasobach mieszkaniowych.
Na poziom obowiązujących stawek czynszu ma wpływ jednak także szereg innych
(niepolitycznych) uwarunkowań lokalnych w zakresie gminnej gospodarki mieszkaniowej,
do których zaliczyć można:


poziom jednostkowych kosztów administracji i zarządu oraz utrzymania czystości,



wysokość opłat za świadczenia,



realizowana w zasobach komunalnych polityka remontowa,



uzyskiwane wpływy z lokali użytkowych oraz innych źródeł,



skala przewidywanych dopłat (dotacje i dodatki mieszkaniowe) pochodzących spoza
gospodarki mieszkaniowej,



rozmiary istniejących zaległości w opłatach oraz skuteczność ich windykacji,



istniejące relacje pomiędzy opłatami czynszowymi i zaliczkami mieszkaniowymi,
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struktura własnościowa komunalnych zasobów mieszkaniowych,



istniejący standard wynajmowanych lokali mieszkalnych,



rozmiary przekształceń własnościowych,



wysokość luki remontowej w zasobach mieszkaniowych gminy,



poziom stawek opłat eksploatacyjno-remontowych w zasobach mieszkaniowych,
które w wielu kształtują się na bardzo niskim poziomie,



poziom i struktura wykorzystania dodatków mieszkaniowych,



sytuacja finansowa gmin,



planowanie długoterminowe i informowanie oraz zaangażowanie mieszkańców,



przekształcenia jednostek zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

Argumenty za prowadzeniem bardziej aktywnej polityki czynszowej:


gorsze od przeciętnych w kraju parametry wieku i jakości budynków mieszkalnych
gminy,



pomimo stosunkowo wysokich nakładów na techniczne utrzymanie, istnienie dużej
luki remontowej,



znacznie niższe od przeciętnych średnie wpływy z lokali mieszkalnych, relatywnie
wysokie dopłaty z budżetu gminy,



niski poziom opłat za niektóre świadczenia.

Za utrzymaniem obecnego status quo przemawiają natomiast:


relatywnie wysokie poziom zaległości w opłatach za lokale mieszkalne oraz wysoki
udział gospodarstw zalegających z opłatami ponad trzy miesiące,



wysokie jednostkowe wpływy z lokali użytkowych,



stosunkowo niskie jednostkowe koszty administracji i ogólne oraz koszty utrzymania
czystości.
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Rekomendowane rozwiązania bazujące na dobrych praktykach innych miast w
Polsce
Zastosowanie metody punktowej wyznaczania czynszu w przypadku stref czynszowych –
Poznań
Wysokość

miesięcznego

czynszu

ustala

się

z

uwzględnieniem

czynników

podwyższających i obniżających według kryterium punktowego różnicowania stawek czynszu
zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego
2014r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania
na lata 2014-2018 oraz zarządzeniem Nr 431/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
18.07.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali.
Dla każdego lokalu zarządca sporządza kartę punktową (załącznik nr 3 do uchwały),
w oparciu o którą oblicza się docelową stawkę czynszu najmu, stanowiącą sumę stawki
minimalnej (4,90 zł/m2) i liczby punktów pomnożonej przez wartość 1 punktu (0,10 zł/ m 2).
Z tytułu położenia lokalu w baraku lub suterenie oraz położenia wc poza lokalem lub poza
budynkiem stosuje się dodatkowo korekty stawki czynszu, wg współczynnika 0,7 przy
zastosowaniu § 2 ww. zarządzenia. Po uwzględnieniu wszystkich czynników podwyższających
i obniżających wartość użytkową lokalu stawka czynszu nie może być niższa niż 4,90 zł/ m 2
oraz wyższa niż 9,70 zł/ m2
Stawki czynszu zróżnicowane są przede wszystkim w zależności od:


położenia budynku,



położenia lokalu w budynku,



wyposażenia lokalu i budynku w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu,



ogólnego stanu technicznego budynku.
Do czasu osiągnięcia wartości wynikających z kart punktowych lokali stawki czynszu

począwszy od 2008r. są corocznie podwyższane na zasadach określonych w § 6 ust. 5 i 6
uchwały Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018.
Czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu nie dotyczą lokali
socjalnych. Stawka czynszu za najem lokali socjalnych wynosi 2,45 zł/m2, co stanowi 50%
minimalnej stawki czynszu obowiązującej dla lokali mieszkalnych.
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Tab. 2. Podział Miasta Poznania na strefy czynszowe.
Strefa

Obszar położony w następujących granicach:
ul. Solna - od al. Niepodległości, Wolnica, Małe

Strefa centralna

Garbary, E. Estkowskiego, Chwaliszewo, Mostowa,
Kazimierza Wielkiego, Krakowska, T. Kościuszki,
Niezłomych, al. Niepodległości do ul. Solnej
ul. Bułgarska - od ul. Grunwaldzkiej, ul. Polska, św.
Wawrzyńca, Niestachowska, W. Witosa, Serbska,

Strefa śródmiejska

Szelągowska do torów kolejowych Poznań – Garbary,
wzdłuż tych torów do ul. Zawady, ul. Podwale, L.
Zamenhofa, Hetmańska, Głogowska, P. Ściegiennego,
E. Taczanowskiego, ul. Jugosłowiańska i ul. Bułgarska
wzdłuż torów kolejowych przy północnej granicy
miasta od ul. Biskupińskiej, wzdłuż torów kolejowych
do ul. Naramowickiej i dalej do ul. Gdyńskiej,
ul. Gdyńska, ul. Krańcowa do stacji PKP Poznań Wschód, od stacji Poznań - Wschód wzdłuż linii torów
kolejowych do ul. Warszawskiej, wzdłuż STRUMIENIA
ZIELINKA do wschodniej granicy miasta, wzdłuż tej
granicy do stacji PKP Poznań Nowa Wieś, od stacji j.w.
wzdłuż torów kolejowych do ul. Bolesława
Krzywoustego, ul. Bolesława Krzywoustego,
Kurlandzka, Obodrzycka, Gołężycka, Iłżańska,

Strefa pośrednia

Koprzywnicka, Sandomierska, Ożarowska, Głuszyna,
Starołęcka do południowej granicy miasta, wzdłuż tej
granicy do STRUMIENIA JUNIKOWSKIEGO, wzdłuż
STRUMIENIA JUNIKOWSKIEGO do ul. Głogowskiej, ul.
Głogowska, Fabianowo, Wołczyńska, Grunwaldzka, ul.
Szarotkowa, Daliowa wzdłuż STRUMIENIA SKÓRZYNKA
do ul. Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzka do STRUMIENIA
JUNIKOWSKIEGO, wzdłuż STRUMIENIA
JUNIKOWSKIEGO do ul. Bukowskiej, ul. Bukowska
zachodnia granica miasta do ul. J. H. Dąbrowskiego,
Słupska, Polanowska, Beskidzka, Lutycka, Koszalińska,
Wałecka, Jastrowska, Biskupińska do granicy miasta

Strefa peryferyjna

obszar położony poza granicami strefy pośredniej, aż
do granic administracyjnych miasta

Źródło: http://zkzl.poznan.pl/PORTAL/PORTAL/ZKZL/Eksploatacja/Czynsze.html
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Warto przytoczyć także wzór karty oceny punktowej budynku, która służy do
programowania stawki czynszu w danej lokalizacji.

Tab. 3. Punktowa karta lokalu
Czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu
Wyposażenie lokalu w instalacje techniczne

Punkty
min

max

instalacja c.o. sieciowego
instalacja c.w. sieciowej
instalacja wodociągowa
instalacja kanalizacyjna
instalacja gazowa
instalacja elektryczna-siłowa
instalacja c.o. etażowego wykonana przez wynajmującego lub po dokonaniu
najemcy zwrotu kosztów wykonania modernizacji
indywidualny pomiar zużycia zimnej i ciepłej wody oraz energii cieplnej

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0

1

liczba punktów

0

8

min

max

0

5

0

3

0
0

1
0

0

5

min

max

wydzielone pomieszczenie kuchenne z naturalnym oświetleniem
wydzielone pomieszczenie kuchenne bez naturalnego oświetlenia
pokój lub przedpokój z wydzielonym aneksem kuchennym
brak kuchni

0
0
0
0

5
3
1
0

liczba punktów

0

5

min

max

lokal z piwnicą lub pomieszczeniem gospodarczym poza lokalem
lokal z balkonem lub tarasem lub loggią o powierzchni powyżej 1 m2
budynek wybudowany po 1961 roku
budynek z windą

0
0
0
0

1
1
1
1

liczba punktów

0

4

Wyposażenie lokalu w pomieszczenia higieniczno - sanitarne
łazienka i w.c. w formie dwóch oddzielnych pomieszczeń z rozprowadzoną
instalacją wodociągowo – kanalizacyjną
łazienka z w.c. w lokalu w formie wydzielonego pomieszczenia z rozprowadzoną
instalacją wodociągowo – kanalizacyjną
brak łazienki w lokalu, w.c. w lokalu
łazienka w lokalu z rozprowadzoną instalacją wodociągowo – kanalizacyjną, brak
w.c. w lokalu
liczba punktów
Wyposażenie lokalu w pomieszczenia kuchenne

Elementy dodatkowe w zakresie standardu lokalu i budynku
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Stan techniczny budynku

min

elewacja odnawiana nie rzadziej niż co 10 lat
odnawiane klatki schodowe co najmniej raz na 7 lat
remont kapitalny dachu wykonany w okresie po 1 stycznia 1997
izolacja termiczna dachu lub stropodachu
urządzenia pomiarowe służące do rozliczeń z dostawcą mediów (wodomierze,
ciepłomierze) poza lokalem
budynek niesubstandardowy

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0

1

liczba punktów

0

6

Lokalizacja - wg położenia w ustalonych strefach

min

lokal położony w budynku położonym w strefie centralnej
lokal położony w budynku położonym w strefie śródmiejskiej
lokal położony w budynku położonym w strefie pośredniej
lokal położony w budynku położonym w strefie peryferyjnej

0
0
0
0

5
3
1
0

liczba punktów

0

5

Funkcjonalność użytkowa lokalu

min

max

lokal samodzielny z osobnymi wejściami z hallu do każdego z pomieszczeń
lokal samodzielny z pokojami w układzie amfiladowym
lokal wspólny lub 1- izbowy bez pomieszczeń przynależnych

0
0
0

5
3
0

liczba punktów

0

5

min

max

budynki mieszkalne, w których znajduje się od 1 do 4 lokali mieszkalnych
budynki mieszkalne, w których znajduje się 5 lub więcej lokali mieszkalnych

0
0

5
0

liczba punktów

0

5

Typ budynku

Usytuowanie lokalu w budynku

min

lokal na I, II piętrze
lokal na parterze i od III piętra w górę
lokal na poddaszu lub w oficynie

0
0
0

5
3
0

liczba punktów

0

5

Korekty stawki czynszu z tytułu
lokal w baraku lub suterena - 0,7 stawki czynszu obliczonej dla uzyskanej liczby
punktów, z zastrzeżeniem § 6 ust.4 uchwały
wc poza lokalem lub poza budynkiem - 0,7 stawki czynszu obliczonej dla uzyskanej
liczby punktów, z zastrzeżeniem § 6 ust.4 uchwały
Źródło: http://zkzl.poznan.pl/PORTAL/PORTAL/ZKZL/Eksploatacja/Czynsze.html

Współczynni
k korekty
0,7
0,7
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Rekomenduje się opracowanie analogicznej karty dla budynków w komunalnym
zasobie mieszkaniowym Miasta Świętochłowice i zastosowanie rozwiązań wzorowanych
na poznańskich.

Powiązanie podwyżki czynszu z dodatkami mieszkaniowymi
Przykładem racjonalnej i umiarkowanej (mimo dość wysokiej stawki) polityki
czynszowej jest rozwiązanie przyjęte w Cieszynie. Stawki czynszowe za najem komunalnych
lokali mieszkalnych są raz w roku waloryzowane zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/487/06 Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn (z późniejszymi zmianami). Ustalona przez
powyższą uchwałę polityka czynszowa Gminy Cieszyn zakłada osiągnięcie przez stawki
czynszowe

3%

wartości

odtworzeniowej

1m2

powierzchni

użytkowej

budynków

mieszkalnych. Taka wartość stawki czynszu pozwala na utrzymanie nieruchomości
w niepogorszonym stanie technicznym. Zgodnie z przywołaną wyżej uchwałą istnieje
możliwość zastosowania obniżek stawek czynszowych w stosunku do osób z niskimi
dochodami. Uchwała przewiduje cztery progi dochodowe upoważniające do ubiegania się
o obniżkę stawki czynszowej. W zależności od wysokości dochodu obniżka stawki czynszowej
może wynosić od 30 do 10 procent stawki podstawowej.
Faktyczna wysokość stawki czynszowej uzależniona jest zatem od sytuacji materialnej
rodziny. Maksymalną stawkę czynszową płacą najemcy, których miesięczny dochód
na jednego członka rodziny wynosi więcej niż 1 765,73 zł, a w przypadku osób samotnych
więcej niż 2 825,16 zł. Ponadto najemcy komunalnych lokali mieszkalnych o niskich
dochodach mogą się ubiegać o dodatek mieszkaniowy.

Prorodzinna polityka czynszowa – przykład Łodzi
W Łodzi w przypadku lokali o powierzchni powyżej 80 m2 obowiązuje stawka
w wysokości 130% stawki bazowej wynoszącej od 2014 roku 7,02 zł za m 2. W przypadku
np. rodziny pięcioosobowej, która mieszka w lokalu gminnym o powierzchni 90 m2 ulga
w opłacie czynszowej wyniesie ok. 200 zł miesięcznie. Rodziny wielodzietne - w ramach Karty
Dużej Rodziny - będą mogły natomiast liczyć na obniżkę stawki czynszu w mieszkaniach
o pow. powyżej 80 m2.
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Jak wynika z analizy Wydziału Budynków i Lokali UMŁ, bardzo często rodziny
wielodzietne nie przyjmowały dotąd lokali o powierzchni powyżej 80 m 2 z powodu wyższego
czynszu. - Rodzina wielodzietna potrzebuje dużej przestrzeni i takie lokale chętnie byłyby
przyjmowane. Z Łódzkiej Karty Dużej Rodziny mogą korzystać rodziny mające troje i więcej
dzieci. W Łodzi jest około 4 700 takich rodzin. Pierwsze karty wydano w lipcu 2014 r., a dotąd
- według danych magistratu - 874 rodziny złożyły wnioski o wydanie prawie 4,5 tys. kart;
do końca października 2014 r. odebrano ponad 3 035 kart.
Ich posiadacze mają m.in. zniżki oferowane przez kilkanaście instytucji miejskich
tj. teatry, muzea, baseny szkolne, pływalnie MOSIR, żłobki, przedszkola, zoo, Ogród
Botaniczny czy Palmiarnia oraz siedem instytucji kulturalnych nadzorowanych przez
marszałka województwa łódzkiego: Teatr Wielki, Filharmonię, Teatr im. Jaracza, Muzeum
Sztuki, Muzeum Archeologiczne i Łódzki Dom Kultury.

Polityka czynszowa Świętochłowic powinna opierać się na następujących filarach:
a) optymalizacja ściągalności czynszów poprzez zintensyfikowanie już
podejmowanych działań (windykację, zwiększenie ryzyka eksmisji do niskiej
jakości lokali – być może kontenerowych, możliwość odpracowania zaległych
czynszów)
b) bardzo intensywny program zamiany lokali, w optymalnym wariancie –
wspierany funduszami z UE. Z uwagi na spodziewane trudności w pozyskaniu
środków na projekt czysto inwestycyjny – projekt zamiany mieszkań powinien
być projektem „miękkim”, społecznym a remont ograniczonej liczby lokali
powinien być jedynie komponentem „demonstracyjnym” takiego miękkiego
projektu. Dzięki włączeniu tego projektu w finansowanie z funduszy
pomocowych – będzie możliwość zaproponowania przy zamianie
atrakcyjniejszych warunków
a) bardzo „spersonalizowany” proces stopniowego podnoszenia czynszów.
Zasadniczo powinien on jednak prowadzić do tego, by ci, dla których nie jest to
znaczące obciążenie – byli w stanie płacić nieco więcej. Podnoszenie czynszów,
powiązane z atrakcyjnym programem zamiany lokali powinno przynieść
znaczący spadek zadłużenia oraz pozwolić na realizację projektów poprawy
jakości zasobu komunalnego.
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3. Prognoza skutków ekonomicznych finansowych realizacji Programu
Rozwoju

Mieszkalnictwa

w

Obszarze

Funkcjonalnych

-

Świętochłowice
3.1.

Uwagi ogólne

Prezentowana prognoza skutków ekonomiczno-finansowych realizacji programu
rozwoju mieszkalnictwa w obszarze funkcjonalnym – Świętochłowice obejmuje swoim
zakresem wpływ na budżet Gminy (po stronie wydatków i przychodów) działań mających
na celu:


Stymulowanie, dzięki realizacji prywatnego mieszkalnictwa, rozwoju gospodarczego
objętego programowaniem obszaru funkcjonalnego. Realizacja programu w tym
zakresie będzie przebiegać w ramach opracowanego przez Gminę studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego25 oraz uchwalonym –
dotyczącym

mieszkalnictwa

–

miejscowym

planom

zagospodarowania

przestrzennego. Dokumenty te pozwoliły na skierowanie oferty rynkowej zbycia 179,3
tys. m2 terenów budowlanych (w tym 177,2 tys. m2 na własność i 2,1 tys. m2
oddanych w użytkowanie wieczyste).


Właściwą gospodarkę komunalnym zasobem mieszkań czynszowych, przyjmującej
jako zasadę nie uszczuplanie tego zasobu, oznaczającą w praktyce sukcesywną jego
odbudowę – przynajmniej w zakresie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkań
zlokalizowanych w zasobach rozproszonych. Realizacja programu w tym zakresie
będzie przebiegać w zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta26. W latach 2014 –
2017 zaplanowano sprzedaż 180 lokali komunalnych za łączną kwotę 5,4 mln zł.
Przeznaczenie analogicznej kwoty na realizację komunalnych mieszkań czynszowych
pozwoliłoby na realizację27 ok. 40 mieszkań o średniej powierzchni 45 m2.

25

Patrz: Uchwała XLV/488/14 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice. http://www.bip.swietochlowice.pl/
26
Patrz: Zarządzenie nr 105/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia
przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2013 – 2017.
27
Według obliczenia: 5.400 tys. zł (kwota zasilająca budżet gminy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych) : 3 tys. zł
2
2
2
(średnia cena 1 m nowego mieszkania czynszowego) = 1.800 m (łączna powierzchnia nowych mieszkań) : 45 m (średnia
powierzchnia nowego mieszkania) = 40 mieszkań czynszowych.
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Naszym

zdaniem

realizacja

programu

zaspokojenia

potrzeb

najuboższych

gospodarstw domowych nie nadaje się – ze swojej istoty – do optymalizacji, ponieważ:


Pozyskiwanie przez Gminę lokali socjalnych (w wyniku budowy nowych obiektów,
modernizacji obiektów istniejących, adaptacji do nowych celów obiektów dotychczas
wykorzystywanych inaczej), nie mieści się w kategoriach inwestycyjnych28 .



Podstawową przesłanką zapewniania lokali socjalnych jest realizowane z woli
społeczności lokalnej świadczenie na rzecz najuboższych, zapobiegające wystąpieniu
w praktyce syndromu wykluczenia społecznego. Społeczność lokalna podejmuje
te działania we własnym interesie.



Społeczność lokalna musi mieć świadomość, że środki wydatkowane na pozyskanie
lokali socjalnych rozpoczyna proces, w którym równie ważne jest późniejsze
utrzymanie tego typu zasobu, obejmujące eksploatację obiektu, ale również jego
obsługę w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, ogrzewania, zasilania w energię
elektryczną.

3.2.

Oszacowanie skutków finansowych po stronie przychodów budżetowych

W interesującym nas zakresie zmiany sposobu użytkowania gruntów komunalnych29
oraz zmianą ich form własności30, prognozowane skutki finansowe po stronie przychodów
budżetowych gminy wynikają:


ze zmiany (zazwyczaj wzrostu) podatków od nieruchomości – mającej źródło
w nowym sposobie użytkowania przestrzeni;



ze zmiany (zazwyczaj wzrostu) podatków PIT – mającej źródło w uzyskaniu
dodatkowych dochodów przez obywateli – rezydentów objętego planem obszaru;



ze wzrostu opłat administracyjnych – mającego swoje źródło:
 we wzmożonym zainteresowaniem dostępu do dokumentacji zawartej
w ewidencji gruntów i budynków (wyrysami i wypisami),

28

Mówiących, że: Inwestowanie to lokowanie środków w przedsięwzięcia zapewniające – przy uwzględnieniu określonego
ryzyka - zysku.
29
Przeznaczeniem dla realizacji budownictwa mieszkaniowego.
30
Ich prywatyzacją.
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 we wzmożonym składaniu wniosków o zatwierdzenie projektów budowlanych
i wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
W 2014 r. w Świętochłowicach ustalono następujące roczne stawki podatku31:
od gruntów pozostałych: 0,45 zł od 1 m2 powierzchni; od budynków mieszkalnych lub ich
części: 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Realizacja planu inwestycyjnego – w maksymalnym zakresie – umożliwi uzyskanie
dodatkowych,

rocznych

dochodów

budżetowych

z

podatków

mieszkaniowych w wysokości 103,5 tys. zł, w tym: od gruntów32 80,7

od
tys.

nieruchomości
zł,

natomiast

33

od budynków 22,8 tys. zł.
Dla celów niniejszego raportu założono, że nowe obiekty mieszkaniowe zostaną
zakupione głównie przez mieszkańców gminy Świętochłowice (na własne cele mieszkaniowe
lub na wynajem). Dlatego w niniejszej prognozie zostały pominięte ewentualne zmiany
we wpływach budżetowych z tytułu podatku PIT.
Proces zagospodarowania udostępnionych przez gminę gruntów komunalnych
wpłynie na wzrost opłat administracyjnych – mający swoje źródło:
 we wzmożonym zainteresowaniem dostępem do dokumentacji zawartej
w ewidencji gruntów i budynków (wyrysami i wypisami) oraz
 we

wzmożonym

składaniem

wniosków

o

zatwierdzenie

projektów

budowlanych i wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
W niniejszej prognozie zostały pominięte ewentualne zmiany we wpływach
budżetowych z tytułu wyżej wymienionych opłat skarbowych.
Szacuje się, że realizacja decyzji gminy Świętochłowice o sprzedaży34 i oddaniu
w użytkowanie wieczyste35 gruntów komunalnych, z ich przeznaczeniem na inwestycje
mieszkaniowe pozwoli na realizację ok. 200 mieszkań, w tym 60 w ramach budownictwa
wielorodzinnego i 140 mieszkań w domach jednorodzinnych.

31

Patrz: Uchwała Nr XLI/459/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2014 r.
32
2
2
2
Według obliczenia grunty: (bud. m. jednorodzinne 167.335 m + bud. m. wielorodzinne 3.166 m = 34.541 m ) x 0,66
2
zł/m = 22.797 zł
33
2
2
2
Według obliczenia budynki: (bud. m. jednorodzinne 31.375 m + bud. m. wielorodzinne 12.062 m = 179.397 m ) x 0,45
2
zł/m = 22.797 zł
34
2
177,2 tys. m powierzchni.
35
2
2,1 tys. m powierzchni.
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Realizacja programu prywatyzacji gruntów komunalnych w przedstawionym
w raporcie zakresie oraz realizacja założonych inwestycji pozwoli na :


jednorazowe zasilenie budżetu gminy w kwocie

26.630,0 tys. zł ,

w tym z tytułu:
 sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie:

26.550,0 tys. zł,

 pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie
wieczyste w kwocie:


80,0 tys. zł,

coroczne wpływy budżetowe ,
w tym z tytułu:
 podatku od nieruchomości gruntowych na poziomie:

80,7 tys. zł,

 podatku od nieruchomości budynkowych na poziomie:

22,8 tys. zł,

 opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów na poziomie: 4,0 tys. zł.

Dla celów niniejszej raportu ryzyko oszacowano wykorzystując jako podstawę
rachunku,

alternatywny

dla

gospodarki

nieruchomościami

rynek

kapitałowy,

charakteryzowany przez stopę redyskonta weksli NBP - określającą cenę, po jakiej bank
centralny udziela kredytów bankom komercyjnym. Stopy te są ustalane przez Radę Polityki
Pieniężnej – organ NBP. Obowiązująca od dnia 10 października 2014 r. stopa redyskonta
weksli wynosi: 2,25%36.
Z uwagi na specyfikę gospodarowania nieruchomościami w Gminie Świętochłowice,
dla celów raportu przyjęto wielkość bazową stopy kapitalizacji na wyżej określonym
poziomie - równym kosztowi kapitału zaangażowanego w aktywach wolnych od ryzyka.
Kwotę bazową poddano modyfikacji z tytułu:


premii ryzyka indywidualnego (operacyjnego) - uwzględniającej warunki rynkowe
gospodarowania nieruchomościami na objętym prognozą obszarze; na podstawie
analizy uwarunkowań zewnętrznych uzasadnione jest przyjęcie 1,5% wagi,
oznaczającej średnie ryzyko związane z nie osiągnięciem określonych w programie
celów;



premii ryzyka rynkowego (systemowego) – uwzględniającej tendencje zmian w całej
gospodarce krajowej - wyrażającej stopień niepewności osiągnięcia założonych

36

Patrz: Podstawowe stopy procentowe NBP. http://www.nbp.pl,
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w planie celów finansowych; na podstawie prognoz NBP37 przyjęto małe ryzyko
inwestowania w polską gospodarkę oraz indeks tego ryzyka na poziomie 25%.
Oznacza to, że oszacowana - wynikowa stopa kapitalizacji (uwzględniająca dwie
premie za ryzyko inwestowania - indywidualną i ogólnogospodarczą oraz bazowy koszt
kapitału) wynosi38: 4,2%.
Do przeprowadzenia prostej kapitalizacji oszacowanych dochodów budżetowych
gminy przyjęto:


średnioroczne dochody w kwocie39: 107,5 tys. zł;



stopę kapitalizacji na poziomie: 4,2%.
Oznacza to, że aktualna wartość rynkowa wycenianych dochodów gminy określona

na moment uchwalenia planu, obliczona metodą kapitalizacji prostej wynosi: 2.560 tys. zł.
Dodatkowo

oszacowano,

że

w

wyniku

prywatyzacji

-

z

przeznaczeniem

na budownictwo mieszkaniowe – gruntów komunalnych Gmina Świętochłowice może
uzyskać kwotę 26.630 tys. zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 26.550 tys. zł
i z pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste kwoty
80 tys. zł.

3.3.

Oszacowanie skutków finansowych po stronie wydatków budżetowych

Przedmiotem prezentowanej analizy jest realizowane przez gminę uzbrojenie
w niezbędną infrastrukturę techniczną terenów mieszkaniowych. Tereny te stanowią część
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, określonych w obowiązujących miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

Miasta

Świętochłowice

jako

tereny

mieszkaniowe. Obejmują one grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej,
zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami

37

Patrz: Patrz: Raport o inflacji. Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej. Warszawa, listopad 2011 r.
Według obliczenia: 2,25% x 1,5 x 1,25 = 4,2%.
39
Według obliczenia: 80,7 tys. zł z tytułu podatków od nieruchomości gruntowych + 22,8 tys. zł tytułu podatku od
nieruchomości budynkowych + 4 tys. zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
38
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mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także
ogródki przydomowe40.
W pozycji grunty zabudowane i zurbanizowane, według stanu w dniu 01.01.2011 r.
tereny mieszkaniowe stanowiły w Świętochłowicach 187 ha. Zgodnie z przyjętą przez gminę
polityką, do sprzedaży zakwalifikowano 177.281 m2 terenów, przeznaczonych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego do realizacji inwestycji mieszkaniowych. Jednocześnie
zaoferowano oddanie w użytkowanie wieczyste 2.116 m2 terenów z przeznaczeniem
do zabudowy

mieszkaniowej

wielorodzinnej.

Oznacza

to

możliwość

nowego

zagospodarowania 17,9 ha gruntów miejskich, w tym:


1,2 ha przeznaczonych dla realizacji ok. 60 mieszkań zlokalizowanych w budynkach
wielorodzinnych oraz



16,7 ha dla realizacji ok. 140 mieszkań w budynkach jednorodzinnych.
Osiągnięcie tego celu wymaga zrealizowania – w różnym zakresie – niezbędnej

infrastruktury technicznej finansowanej z budżetu gminy.
Z uwagi na istotę miejscowego planowania przestrzennego, problem oceny skutków
finansowych

jego

realizacji

jest

ciągle

otwartym

zagadnieniem

praktycznym.

W prezentowanym raporcie, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz doświadczenie
zdobyte w prognozowaniu przedsięwzięć gospodarczych, zastosowano autorską metodę
oceny skutków finansowych uchwalenia planu. Prezentowana metoda wykorzystuje technikę
symulacji. Metoda ta jest przydatna tam, gdzie analityczne wyznaczenie rozwiązania z uwagi
na brak danych i informacji o możliwych zachowaniach rynkowych beneficjentów uchwalenia
planu jest niemożliwe.
Traktując symulację jako technikę umożliwiającą dokonywanie eksperymentów
opartych na przyjętych modelach matematycznych, można ją przyrównać do operacji
na modelu wirtualnym - mającym wszystkie istotne cechy obiektu rzeczywistego, a jednak
nim nie będącym. Spostrzeżenie to jest ważne, ponieważ zwraca uwagę na konieczność
uwzględnienia w symulacji skutków planowanych decyzji abstrakcyjnego myślenia41 -

40

Patrz: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków(Dz. U. Nr 38, poz. 454; Załącznik Nr 2: Zaliczanie gruntów, budynków i lokali do grup i podgrup
rejestrowych oraz Załącznik Nr 6: Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych ).
41
Charakterystycznego dla modelowania finansowego (ang. financial modeling) - pomocnego w podejmowaniu
racjonalnych decyzji, procesu symulowania sytuacji finansowej (procesu opartego na testowaniu hipotetycznych wyników
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polegającego na uwzględnieniu w modelowaniu działań hipotetycznych związanych
np. z zachowaniami właścicieli nieruchomości i innych beneficjentów podejmowanych
przez gminę działań.
Zakładając,

że

realizacja

planu

wymaga

wykonania

dróg

publicznych

(wraz z towarzyszącą infrastrukturą wodno – kanalizacyjną) o łącznej długości 3.500 m oraz
cenę jednostkową wydatków inwestycyjnych określoną na średnim – odniesionym
do budowy dróg lokalnych – poziomie: 3.000 zł/m, otrzymujemy kwotę niezbędnych
wydatków gminy na ten cel, która wynosi: 10,5 mln zł.

3.4.

Konkluzja

Poddając średnioroczne dochody gminy w kwocie: 107,5 tys. zł kapitalizacji42
otrzymujemy teraźniejszą wartość dochodu na poziomie: 2,6 mln zł. Oznacza to,
że prognozowane

wydatki

budżetowe

na

realizację

infrastruktury

technicznej

rozpatrywanego terenu (10,5 mln zł) przekraczają o 7,9 mln zł prognozowane dochody.
W tej sytuacji celowe jest rozważenie nałożenia na beneficjentów podejmowanych
przez gminę działań opłat adiacenckich z tytułu zrealizowanej infrastruktury lub opłat
z tytułu tzw. renty planistycznej.
Należy jednak pamiętać, że w wyniku prywatyzacji - z przeznaczeniem
na budownictwo mieszkaniowe – gruntów komunalnych Gmina Świętochłowice może
uzyskać kwotę 26,6 mln zł.
Odnosząc się do prognozy rozpatrywanej w sensie ogólnym, należy zwrócić uwagę,
że prognoza dotyczy przewidywania przyszłych faktów i zdarzeń (z nowogreckiego
prognozowanie oznacza wiedzieć wcześniej) - mających wpływ na kształtowanie się
wydatków budżetu gminy.

dla przyjętych danych wejściowych). O uwarunkowaniu tym zapomina część przedstawicieli administracji samorządowej,
odpowiedzialnych za przyjęcie planu.
42
Stopą kapitalizacji na poziomie: 4,2%, według obliczenia: 2,25% (stopa kredytu refinansowego NBP) x 1,5 (premia z tytułu
ryzyka indywidualnego) x 1,25 (premia ryzyka systemowego). Patrz: pkt. 7 (a) Planowanie terenów inwestycyjnych dla
zabudowy mieszkaniowej na gruntach gminnych.
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Z uwagi na adresata i cel prognozy, ma ona charakter prognozy ostrzegawczej,
pokazującej

możliwość

wystąpienia

określonych

faktów

i

zdarzeń

wpływających

na kształtowanie budżetu gminy (nie ma charakteru normatywnego).
Należy przy tym pamiętać, że prognoza zmian wartości rynkowej przestrzeni
planistycznej nie może być utożsamiana z wyceną którejkolwiek jednostkowej nieruchomości
lub ich zespołu – jest to wycena wartości rynkowej obszaru, który może pokrywać się
z jednostkami planistycznymi43.

43

R. Cymerman, T. Bajerowski, H. Kryszk, Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, Wydawca EDUCATERRA Sp. z o.o., Olsztyn 2008, s. 33.
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Identyfikacja zasobów podwórek i przestrzeni wewnątrzosiedlowych oraz
ich typologia ze względu na kryteria: własnościowe, przestrzenne, funkcjonalne

Podwórko (podwórze) to, zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego (www.sjp.pl)
przestrzeń przydomowa ogrodzona lub otoczona zabudowaniami. Ta szeroka definicja
uwzględnia

zarówno

przestrzenie

wspólne

pomiędzy

domami

wielorodzinnymi,

jak i klasyczne podwórka przy domach jednorodzinnych. Ustalenie jednolitej definicji
„podwórka” nie jest, więc rzeczą oczywistą – coś co jedni nazwą placem lub ogródkiem,
a nawet parkingiem – inni nazwą podwórkiem.
Na potrzeby niniejszego opracowania, procesu identyfikacji i później – projektowania
przyjęto następujące wytyczne, ułatwiające wydzielenie i identyfikację zasobu podwórek
w mieście:


są to przestrzenie położone w bezpośrednim sąsiedztwie domów
wielorodzinnych, najczęściej wychodzi się na nie wprost z klatek
schodowych, choć od tej reguły jest sporo wyjątków,



analizowano wyłącznie podwórka użytkowane przez mieszkańców domów
wielorodzinnych. Tzn. oczywiście z wielu podwórek korzystają również
właściciele

domów

jednorodzinnych,

w

niektórych

przypadkach

są to nawet wspólne podwórka mieszkańców domów jednorodzinnych
i domów wielorodzinnych. Niemniej każde podwórko, włączane do analizy
musi mieć użytkowników mieszkających w domach wielorodzinnych. Tylko
w takich przypadkach można mówić o tzw. przestrzeni półprywatnej –
półpublicznej. I tylko w takich przestrzeniach władze miasta mogą
interweniować – przestrzenie prywatne nie są zasadniczo domeną polityki
miejskiej,


są to przestrzenie pozwalające na rozwój funkcji „podwórkowych” –
placów zabaw, zieleni urządzonej, ławeczek i in. To jest najmniej
jednoznaczny i najmniej konkretny warunek powodujący, że ostatecznie
trudno jednoznacznie wyznaczyć liczbę podwórek.

Trudno bowiem przyjąć arbitralnie, – że np. jeżeli od budynku do biegnącej wzdłuż
niego drogi jest 8 m. to nie uznaje się tej przestrzeni za podwórko, a jeżeli jest to 15m to już
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można tam identyfikować podwórko jako np. przestrzeń międzyblokową. Sama droga – jej
szerokość, natężenie ruchu, stan techniczny, liczba miejsc postojowych i inne czynniki
także wpływają na kwalifikowanie danej przestrzeni. W starych zabudowach często niełatwo
oddzielić jedno podwórko od drugiego – bywają sytuację, że jeden plac otoczony
kamienicami jest przedzielony murem na pół. I wtedy rodzi się pytanie – czy to jest ciągle
jedno podwórko, czy już dwa.
Takich dylematów, w procesie identyfikacji podwórek trzeba było rozwiązać bardzo
wiele. Stąd też niniejsze ustalenia należy traktować jako uogólnioną diagnozę sytuacji.
Dla nieco lepszego zobrazowania sytuacji przedstawiono liczbę podwórek z uwzględnieniem
podziału na dzielnice. To spowodowało, że łatwiej jest odnieść się do skali problemu
i go umiejscowić w przestrzeni.
Identyfikując zasób zdecydowano się na przyjęcie następujących typów przestrzennofunkcjonalnych:
Podwórka międzyblokowe - przestrzeń pomiędzy blokami wielorodzinnymi,
urządzana zgodnie z zasadami rządzącymi projektowaniem tego typu osiedli, bez
przypisywania konkretnych podwórek poszczególnym budynkom. Podwórka międzyblokowe
są najbardziej otwartą, publiczną formą podwórek. Pod względem funkcjonalnym
te podwórka trudno klasyfikować – na jednych przeważają parkingi, inne funkcjonują jako
place zabaw a jeszcze inne są urządzone zielenią. Na poszczególnych osiedlach można
bardziej mówić o systemach podwórek-przestrzeni międzyblokowych, a nie o pojedynczych,
wyekstrahowanych podwórkach
Podwórka otwarte - są to przestrzenie zlokalizowane bezpośrednio przy jednym
lub kilku budynkach, jasno im przyporządkowane funkcjonalnie, ale nie ograniczone z każdej
strony. Wiele takich podwórek znajduje się na obszarach, na których kończy się zabudowa –
wtedy są np. otwarte na las, park, czy nieużytki. Czasami są to przestrzenie z jednej, dwóch
a nawet trzech stron ograniczone budynkami, a z czwartej strony tylko ulicą.
Podwórka półzamknięte - są to przestrzenie wyraźnie wydzielone z przestrzeni
miasta, funkcjonujące jako przestrzeń dedykowana mieszkańcom konkretnych kamienic.
Jednak dostęp do nich nie jest zablokowany – każdy może wejść na takie podwórko drogą
dojazdową czy w przerwie międzyblokowej.
Podwórka zamknięte - podwórka otoczone ze wszystkich stron kamienicami,
lub częściowo kamienicami, a częściowo płotami i murami. Ta przestrzeń przeznaczona jest
wyłącznie dla mieszkańców i ich gości.
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Struktura własnościowa podwórek w Świętochłowicach jest dosyć zróżnicowana.
Liczbowo najwięcej podwórek jest własnością komunalną. Są to jednak relatywnie małe
podwórka, wokół których mieszka ograniczona liczba osób – głównie w przedwojennych
kamienicach i budynkach wielorodzinnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Świętochłowice, choć
zarządza około 30 procentami podwórek to są to w większości duże podwórka, przy blokach
wielorodzinnych, z których korzysta ponad 50% mieszkańców miasta Mniejszość podwórek
(kilkanaście procent) należy do wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych lub kilku małych
spółdzielni mieszkaniowych (Matylda, Wiosenna).
Dzielnica Centrum
Wielorodzinne budynki mieszkalne w tej dzielnicy pochodzą głównie z końca XIX
i początku XX wieku. Większość z nich jest mocno zużyta. Także większość podwórek
i przestrzeni międzyblokowych znajduje się w nie najlepszym stanie. Podwórka w tej
dzielnicy są bardzo zróżnicowane – zidentyfikowano około 88 podwórek i przestrzeni
międzyblokowych w tym:


7 przestrzeni międzyblokowych



14 podwórek otwartych



około 61 podwórek półzamkniętych



6 podwórek zamkniętych

Dzielnica Piaśniki
Ta dzielnica, poza tzw. „domkami fińskimi” z lat 20-tych XX w. zabudowana została
głównie wielokondygnacyjnymi blokami, głównie w latach 70-tych. W obrębie tej dzielnicy
administracyjnej zidentyfikowano wyłącznie podwórka międzyblokowe. Takich podwórek
zidentyfikowano około 28. Są one, w porównaniu z innymi dzielnicami w mieście –
relatywnie dobrze zagospodarowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Świętochłowice.
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Dzielnica Lipiny
W zakresie budownictwa mieszkaniowego – Lipiny prawie w całości zabudowane
są kamienicami i familokami z początku XX wieku. Huta cynku Silesia z uwagi na znaczne
zanieczyszczenie znacząco obniżyła jakość życia w tej bardzo ładnie zaplanowanej dzielnicy.
Znajduje się tam około 23-25 dobrze wykształconych dosyć dużych podwórek półotwartych.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze są to przestrzenie bardzo wdzięczne
do prowadzenia projektów rewitalizacji podwórek. Oprócz nich zidentyfikowano tam
6 8 przestrzeni międzyblokowych i podobną liczbę (około 5) podwórek otwartych.
Dzielnica Chropaczów
Chropaczów jest dzielnicą podzieloną na dwie części: starą i nową. Część nowa,
osiedle "Na Wzgórzu", składa się z budynków wybudowanych w II połowie XX wieku. Część
stara to głównie kamienice wybudowane w początkach XX w. Na nowszym osiedlu
przeważają przestrzenie międzyblokowe – zidentyfikowano ich około 13. W starszej części
większość podwórek zaliczono do grupy półotwartych – około 20 i dodatkowo 5 do grupy
podwórek otwartych.
Dzielnica Zgoda
W dzielnicy Zgoda istnieje relatywnie niewiele budynków wielorodzinnych. Teren ten
zajmują głównie zakłady przemysłowe (w części nieczynne), a także osiedla domków
jednorodzinnych i działek pracowniczych. W północnozachodniej części dzielnicy znajdują
się bloki wielorodzinne, pomiędzy którymi naliczono około 15 podwórek – przestrzeni
międzyblokowych
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Identyfikacja problemów w zakresie funkcjonowania podwórek /przestrzeni
wewnątrzosiedlowych/

w wymiarze

technicznym,

społecznym,

środowiskowym

i ekonomicznym.

Na podwórkach i przestrzeniach wewnątrzosiedlowych zidentyfikowano szereg
różnego rodzaju problemów, które utrudniają, a w niektórych przypadkach nawet
uniemożliwiają

ich

optymalne

wykorzystanie

przez

się i niewystarczająco oddzielone od siebie funkcje

mieszkańców.

Nakładające

np. parkingowe, rekreacyjne,

gospodarcze wprowadzają chaos, uczucie obcości i w efekcie powodują, że nikt
z użytkowników nie jest w pełni zadowolony z obecnego stanu zagospodarowania tych
przestrzeni. Słowem – kluczem, definiującym problemy w zakresie funkcjonowania
podwórek w mieście jest projektowanie. Liczne, relatywnie duże podwórka to duży potencjał
do stworzenia funkcjonalnych miejsc, w których mieszkańcy będą mogli realizować swoje
podstawowe potrzeby związane z rekreacją, zabawą, kontaktem z przyrodą itp. Aktualnie
jednak, większość z nich odpowiada na te potrzeby w bardzo ograniczonym zakresie. Stąd
też wyraźnie widoczna jest potrzeba interwencji i dopasowania tego rodzaju przestrzeni z
myślą o różnych grupach użytkowników.
Wybrane podwórka położone były w zdecydowanej większości na obszarze
planowanym do objęcia interwencją w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)
Świętochłowic do roku 2030. W związku tym, że stanowiły one przestrzenie, których
degradacja miała charakter wieloaspektowy i dotyczyła zarówno wymiarów: technicznego,
społecznego,

środowiskowego,

jak

i

ekonomicznego.

Najczęstszymi

spośród

zidentyfikowanych problemów występujących na podwórkach były następujące kwestie:

Wymiar techniczny

a) Brak właściwego odwodnienia
Problemy z odwodnieniem są powszechnym ograniczeniem w odpowiednim
wykorzystywaniu podwórek. Woda, stojąca na podwórkach po opadach, czy
roztopach jest rozjeżdżana przez samochody w wyniku czego tworzą się błotniste
koleiny. Także dzieci i młodzież biegająca po trawnikach rozdeptują trawniki,
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na których woda stoi czasami wiele dni po opadach/roztopach. Właściwie każdy
remont podwórka powinien zaczynać się od oceny jakości infrastruktury odwodnienia
i jeżeli jest to wymagane – od wykonania uzupełnienia, modernizacji lub wykonania
od nowa tego elementu infrastruktury.
b) Brak infrastruktury parkingowej oraz odpowiednio utwardzonych dróg dojazdowych
Bardzo częstym problemem jest brak odpowiednio wydzielonych i utwardzonych
miejsc postojowych. Znacząca część podwórek jest zlokalizowana w obszarach
zabudowy powstałej przed 1945 r., w tym także pochodzącej z XIX w. Pierwotnie
zatem część podwórek projektowana była w okresach kiedy nikt, lub bardzo mała
grupa mieszkańców posiadała własne pojazdy. Sytuacja w drugiej dekadzie
XXI w. wygląda zupełnie odmiennie. Samochód osobowy jest w prawie każdym
gospodarstwie domowym. Nawet na terenach silnie zdegradowanych społecznie
i technicznie, na każdy z budynków przypada przynajmniej kilka aut. Wzrost liczby
samochodów powoduje stałą i silną presję na zwiększanie miejsc postojowych.
Na wielu

podwórkach

auta

parkują

na

niewystarczająco

utwardzonych

nawierzchniach, a także zajmują zbyt duże części podwórek. Brakuje także dobrych
dróg dojazdowych a same miejsca parkingowe utworzone ad hoc, w sposób
nieformalny

kolidują

z potrzebami

niezmotoryzowanej

części

społeczności.

Rozwiązaniem problemu nie musi być zawsze zakaz wjazdów samochodów
na podwórka. W przypadku niektórych podwórek miejsca parkingowe stanowią
po prostu odpowiedź na konkretną potrzebę posiadaczy samochodów. Nierzadko
brak jest również możliwości parkowania samochodów poza podwórkiem
w rozsądnej odległości.
c) Brak, zły stan lub nieodpowiednie rozmieszczenie ścieżek i chodników
Podwórka są z zasady przestrzenią przeznaczoną dla ruchu pieszego. Nawet jeżeli
na niektórych znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów, to i tak ich
najważniejszym i podstawowym użytkownikiem są i pozostaną piesi. Podwórko jest
bowiem obszarem zaprojektowanym na skalę osób poruszających się pieszo. Stąd też
zupełnie kluczowe są odpowiednio wykonane i wystarczająco gęste sieci ciągów
pieszych. Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że w tym zakresie występuje wiele
problemów:
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brakuje utwardzonych ścieżek i chodników, co w okresie roztopów
oraz po deszczach utrudnia poruszanie się po podwórku ze względu
na zalegające na ścieżkach błoto,



utwardzone ścieżki i chodniki są w wielu miejscach mocno zużyte
i wymagają remontów i wymiany,



część

chodników

i

ścieżek

została

wykonana

w

technikach

nie zapewniających odpowiedniego odwodnienia i tworzą się bardzo
trwałe zastoiska wody,


z uwagi na różnego rodzaju zmiany układów urbanistycznych, rozbudowy
i wyburzenia chodniki nie zawsze mają optymalny przebieg – czasami
np. prowadzą

od

nieistniejących

klatek

schodowych

do

dawno

już zagrodzonych przejść.
d) Brak wyraźnego wydzielenia poszczególnych funkcji
Podstawowe grupy użytkowników podwórek (czasami ta sama osoba należy do kilku
grup użytkowników) to:


rodzice, najczęściej kobiety z małymi dziećmi w wózkach



dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym



właściciele samochodów potrzebujący miejsc do parkowania



właściciele psów, potrzebujący miejsc do ich wyprowadzania



osoby starsze i emeryci wypoczywający, dbający o zieleń i spotykający
się na podwórkach

Każda z tych grup użytkowników ma inne potrzeby. Na większości podwórek z kolei,
funkcje, spełniające oczekiwania poszczególnych grup użytkowników są ze sobą silnie
przemieszane. Samochody parkują na trawie wykorzystywanej przez dzieci jako
boiska piłkarskie, psy załatwiają swoje potrzeby w piaskownicach, place zabaw
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ławeczek dla osób starszych itd.
Brak jasnego wydzielenia poszczególnych funkcji powoduje, że stopień zadowolenia
mieszkańców z tak funkcjonującej przestrzeni jest niski. W rezultacie większość grup
użytkowników nie realizują w pełni swoich potrzeb. Jasne i wypracowane w toku
dyskusji

z

mieszkańcami

rozdzielenie

poszczególnych

funkcji

to

jedno
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z podstawowych i jednocześnie najważniejszych działań w zakresie odnowy
podwórek.
e) Brak podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej
Brak podłączenia niektórych budynków do kanalizacji ogólnospławnej. W rezultacie
lokalizacja na obszarze danego podwórka szamba utrudnia w pewnym stopniu jego
funkcjonowanie. Część szamb posiada tendencje do regularnego wybijania, co oprócz
problemów czysto estetycznych niesie za sobą zagrożenie epidemiologicznosanitarne. Na tym samym podwórku miejsca zabaw mają przecież dzieci, a część osób
wyprowadza również na podwórko zwierzęta. W okresie letnim podstawową
niedogodnością wynikająca z takiego systemu odprowadzania ścieków są również
odory,

które

wyraźnie

obniżają

komfort

korzystania

nawet

z

właściwie

zagospodarowanej już przestrzeni podwórka. Istnienie szamba na terenie stawia
również pytanie o średnioterminowe plany podmiotu/ów odpowiedzialnych za tego
rodzaju infrastrukturę. Planowana w per pespektywie 2-3 lat likwidacja szamba może
bowiem wyraźnie ograniczyć zaplanowane działania w zakresie odnowy danej
przestrzeni. Stąd też funkcjonowanie na terenie podwórka szamba wymaga dokładnej
identyfikacji planów spółki odpowiedzialnej za infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
Identyfikację taką powinien zapewnić koordynator programu.
f) Zły stan techniczny budynków gospodarczych na podwórkach
Podwórka w procesie swojego rozwoju były w różny sposób wykorzystywane przez
mieszkańców. Półotwarty charakter znaczącej części podwórek na terenie miasta
powoduje, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców pojawiały się na nich różnego rodzaju budynki gospodarcze takie jak
np. garaże, budynki, komórki, wiaty itp. pełniące szereg różnych funkcji.
Uporządkowanie kwestii związanych z tego rodzaju budowlami powinno być jednym
z elementów programu odnowy podwórek w całym mieście. Część z tych budowli,
w szczególności o pochodzeniu jeszcze sprzed 1945 r., popularnie nazywanych
chlewikami warto, po analizie ich stanu technicznego odnowić i zachować, jako
element świadczący o tożsamości miejsca. Poza przypadkami wyraźnych dysfunkcji
w zakresie funkcjonowania tego rodzaju obiektów jak np. wykorzystywanie ich przez
osoby patologicznie zbierające różne przedmioty, decyzje o ich wyburzeniu,
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przeniesieniu lub modernizacji powinny być podejmowane po starannych
konsultacjach z zarówno z aktualnymi użytkownikami, jak i resztą społeczności.
g) Brak oświetlenia lub jego niewystarczający poziom.
Kwestia właściwego oświetlenia jest bardzo istotna nie tylko ze względu na walory
czysto funkcjonalne ułatwiające mieszkańcom korzystanie z podwórka po zmroku,
dojście od miejsca parkingowego do budynku, korzystanie ze śmietnika itp.,
ale również pełni istotną rolę w zakresie poprawy bezpieczeństwa i minimalizacji
szkód związanych z dewastacją podwórek. Właściwe oświetlenie przestrzeni
podwórka bardzo skutecznie eliminuje nieproszonych gości, jak również ogranicza
część zachowań patologicznych jak np. nadużywanie alkoholu w większych grupach.
h) Zły stan lub brak małej architektury i urządzeń dla dzieci
Mała architektura – ławeczki, stoliki, a także urządzenia dla dzieci, kosze na śmieci,
lampy uliczne i in. To detale nadające miejscu pewną tożsamość oraz pokazujące
dbałość o miejsce. Tego typu urządzeń na podwórkach brakuje, a jeżeli są to często
zdekompletowane i zużyte. W niektórych miejscach pojawiają się nawet zupełnie
ładne i nowe urządzenia, ale nie są odpowiednio wkomponowane w cały projekt,
piaskownice nie są ogrodzone i w sumie nie tworzy to wrażenia spójności i zadbania
i) Niedostateczne uporządkowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami.
Położenie pojemników na śmieci pozostawiało w wielu przypadkach wiele
do życzenia. Dostęp do nich był nieutwardzony, zaś same pojemniki często nie były
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
j) Zagrożenie szkodami górniczymi.
Kwestia zagrożenia szkodami górniczymi powinna zostać rozpatrzona w trakcie
typowania podwórek do grupy przeznaczonej do realizacji.
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Wymiar społeczny i ekonomiczny

a) Konflikty pomiędzy różnymi grupami użytkowników
Na wielu podwórkach ciągle dochodzi do konfliktów pomiędzy różnymi grupami
użytkowników. Osoby wyprowadzające psy szukają odrobiny trawnika dla swoich
zwierząt, a dzieci grające tam w piłkę chciałyby, żeby psy były wyprowadzane gdzie
indziej, lub by przynajmniej właściciele sprzątali po psach. Właściciele samochodów
szukają miejsc parkingowych jak najbliżej swoich klatek, zastawiając chodniki,
po których trudno przeprowadzić np. wózek z dziećmi itd. Brak odpowiednio
zaplanowanej przestrzeni sprzyja powstaniu sytuacji permanentnego konfliktu.
b) Brak poczucia bezpieczeństwa
Źle zaprojektowana przestrzeń publiczna, zakamarki, zaułki, podcienia pod drzewami
powodują że mieszkańcy często nie czują się bezpiecznie. Dodatkowym
ograniczeniem jest niewystarczające oświetlenie, lub czasami niemal zupełny jego
brak. Brak monitoringu na samych podwórkach jest już wyraźnie mniej uciążliwy
i dotyczy raczej przestrzeni intensywnie użytkowanych przez osoby z zewnątrz
w przypadku podwórek przechodnich, przez które część osób przechodzi skracając
sobie przejście w trakcie codziennego poruszania się po mieście. W pozostałych
przypadkach kwestia ewentualnego zamontowania monitoringu powinna dotyczyć
raczej części publicznej przed samym budynkiem. Na samych podwórkach
uporządkowanie funkcji oraz uzupełnienie i zamontowanie nowego oświetlenia
wystarcza dla ograniczenia problemów związanych z brakiem bezpieczeństwa.
c) Brak estetyki budynków, graffiti
Budynki otaczające podwórka bardzo często ze względu na wieloletnie zaległości
w zakresie podstawowych działań remontowych takich jak np. odnowienie elewacji,
odwodnienie, remont dachu itp.

nie spełniają ogólnie przyjmowanych norm

z zakresie estetyki. Sytuację pogarszają dodatkowo brzydkie graffiti, wulgarne napisy,
zdewastowane klatki schodowe i wiaty śmietnikowe.
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d) Bezrobocie, brak aktywności zawodowej wśród kobiet
Właściciele i najemcy wielu mieszkań to osoby o stosunkowo niskich dochodach.
Wiele

kobiet

nie

podejmuje

pracy,

zarówno

z

powodu

braku

pracy

czy niewystarczających wynagrodzeń jak i z powodu tradycyjnego modelu rodziny.
W efekcie bardzo trudno liczyć na to, że mieszkańcy zgodzą się współfinansować
projekty rozwoju podwórek lub ich utrzymanie.
e) Dewastacje, zakłócanie porządku
Podwórka są też często miejscem zachowań na granicy obowiązującego prawa (zbyt
głośne rozmowy, okrzyki, zaczepianie przechodniów) lub nawet już niezgodnych
z prawem (np. libacje, bójki itp.). Nierzadko mieszkańcy skarżą się na zakłócanie
porządku i obawiają się, że dodanie jakiejś ławeczki czy stolika spowoduje, że stanie
się to naturalne miejsce spotkań dla osób zakłócających porządek publiczny.
Nierzadko także dochodzi do aktów dewastacji istniejącej już infrastruktury podwórka
takiej jak wiaty śmietnikowe, piaskownice, ławki itp.

f) Koszty utrzymania podwórek
Podwórka to przestrzenie, które uważa się za półpubliczne lub półprywatne.
Powoduje to, że mieszkańcy nie są szczególnie skłonni do finansowania kosztów
remontu i utrzymania tych przestrzeni. Szczególnie, że często jeden plac należy
do kilku działek, kilku budynków, a w niektórych przypadkach – ma także różnych
zarządców. W ten sposób mieszkańcy, pomimo, że jest to ich naturalna przestrzeń
życia – nie traktują jej jako swoją. Stan techniczny większości budynków
wielorodzinnych w mieście powoduje, że praktycznie w każdym przypadku istnieje
długa lista niezbędnych remontów. Mieszkańcy współpracują z zarządcami w zakresie
instalacji, dachów, części wspólnych i in. i podwórka niejako zostają na dalszym
planie. Na „potem”, bo najpierw trzeba załatać bieżące problemy, wymienić okna itp.
g) Określenie kosztów inwestycji
Oszacowanie wielkości środków niezbędnych do osiągnięcia planowanych efektów
jest jednym z wyzwań, przed którym stoją programy rewitalizacji podwórek.
Każde podwórko może bowiem generować w trakcie samej realizacji projektu
dodatkowe koszty, których ujawnienie wcześniej było niemożliwe, pomimo
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dochowania szczególnej staranności przez wszystkie odpowiedzialne za projekt
jednostki. Sytuacje takie mogą mieć miejsce ze względu na np. brak pewnej części
dokumentacji technicznej pewnych elementów infrastruktury. Stąd też konieczne jest
zaplanowanie relatywnie dużego poziomu elastyczności budżetu przeznaczonego
na realizację podwórek np. poprzez zapewnienie rezerwy w ramach innych
projektów, czy budżetów jednostek pomocniczych. Zauważalna część spośród
przeanalizowanych podwórek, w szczególności w przypadku podwórek związanych
z budynkami wybudowanymi przed 1945 r., posiada nieutwardzoną powierzchnię.
Renowacja takich podwórek

wymagać będzie często prac m.in. porządkujących

kwestie odwodnienia, co będzie zwiększać koszty renowacji konkretnych podwórek.

Wymiar środowiskowy

a) Problemy związane z istniejącymi zadrzewieniami
W niektórych przypadkach rosnące drzewa są stare, zbyt wybujałe i są to gatunki
nieodpowiednie dla tego typu obszarów w miastach. Mieszkańcy skarżą
się na to, że zasłaniają im okna. Czasami nieprzycinane konary, w opinii mieszkańców
– grożą odłamaniem w czasie wichury i uszkodzeniem samochodów lub nawet
stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców. Za niektórymi drzewami
chowają

się

także

dla bezpieczeństwa.

osoby

spożywające

Najczęściej

jednak

alkohol
drzew

i
jest

stwarzające
zbyt

mało

zagrożenie
i

rosną

w nieodpowiednich miejscach.
b) Brak lub złe zagospodarowanie zieleni
Kwitnące krzewy oraz kwiaty są jednym z bardzo lubianych przez mieszkańców
elementów „urządzenia” podwórek. W praktyce często elementy te są usytuowane
w nieodpowiednich miejscach i słabo wpisują się w system przestrzenno-funkcjonalny
całego podwórka. W niektórych przypadkach mieszkańcy sami urządzają takie rabaty,
co jest bardzo pozytywnym sygnałem świadczącym o oddolnym entuzjazmie. Z uwagi
na bardzo ograniczone środki własne mieszkańców – nie zawsze wyglądają one
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profesjonalnie, niemniej stanowią jeden z podstawowych wskaźników aktywności
mieszkańców i potencjału podwórka. Najczęściej brakuje jednak takich form zieleni.
c) Zniszczone, źle urządzone trawniki
Trawniki to jedna z podstawowych i najtańszych form zagospodarowania podwórek.
W wielu przypadkach nie są to jednak odpowiednio zaprojektowane trawniki, a raczej
porośnięte trawą w wyniku naturalnej sukcesji roślinności, place poprzecinane
licznymi ścieżkami tzw. przedeptami. Ścieżki te mogą w przyszłości być doskonałą
inspiracją dla projektantów i szansą na dopasowanie układu ciągów pieszych
do potrzeb i przyzwyczajeń mieszkańców. W wielu przypadkach są to jednak
wyłącznie błotniste i niezbyt estetyczne ścieżki, z których mieszkańcy korzystają
z braku innej alternatywy.
d) Brak lub niska jakość wiat śmietnikowych
Na wielu podwórkach brakuje zadaszonych wiat na śmietniki. Niczym nieosłonięte
kontenery nie zawsze są zamykane, co powoduje, że wiatr i zwierzęta rozrzucają
śmieci, nierzadko zwiększając zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Z uwagi
na konieczność segregacji śmieci zwiększa się liczba kontenerów i powierzchnia
zajmowanego przez nie miejsca, co przy braku odpowiednich wiat i ścieżek dostępu
powoduje, że często jedyna możliwość do nich wiedzie błotnistą ścieżką.
e) Zagęszczanie gruntu
Parkowanie samochodów na nieutwardzonym podłożu powoduje zagęszczenie
gruntu, które z kolei ogranicza możliwość naturalnej sukcesji roślinności (np. trawy)
oraz powoduje utrudnienia dla mieszkańców w okresach bezpośrednio po opadach
lub roztopach (kałuże, błoto itp.). Powstająca, nieprzepuszczalna warstwa ziemi może
również silnie oddziaływać na stan zadrzewień obecnych na podwórku, poprzez
ograniczenie infiltracji wód opadowych.
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Analiza potrzeb różnych grup użytkowników /dzieci i rodziców, młodzieży, osób
starszych, kierowców, właścicieli psów itp./ i zaproponowanie kilku koncepcji
zagospodarowania podwórek, uwzględniających konieczność rozdzielenia poszczególnych
funkcji.
Analiza potrzeb różnych grup użytkowników
Tab. 1. Analiza potrzeb różnych grup użytkowników

Grupa
użytkowników

W których godzinach
i porach roku
najintensywniej
wykorzystują
przestrzeń podwórek

Główne potrzeby

 Szerokie i równe alejki spacerowe, na których
mogą pomieścić się wózki z dziećmi, najlepiej
dwa obok siebie,
 Czyste trawniki do zabaw z dziećmi, a czasem
także do rozłożenia koca ,
Rodzice
z dziećmi

Od godziny 10 do godziny 16.
Przez cały rok.

 Dobrze wyposażone place zabaw z bezpiecznymi,
atestowanymi urządzeniami,
 Czyste, najlepiej ogrodzone piaskownice,
 Oddzielenie placów
zabaw
dla
dzieci
od urządzeń dla młodzieży, tak żeby te dwie
grupy się ze sobą nie mieszały ,
 Ławki w czystym otoczeniu.
 Boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę
i koszykówkę lub przynajmniej szerokie trawniki,
na których możliwe byłoby wyznaczanie „boisk”
i „bramek”,

Młodzież

Od godziny 14 do zmroku,
a wakacje i w weekendy
przez cały dzień.
Głównie w okresie wiosnajesień.

 oddalenie od zabudowań, lub zabezpieczenie
terenu boiska przed wypadaniem piłki. Młodzież
chciałaby grać w piłkę nie obawiając się, że po
nieudanym zagraniu piłka może uszkodzić szybę,
budynek lub uderzyć w przechodniów,
 ławki ustawione obok siebie w taki sposób,
by mogło się na nich pomieścić i rozmawiać ze
sobą kilka – kilkanaście osób,
 „skate parki”.
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 Zadbana zieleń, ładna przestrzeń,
 Cisza i spokój,
Przed południem
i po południu.

 Ławki i miejsca do spotkań i spędzania wolnego
czasu,

Głownie w okresie od wiosny
do jesieni.

 Przestrzeń blisko własnych mieszkań - duże
przywiązanie do „własnego” podwórka,

Osoby starsze

 Rabaty do samodzielnego uprawiania, blisko
źródła wody.
Możliwie wiele miejsc parkingowych. Optymalne
cechy miejsc parkingowych to:

Kierowcy
(właściciele
samochodów)

Największe natężenie od
wieczora do rana oraz
w weekendy.
Przez cały rok z podobną
intensywnością.

Głównie wcześnie rano oraz
po południu.
Właściciele psów
Przez cały rok z podobną
intensywnością.



lokalizacja maksymalnie
wejściowej,



możliwość oglądania samochodu z okna
w mieszkaniu ,



utwardzona i odwodniona nawierzchnia,
najlepiej asfaltowa lub kostka,



szybkie odśnieżanie w zimie,



maksymalizacja liczby miejsc parkingowych
kosztem innych funkcji ,



lokalizacja miejsc parkingowych w pewnej
odległości od placów zabaw dla dzieci,
a w szczególności boisk dla młodzieży.

blisko

klatki

Optymalna przestrzeń dla właścicieli psów to duże
przestrzenie zielone, niezbyt gęsto zakrzaczone.
Niestety – do takich przestrzeni (nieużytki, pola
uprawne, hałdy, parki) zazwyczaj w mieście jest
dosyć daleko, a wielu właścicieli psów nie jest
w stanie chodzić na takie długie spacery z powodu:
braku czasu (szczególnie rano przed pracą), braku
siły (wielu właścicieli psów to osoby starsze
i schorowane). Niektóre psy z różnych powodów
nie są w stanie pokonywać większych odległości.
W efekcie często psy wyprowadzane są na
trawniki na podwórkach i w przestrzeniach
międzyblokowych, zanieczyszczając je.

Te same osoby wykorzystują często kilka funkcji podwórek. Wiele osób starszych jest
jednocześnie właścicielami psów. Rodzice dzieci zazwyczaj są często także właścicielami
samochodu, a coraz częściej w rodzinie są dwa, a nawet więcej aut.
Pomiędzy poszczególnymi grupami użytkowników stale występują różnego rodzaju
konflikty, których natężenie zobrazowano w tab. 2 Właściwie tylko pomiędzy właścicielami
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aut i właścicielami psów zasadniczo nie występuje stały konflikt (co nie znaczy że czasami
jedni na drugich się nie denerwują). Rodzice z dziećmi i młodzież są w stałym konflikcie
z właścicielami psów, którzy nie sprzątają odchodów po swoich czworonogach. Istotne
konflikty powodują także właściciele aut, zastawiający chodniki i rozjeżdżający trawniki.
Z drugiej strony młodzież jeżdżąca na rowerach lub grająca w piłkę zagraża uszkodzeniem
zaparkowanych aut. Nierzadko występują także konflikty pomiędzy młodzieżą a osobami
starszymi. Starsi zarzucają młodzieży zbyt głośne zachowanie, wandalizm oraz śmiecenie.
Rzadziej dochodzi do konfliktów dzieci pod opieką rodziców z osobami starszymi, choć i takie
problemy się zdarzają.
Występowanie

tego

rodzaju

problemów

jest

w

sytuacji

spontanicznych,

podejmowanych ad hoc przez poszczególne grupy mieszkańców działań na terenie podwórka
zjawiskiem w pewnym sensie naturalnym. Stąd też tak istotną rolę w procesach odnowy
podwórek pełni opracowanie wspólnie z mieszkańcami zasad funkcjonowania podwórka
i rozdzielenie w miarę istniejących warunków, poszczególnych funkcji od siebie.

Tab. 2. Konflikty pomiędzy poszczególnymi grupami użytkowników
Kierowcy
(właściciele)

Właściciele
psów

Kierowcy
(właściciele)

-

Brak
konfliktu

Właściciele
psów

Brak konfliktu

-

Rodzice z
dziećmi
Rodzice
z dziećmi

Młodzież

-

Młodzież

-

Osoby
starsze

-

Legenda
Konflikt słaby

Osoby
starsze

Konflikt średnio
intensywny

Konflikt
intensywny
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Koncepcje zagospodarowania podwórek uwzględniające konieczność rozdzielenia
poszczególnych funkcji

Opracowując koncepcje zagospodarowania podwórek stwierdzono, ze optymalny jest
zintegrowany model, obejmujący wprowadzenie funkcji odpowiadających potrzebom
możliwie całej lokalnej „podwórkowej” społeczności. W wielu przypadkach możliwość taka
jest silnie ograniczona ze względu na uwarunkowania techniczne, ukształtowanie terenu
lub po prostu – zbyt mało miejsca. Wówczas konieczne jest bardziej sprofilowane
zorganizowanie przestrzeni podwórek. Wprowadzanie wszystkich funkcji na wszystkich
podwórkach nie zawsze ma sens. Sytuacja taka występuje np. wtedy, gdy w jednej
okolicy/kwartale/dzielnicy istnieje wiele niedużych i ogólnodostępnych podwórek. W takim
wypadku można w różnych miejscach wprowadzać różne funkcje, tak by sieć podwórek
stanowiła pewien komplementarny względem siebie system.
Ważne jest, aby przed przystąpieniem do projektowania zagospodarowania
podwórka i poszczególnych funkcji przyjrzeć się strukturze jego przyszłych użytkowników.
Szczególnie istotna jest struktura wieku lokalnej społeczności. Jeżeli w blokach
czy kamienicach wokół jakiegoś podwórka przeważają rodziny z małymi dziećmi i młodzież
to projekt powinien w większym stopniu uwzględniać ich potrzeby. Jeżeli dzieci jest bardzo
mało, lub nie ma ich w ogóle, a liczna jest grupa osób starszych, emerytów i rencistów –
to profil projektu powinien odzwierciedlać taką właśnie charakterystykę mieszkańców.
Podwórka powinny być więc w danej dzielnicy czy na osiedlu projektowane łącznie –
jako pewien system. Choć każde podwórko i jego użytkownicy stanowią swojego rodzaju
„mikrokosmos”, świat sam w sobie – to jednak nie istnieją one zazwyczaj jako zupełnie
niezależne podmioty. W tym kontekście – projektując każde podwórko z osobna należy brać
pod uwagę także otoczenie – jeżeli np. w jednym miejscu zorganizuje się duży atrakcyjny plac
zabaw, to na innym podwórku można zaproponować boisko a na jeszcze innym – głównie
urządzoną zieleń i miejsca do spotkań. Działania na poszczególnych podwórkach powinny
także uwzględniać bliskość innych programów realizowanych przez miasto i dotyczących
np. kluczowych przestrzeni publicznych, tak aby nie dublować funkcji, które w wyniku
realizacji innych działań pojawią się w pobliżu odnawianego podwórka.
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Model zintegrowany
Zintegrowany model odnowy podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych może
zostać zastosowany na większych podwórkach, wokół których mieszka relatywnie dużo ludzi
i jest to grupa zróżnicowana z punktu widzenia struktury wieku. W takim przypadku
dla każdej z grup projektowane są fragmenty przestrzeni:


właściciele samochodów otrzymują oczekiwane przez nich utwardzone
miejsca parkingowe, wyraźnie wydzielone od innych części podwórka,



dla dzieci projektowany jest plac zabaw, a chodniki i wewnętrzna droga
powinny

tworzyć

system

umożliwiający

jeżdżenie

na

rowerach,

hulajnogach, rolkach itp.,


w części zielonej urządzane jest miejsce dla osób starszych, a w centralnej
części placu lub właśnie na obrzeżach – wydzielane są miejsca
do uprawiania kwiatów. W tym miejscu konieczne jest podkreślenie,
że bez bezpośredniego dostępu do źródła wody uprawa kwiatów będzie
utrudniona,



na największym trawniku wyznaczane jest boisko lub przynajmniej jedna
bramka do gry w piłkę nożną, a obok powstaje miejsce z dwoma-trzema
odpornymi na intensywne użytkowanie ławkami jako miejscem spotkań,



właściciele psów zostają dokładnie poinstruowani o konieczności
sprzątania

po

swoich

psach

i

ich

czworonogi

mogą

bawić

się na trawnikach.
Tak zagospodarowane podwórko powinno być także chronione przed dewastacją
i wykorzystaniem niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami. W związku z tym powinno
być zapewnione odpowiednie oświetlenie w nocy. Kwestia montowania monitoringu nie jest
taka jednoznaczna i powinna być uzależniona od oczekiwań mieszkańców i sytuacji
w zakresie bezpieczeństwa w konkretnych lokalizacjach.
W modelu zintegrowanym poszczególne funkcje są od siebie oddzielone
w przestrzeni, ale w istocie same w sobie stanowią pewien system stając się dosyć
uniwersalną platformą do rozwoju relacji pomiędzy lokalną mikrospołecznością.
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Model „zielone podwórka”
Niektóre podwórka, w szczególności te mniejsze – mogą zostać zagospodarowane
poprzez odpowiednie urządzenie zieleni, szczególnie jeżeli nie ma możliwości lub potrzeby
zamieniania ich w parkingi. Na wielu podwórkach w mieście już obecnie rosną ładne drzewa
i krzewy. Część z nich ma po kilkadziesiąt lat, a w niektórych przypadkach – nawet więcej.
Istniejąca zieleń w wielu przypadkach może stać się podstawą i głównymi elementami
przyszłego projektu.
Projektując „zielone podwórka” warto wykorzystać już ten istniejący, potencjał
przyrodniczy. O ile projektowanie podwórek „zintegrowanych” raczej powinno zostać
powierzone urbanistom i architektom, którzy zawodowo zajmują się równoważeniem
różnych funkcji – o tyle tego typu przestrzenie mogą z powodzeniem projektować specjaliści
z zakresu projektowania krajobrazu i ogrodnictwa.
Nasadzenia kwiatów są tym elementem „zielonych podwórek”, które nadają im uroku
i niepowtarzalności. Ich utrzymanie i pielęgnacja powinna leżeć jednak w gestii samych
mieszkańców. W przypadku roślin jednorocznych na wiosnę miasto i organizacje
pozarządowe powinny wspierać mieszkańców zarówno poprzez dostarczanie im bezpłatnych
sadzonek, jak i organizowanie wspólnych imprez polegających na pracy razem
z mieszkańcami przy samym ich sadzeniu. Dalsze utrzymanie i pielęgnacja roślin powinna
zostać pozostawiona samym mieszkańcom. W pewnej grupie przypadków, przy pomocy
sponsorów prywatnych, organizacji pozarządowych lub innych donatorów może nastąpić
wyposażenie mieszkańców wybranych podwórek w sprzęt do pielęgnacji roślin (grabie itp.)
i utrzymania trawników (kosy spalinowe itp.) w zamian za zobowiązanie do utrzymania
całości terenów zielonych na podwórku.
Integralną częścią „zielonych podwórek” są często urządzenia dla dzieci i małe place
zabaw. Można je zorganizować w taki sposób, by tylko w bardzo niewielkim stopniu
ingerowały w urządzenie zieleni.

Model „parking+”
Na części podwórek nie da się uniknąć tworzenia miejsc postojowych
dla samochodów, które w skrajnych przypadkach zajmują praktycznie całą wolną przestrzeń.
Taka sytuacja w szczególności dotyczy niewielkich podwórek ściśle otoczonych kamienicami.
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Samochody wjeżdżają przez bramę lub wąski przejazd i na podwórku znajdują się niejako
w przestrzeni zamkniętej, nawet jeżeli sama brama nigdy nie jest zamykana. Taka sytuacja
zwiększa poczucie bezpieczeństwa – wśród mieszkańców przeważają opinie, że ryzyko
kradzieży jest w takich miejscach znacznie ograniczone.
Jeżeli znaczna część, większość mieszkańców akceptuje taki stan rzeczy to warto
to uszanować – ostatecznie podwórka mają być dla mieszkańców i jeżeli taki model
zagospodarowania przestrzeni jest dla nich optymalny to nie należy zakładać konieczności
radykalnej jego zmiany.
Na takich podwórkach zazwyczaj jednak istnieje możliwość wygospodarowania
niewielkiej przestrzeni na zieleń – kilka drzew, krzewów lub niewielki trawnik z ławeczką.
Nawet niewielkie przestrzenie z urządzoną zielenią humanizują przestrzeń podwórka, nadają
jej przyjazny wygląd.

Model „strefa młodzieży”
Projektowanie podwórka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży nie jest
oczywiste i najpewniej – nie będzie szczególnie częste. Niemniej w niektórych przypadkach
charakter przestrzeni, a także potrzeby mieszkańców mogą uzasadniać tego typu projekt.
Przestrzeń dedykowana starszym dzieciom i młodzieży szczególnie dobrze
się sprawdza na podwórkach nieco większych, półotwartych, które przynajmniej z jednej
strony nie są zamknięte zabudowaniami mieszkalnymi. Dla młodzieży, w różnych układach,
projektowane powinny być trzy typy przestrzeni:


boiska do gry, szczególnie w piłkę nożną, a także w siatkówkę
i koszykówkę. Nie zawsze musi to być pełne boisko. Jedna bramka, jeden
kosz często w zupełności wystarczą. Należy jednak zaznaczyć, że do gry
w koszykówkę niezbędna jest nawierzchnia utwardzona. Natomiast
zarówno do siatkówki jak i piłki nożnej dobra nawierzchnia trawiasta,
odpowiednio utrzymana jest zazwyczaj zupełnie wystarczająca.



skateparki. Betonowo-metalowe urządzenia do jazdy na rolkach, rowerze,
deskorolce czy hulajnodze są chętnie wykorzystywane przez młodzież –
w tych samych urządzeniach można robić figury o różnych trudnościach.
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ławeczki, najlepiej dwie-trzy skierowane siedziskami do siebie tworzące
uniwersalne miejsca spotkań.

Tego typu urządzeniom mogą, bez większych konfliktów – towarzyszyć place zabaw
dla dzieci. Jeżeli tylko zachowana jest jakaś minimalna odległość, place zabaw odgrodzone
są choćby niewielkimi płotkami lub żywopłotem – to raczej nie należy spodziewać się zbyt
wielu konfliktów pomiędzy użytkownikami obu tych miejsc.
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Wytypowanie

spośród

zasobów

miejskich

podwórek

i

przestrzeni

wewnątrzosiedlowych

W porozumieniu z wydziałami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
wytypowano grupę pięciu podwórek wymagających odnowy. Z tej grupy ostatecznie
do przeprowadzenia konsultacji zatwierdzono trzy1. Wybrane lokalizacje reprezentowały jak
najszerszy zakres zidentyfikowanych typów podwórek. Konsultacje z mieszkańcami
budynków przy wyznaczonych podwórkach przeprowadzono w dwóch seriach, na każdym
z podwórek. Pierwsza prezentacja projektów obyła się w dniu 15 października 2014 r.,
natomiast finałowe koncepcje rewitalizacji tych podwórek zostały przedstawione 10 grudnia
2014 r. Spotkania odbyły się w następujących lokalizacjach:


F. Pieczki 4,6,8,10 ; Hanki Sawickiej 10, 12,14,16; Mickiewicza 1, 3, 5, 7;
Chorzowska 67,71

1



F. Pieczki 1,3,5,7; Hanki Sawickiej 2, 4, 6, 8, Chorzowska 61, 63, 65



Grunwaldzka 1,3,5,7; Nowa 11, 13; Pawła Komandra 11, 11A, 11b, 13, 13B

Analiza oraz koncepcje projektowe wytypowanych podwórek w załącznikach do niniejszego opracowania.
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Syntetyczne wnioski i rekomendacje

W Świętochłowicach wstępna identyfikacja pozwoliła określić liczbę podwórek
w zasobie komunalnym na nieco ponad 100 podwórek (przestrzeni międzyblokowych,
skwerów pomiędzy budynkami wielorodzinnymi i in.), które mogą zostać poddane procesom
rewitalizacji i stać się dla mieszkańców jeszcze lepszymi miejscami do wypoczynku
i spędzania wolnego czasu.
Bardzo niewiele podwórek jest w sposób kompleksowy zagospodarowanych.
Dotychczas tego typu projekty były realizowane bardzo wybiórczo, bez zintegrowanej
strategii.
Kluczem, definiującym problemy w zakresie funkcjonowania podwórek w mieście jest
ich właściwe zaprojektowanie. Liczne, relatywnie duże podwórka to ogromny potencjał.
W chwili obecnej większość z nich nie jest zagospodarowana i wykorzystywana z myślą
o potrzebach różnych grup użytkowników.
Cele programu odnowy podwórek:


podniesienie estetyki przestrzeni,



kompromisowe

/lub

wariantowe/

zagospodarowanie

podwórek

/bezpieczny plac zabaw, plenerowa mini-siłownia, parking, miejsce
spotkań sąsiadów, miejsce odpoczynku itp./,


stymulowanie aktywności i zaangażowania mieszkańców w realizację
wspólnych osiedlowych /„familokowych”/ projektów,



zachęcenie do przebywania w przestrzeni wspólnej, sprzyjanie kontaktom
międzyludzkim, polepszenie relacji interpersonalnych i międzysąsiedzkich.

Organizacja konsultacji społecznych powinna obejmować:


skuteczne poinformowanie mieszkańców o spotkaniu,



zabezpieczenie pomieszczenia i niezbędnego sprzętu,
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opisowe i graficzne (wizualizacja) przedstawienie propozycji urządzenia
podwórka,



moderowanie dyskusji w trakcie spotkania i ew. wybór wariantu
renowacji,



opracowanie raportu z przebiegu konsultacji.

Analizując sytuację na podwórkach zidentyfikowano szereg różnego rodzaju
problemów i barier, które podzielono na trzy grupy: problemy techniczne, społecznoekonomiczne i środowiskowe.
a) Problemy w wymiarze technicznym


Bark właściwego odwodnienia



Brak infrastruktury parkingowej oraz odpowiednio utwardzonych dróg
dojazdowych



Brak, zły stan lub nieodpowiednie rozmieszczenie ścieżek i chodników



Brak wyraźnego wydzielenia funkcji



Brak podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej



Zły stan techniczny budynków gospodarczych na podwórkach



Brak oświetlenia lub jego niewystarczający poziom.



Zły stan lub brak małej architektury i urządzeń dla dzieci

b) Problemy w wymiarze społecznym i ekonomicznym


Konflikty pomiędzy różnymi grupami użytkowników



Brak poczucia bezpieczeństwa



Brak estetyki budynków, graffiti



Bezrobocie i brak aktywności zawodowej wśród kobiet



Dewastacje, zakłócanie porządku



Relatywnie wysokie koszty utrzymania podwórek
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c) Problemy w wymiarze środowiskowym


Problemy związane z istniejącym drzewostanem



Brak lub złe zagospodarowanie rabat kwiatowych



Zniszczone, źle urządzone trawniki



Brak lub niska jakość wiat śmietnikowych

Podwórka w danej dzielnicy czy na osiedlu powinny być projektowane łącznie – jako
pewien system, sieć. Choć każde podwórko i jego użytkownicy stanowią swojego rodzaju
„mikrokosmos”, świat sam w sobie – to jednak nie istnieją one zazwyczaj jako
wyekstrahowane byty. W tym kontekście – projektując każde podwórko z osobna należy
brać pod uwagę także otoczenie – jeżeli np. w jednym miejscu zorganizuje się duży
atrakcyjny plac zabaw, to na innym podwórku można zaproponować boisko, a na jeszcze
innym – głównie urządzoną zieleń i miejsca do spotkań.
Opracowując koncepcje zagospodarowania podwórek stwierdzono, ze optymalny jest
zintegrowany model, obejmujący wprowadzenie funkcji odpowiadających potrzebom
możliwie całej lokalnej „podwórkowej” społeczności.
Przed przystąpieniem do projektowania zagospodarowania podwórka i jego
poszczególnych

funkcji

należy

przyjrzeć

się

strukturze

przyszłych

użytkowników,

a w szczególności ich strukturze wiekowej.
Tylko mieszkańcy są w stanie pomóc projektantom w dostosowaniu koncepcji
do lokalnych potrzeb i uwarunkowań i tylko oni są w stanie w odpowiedni sposób opiekować
się i chronić zrewitalizowane podwórko. W związku z tym rekomenduje się, by w pierwszej
kolejności realizować projekty w tych miejscach, w których lokalna społeczność będzie
wyrażała szczególne zainteresowanie i entuzjazm do współpracy.
Pierwsze doświadczenia realizacji projektów podwórkowych w Polsce (Wrocław,
Szczecin, Gdańsk i In.), a także projekty realizowane przez IRM we Lwowie pokazują,
że dobre zaprojektowanie podwórka, a następnie jego utrzymanie w dobrym stanie –
wymagają współpracy ze strony mieszkańców. Powinni poczuć się gospodarzami miejsca.
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W ramach niniejszego opracowania przygotowano i zaprezentowano projekty
rewitalizacji trzech podwórek zlokalizowanych pomiędzy następującymi budynkami przy
ulicach:
1. F. Pieczki 4,6,8,10 ; Hanki Sawickiej 10, 12,14,16; Mickiewicza 1, 3, 5, 7;
Chorzowska 67,71
2. F. Pieczki 1,3,5,7; Hanki Sawickiej 2, 4, 6, 8, Chorzowska 61, 63, 65
3. Grunwaldzka 1,3,5,7; Nowa 11, 13; Pawła Komandra 11, 11A, 11b, 13, 13B
Pierwsza prezentacja projektów obyła się w dniu 15 października 2014 r, natomiast
finałowe koncepcje rewitalizacji tych podwórek zostały przedstawione 10 grudnia 2014 r.
Podczas spotkań w październiku zbierano pomysły i oczekiwania. Zaprezentowano także
pomysły na rozwiązanie problemów i zagospodarowanie podwórek. W dniu 10 grudnia 2014
na odbyły się ponowne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami trzech podwórek wybranych
w ramach PROGRAMU RENOWACJI PODWÓREK do 2030 r. Konsultacje prowadził Instytut
Rozwoju Miast w Krakowie oraz Urząd Miasta Świętochłowice. Podczas spotkań
zaprezentowano kierunki zmian zagospodarowania podwórek. Mieszkańcy wykazali swoje
zaangażowanie w dyskusji nad kształtowaniem

otoczenia zamieszkania. W trakcie

prezentacji szczególny nacisk położono na fakt, że przestrzeń podwórka ma służyć
mieszkańcom przez co przyszła realizacja projektu powinna w jak największym stopniu
odzwierciedlać potrzeby „wspólnoty podwórkowej”.
Efektem tych konsultacji oraz prac projektowych są:


projekty rewitalizacji trzech podwórek, które po pozyskaniu środków
mogą przejść do etapu realizacji,



wypracowana w Świętochłowicach koncepcja, podejście do rewitalizacji
podwórek, realizowanych z naciskiem na potrzeby i oczekiwania lokalnej
społeczności.

Korzystając

w Świętochłowicach
rewitalizacji podwórek.

z

tych

możliwość

doświadczeń

rozwoju

i

wiedzy

wieloletniego

istnieje

programu
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PODWÓRKO- UL. H.SAWICKIEJ/F.PIECZKI/CHORZOWSKA
Załącznik nr 1
POŁOŻENIE

L O K A L I Z A C J A NA TLE MIASTA

Podwórko znajduje się w północnej części
Świętochłowic,

na

północny-zachód

od

centrum miasta. Położone jest w dzielnicy
Lipiny.
Od

strony

południowej

i wschodniej

ograniczone jest ulicą H. Sawickiej (nr bud.
2,4,6,8), od zachodniej ulicą F. Pieczki
(nr bud.

1,3,5,7)

a

od

północnej

ulicą

Chorzowską (nr bud. 61,63,65).
Powierzchnia

analizowanego

podwórka

wynosi ok. 8,4 a.

STAN ISTNIEJĄCY

KOMUNIKACJA

Brak nawierzchni utwardzonych
(drogi dojazdowej,chodnika)
prowadzących do podwórka. Brak
parkingu (chaotycznie
zaparkowane pojazdy). Występują
liczne przedepty.

ŚMIETNIKI

Śmietniki (znajdują się pomiędzy
blokami o nr 2 i 61 na kawałku
utwardzonej nawierzchni
(wolnostojące kubły, brak wiaty).

PLACE ZABAW

Brak

TERENY ZIELONE

Na terenie podwórka znajduje się
nieuporządkowany oraz
zaniedbany kawałek trawnika
(podzielony przedeptami). Przy
drodze wyjazdowej z podwórka
(na ul. H. Sawickiej) rośnie kilka
drzewek.

MIEJSCA
REKREACJI

Brak

OŚWIETLENIE

W centralnej części podwórka
znajduje się jedna, wysoka lampa.
W części budynków pojawia się
oświetlenie nad wejściami do
klatek.

INNE

Na terenie podwórka znajdują się
betonowe szamba; brak systemów
odwadniających teren.

RZUT PODWÓRKA
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PODWÓRKO- UL. H.SAWICKIEJ/F.PIECZKI/CHORZOWSKA
ZDJĘCIA TERENU

Zdj.1: Ogólny widok podwórka.

Zdj.2: Śmietniki od strony ulicy Sawickiej.

Zdj.3: Betonowe szamba.

Zdj.4: Widok podwórka od południa.

Zdj.5: Lokalna bramka i zdewastowane drzwi.

Zdj.6: Jedyna zieleń przy wjeździe na podwórko.
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PODWÓRKO- UL. H.SAWICKIEJ/F.PIECZKI/CHORZOWSKA
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacje odbyły się w dniu 15 października 2014 roku (wtorek), o godzinie 10.00
w ramach Programu renowacji podwórek Miasta Świętochłowice, z mieszkańcami
budynków mieszkalnych znajdujących się przy zbiegu ulic: Sawickiej, Pieczki,
Chorzowskiej i Mickiewicza.















W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Świętochłowice oraz
Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa (wykonawca projektu).
Ze strony mieszkańców w spotkaniu uczestniczyło około 7 osób, zarówno osoby
starsze, w średnim wieku oraz dzieci. Mieszkańcy osiedla zostali poinformowaniu
o spotkaniu poprzez rozwieszone wcześniej na klatkach schodowych plakaty
i zaproszenia.
Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast omówili zasady Programu renowacji podwórek,
a następnie zaprezentowali plansze ze zdjęciami realizacji rozwiązań projektowych
wybranych podwórek. Ilustracje zostały usystematyzowane w trzy kategorie:
porządkowanie, zazielenienie, malowanie. Taki podział pozwolił na zainspirowanie
mieszkańców i ułatwił sprecyzowanie potrzeb oraz oczekiwań dotyczących
zagospodarowania przestrzeni ich podwórek. W trakcie prezentacji szczególny
nacisk położono na fakt, że przestrzeń podwórka ma służyć mieszkańcom przez co
przyszła realizacja projektu powinna w jak największym stopniu odzwierciedlać
potrzeby „wspólnoty podwórkowej”.
W trakcie dyskusji na temat sposobów rewitalizacji podwórka mieszkańcy zgłosili
liczne problemy. Wśród najważniejszych spraw wymagających rozwiązania
wymienili m. in.:
 Odwodnienie terenu wraz z utwardzeniem nawierzchni podwórka,
 Uporządkowanie śmietników,
 Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż oświetlenia,
 Współpraca z administracją budynków,
 Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci.
W odczuciu mieszkańców, jednym z najważniejszych problemów jest brak poczucia
bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie ma tu brak oświetlenia. Ze względu na
szerzący się wandalizm mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę zamontowania
monitoringu.
Kolejnym istotnym problemem jest brak odwodnienia podwórka. Ze względu na stan
nawierzchni podwórka oraz jego konfiguracje, konieczne wydaje się zatem jego
utwardzenie oraz zamontowanie systemu odwadniającego teren.
Jednym z najdłużej dyskutowanych problemów był sposób zagospodarowania
podwórka, który umożliwiłby stworzenie różnorodnej oferty dla dzieci. W dyskusji
dużo miejsca poświęcono problemowi braku placu zabaw, na którym zrealizowano
by takie urządzenia jak huśtawki, piaskownice. W czasie dyskusji nad placem
zabaw, podniesiony przez mieszkańców został również problem nieszczelnych
szamb, na których bawią się dzieci. Według mieszkańców, ze względu na
zachowanie bezpieczeństwa (samochody!) na terenie podwórka powinien zostać
zakazany ruch samochodowy, w tym także możliwość parkowania.
Mieszkańcy zaproponowali również wprowadzenie zieleni - nasadzenia drzew
i krzewów, wprowadzenie kwiatów w donicach.
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Na zakończenie spotkania sporządzono listę propozycji aktywności, które należałoby
uwzględnić przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania podwórka. Zgłoszone
propozycje zostały zaakceptowane przez wszystkich zebranych.
Na koniec konsultacji przedstawiciele IRM zaprosili mieszkańców na kolejne
spotkanie, na którym zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania
uwzględniająca wnioski mieszkańców.

263

PODWÓRKO- UL. H.SAWICKIEJ/F.PIECZKI/CHORZOWSKA
PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI
Z zakresu infrastruktury:






utwardzenie dróg dojazdowych do budynków
montaż bramy wjazdowej
zablokowanie wjazdu pomiędzy budynkami nr 6 i 7
wykonanie odwodnienia terenu
rozwiązanie problemu szamba

Z zakresu małej architektury:



montaż ławek
budowa wiaty śmietnikowej

Z zakresu zieleni:



nasadzenie drzew, krzewów
kwietnik zawieszony na lampie

Z zakresu sportu i rekreacji:


budowa placu zabaw (w tym huśtawki, piaskownicy)

Z zakresu ochrony i bezpieczeństwa:





założenie monitoringu
montaż oświetlenia (na podwórku
schodowych)
ogrodzenie placu zabaw
drabinki na dachu - zabezpieczenie

i

klatkach

Inne:







współpraca z administracją
psi wybieg
basen letni
zmiana kolorystyki miejsca – ożywienie go (kwiatki
na fynsterbrecie, odmalowanie zniszczonej elewacji)
ewentualnie kolorowy mural na ścianach budynków
2 i 61
przeznaczenie pustostanów pod świetlicę

264

PODWÓRKO- UL. H.SAWICKIEJ/F.PIECZKI/CHORZOWSKA
ZDJĘCIA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

265

PODWÓRKO- UL. H.SAWICKIEJ/F.PIECZKI/CHORZOWSKA
WSTĘPNA KONCEPCJA

PLAC ZABAW DLA DZIECI
Ogrodzony plac zabaw dla najmniejszych dzieci,
wyposażony w piaskownice, huśtawkę,
bezpieczną elastyczną nawierzchnię, roślinność w
donicach
WPROWADZENIE
NASADZEŃ
krzewy ozdobne,
drzewka niskopienne

MURAL NA ŚCIANIE
BUDYNKU
MIEJSCE POD WIATĘ
ŚMIETNIKOWĄ

MIEJSCE
INTEGRACJI
MIESZKAŃCÓW
Konieczne
wprowadzenie murków
oporowych w celu
zniwelowania różnicy
terenu
Wprowadzenie pnączy
okrywających dobudowane
klatki schodowe.
DROGA DOJAZDOWA
Uporządkowanie układu
komunikacyjnego –
główny wjazd na
podwórko od ul. H.
Sawickej

UPORZĄDKOWANIE I
UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ
Wprowadzenie ławek

ŚCIANA POROŚNIĘTA
PNĄCZEM

PODWÓRKO - UL. A.MICKIEWICZA/H.SAWICKIEJ/F.PIECZKI/CHORZOWSKA
Załącznik nr 2
POŁOŻENIE

L O K A L I Z A C J A NA TLE MIASTA

Podwórko znajduje się w części północnej
Świętochłowic,

na

północny-zachód

od

centrum miasta. Położone jest w dzielnicy
Lipiny.
Od

strony

północnej

ul. Chorzowską

(nr

ograniczone
bud.

67,71),

jest
od

zachodniej ul. A. Mickiewicza (nr bud.
1,3,5,7),

od

wschodniej

ul.

F.

Pieczki

(nr bud. 4,6,8,10).Od strony południowej
ogranicza je ul. H. Sawickiej (nr bud.
12,14,16,18).
Powierzchnia

analizowanego

podwórka

wynosi ok. 21,4 a.

STAN ISTNIEJĄCY

KOMUNIKACJA

Brak nawierzchni utwardzonych
(drogi dojazdowej, chodnika)
prowadzących do podwórka. Brak
parkingu (chaotycznie
zaparkowane pojazdy). Liczne
przedepty.

ŚMIETNIKI

Na podwórku (w dwóch oddalonych
od siebie miejscach) znajdują się
odgrodzone murem śmietniki; brak
wiaty.

PLACE ZABAW

Zniszczona piaskownica i huśtawka
zrobiona przez mieszkańców.

TERENY ZIELONE

Ograniczone do trawników, często
wyjeżdżonych lub wydeptanych,

MIEJSCA
REKREACJI

Piaskownica, huśtawka, brak ławek

OŚWIETLENIE

Brak

INNE

Na terenie podwórka znajdują się
betonowe szamba; brak systemów
odwadniających teren.

RZUT PODWÓRKA
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Zdj.1: Zachodnia pierzeja budynków.

Zdj.2: Mur zamykający podwórko od strony płn.

Zdj.3: Widok w stronę ul. A. Mickiewicza.

Zdj.4: Widok stronę ul. F. Pieczki.

Zdj.5: Piaskownica.

Zdj.6: Miejsce składowania śmieci.
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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Które odbyły się w dniu 15 października 2014 roku (wtorek), o godzinie 13.00
w ramach Programu renowacji podwórek Miasta Świętochłowice, z mieszkańcami
budynków mieszkalnych znajdujących się przy zbiegu ulic: Sawickiej, Pieczki,
Chorzowskiej i Mickiewicza.














W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Świętochłowice,
pracownicy Administracji Budynków, 2 członków Stowarzyszenia Dwie Wieże oraz
Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa (wykonawca projektu).
Ze strony mieszkańców w spotkaniu uczestniczyło około 12 osób, zarówno osoby
starsze, w średnim wieku oraz dzieci. Mieszkańcy osiedla zostali poinformowaniu
o spotkaniu poprzez rozwieszone wcześniej na w klatkach schodowych plakaty
i zaproszenia.
Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast omówili zasady Programu renowacji podwórek,
a następnie zaprezentowali plansze ze zdjęciami realizacji rozwiązań projektowych
wybranych podwórek. Ilustracje zostały usystematyzowane w trzy kategorie:
porządkowanie, zazielenienie, malowanie. Taki podział pozwolił na zainspirowanie
mieszkańców i ułatwił sprecyzowanie potrzeb oraz oczekiwań dotyczących
zagospodarowania przestrzeni ich podwórek. W trakcie prezentacji szczególny
nacisk położono na fakt, że przestrzeń podwórka ma służyć mieszkańcom przez co
przyszła realizacja projektu powinna w jak największym stopniu odzwierciedlać
potrzeby „wspólnoty podwórkowej”.
W trakcie dyskusji na temat sposobów rewitalizacji podwórka mieszkańcy zgłosili
liczne problemy. Wśród najważniejszych spraw wymagających rozwiązania
wymienili m. in.:
 Utwardzenie nawierzchni podwórka,
 Wyznaczenie jednego, głównego wjazdu,
 Uporządkowanie śmietników,
 Poprawa bezpieczeństwa,
 Ożywienie miejsca.
W odczuciu mieszkańców, jednym z najważniejszych problemów jest brak poczucia
bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie ma tu brak oświetlenia.Ze względu na
szerzący się wandalizm mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę zamontowania
monitoringu.
Kolejnym istotnym problemem jest brak wyznaczonych dróg dojazdowych do
budynków, miejsc parkingowych i chodnika. Ze względu na stan nawierzchni
podwórka, konieczne wydaje się jego utwardzenie oraz zamontowanie systemu
odwadniającego teren.
Jednym z najdłużej dyskutowanych problemów był sposób zagospodarowania
podwórka, który umożliwiłby stworzenie różnorodnej oferty dla dzieci. W dyskusji
dużo miejsca poświęcono problemowi braku placu zabaw, na którym zrealizowano
by takie urządzenia jak zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice. Według mieszkańców,
ze względu na zachowanie bezpieczeństwa (samochody!) teren placu zabaw
powinien być odgrodzony od reszty podwórka.
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Mieszkańcy zaproponowali również wprowadzenie zieleni - nasadzenia drzew,
rabatyNa zakończenie spotkania sporządzono listę propozycji aktywności, które
należałoby uwzględnić przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania podwórka.
Zgłoszone propozycje zostały zaakceptowane przez wszystkich zebranych.
Na koniec konsultacji przedstawiciele IRM zaprosili mieszkańców na kolejne
spotkanie, na którym zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania
uwzględniająca wnioski mieszkańców.

PODWÓRKO - UL. A.MICKIEWICZA/H.SAWICKIEJ/F.PIECZKI/CHORZOWSKA
PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI
Z zakresu infrastruktury:






utwardzenie nawierzchni
wyznaczenie miejsc parkingowych (ok. 20)
budowa chodnika, ścieżek pieszych
zablokowanie wjazdu od strony ul. Mickiewicza
główny wjazd od strony ul. Sawickiej

Z zakresu małej architektury:



montaż solidnych ławek (metalowe lub kamienne podpory)
budowa wiaty śmietnikowej (przeniesienie śmietnika ze środka podwórka)

Z zakresu zieleni:


nasadzenie drzew, krzewów

Z zakresu sportu i rekreacji:



budowa placu zabaw (w tym huśtawki, piaskownicy)
budowa jakiś elementów dla młodzieży

Z zakresu ochrony i bezpieczeństwa:



założenie monitoringu
montaż oświetlenia na podwórku

Inne:





zmiana kolorystyki miejsca – ożywienie go
(rabata, odmalowanie zniszczonej elewacji)
czerwone ramy okien
założenie wspólnoty mieszkaniowej
wstawienie drzwi do domów
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WSTĘPNA KONCEPCJA
PLAC ZABAW DLA DZIECI
Ogrodzony plac zabaw dla najmniejszych dzieci,
wyposażony w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawkę,
bujaki, bezpieczną elastyczną nawierzchnię.
Wydzielona przestrzeń dla starszych dzieci, młodzieży
wyposażona w urządzenia terenowe.

UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELENI
Renowacja trawnika, uzupełnienie nasadzeń,
wstawienie ławek.

MIEJSCA POSTOJOWE
DLA MIESZKAŃCÓW

Wprowadzenie pnączy
okrywających dobudowane
klatki schodowe.

Uporządkowanie układu komunikacyjnego – główny
wjazd na podwórko od ul. H. Sawickej, zamknięcie
drogi przelotowej: Mickiewicza – Pieczki.
Zabezpieczenie i modernizacja dojść-dojazdów do
klatek schodowych. Stworzenie przestrzeni
parkingowej dla mieszkańców o utwardzonej
nawierzchni.

PODWÓRKO - UL. GRUNWALDZKA/NOWA/P.KOMANDRA
Załącznik nr 3
POŁOŻENIE

L O K A L I Z A C J A NA TLE MIASTA

Podwórko znajduje się w południowej części
miasta

Świętochłowice.

Położone

jest

w dzielnicy Zgoda.
Od strony południowej ogranicza ul. Nowa
(nr bud. 11,13), od północnej i wschodniej
Grunwaldzka (nr bud. 1,3,5,7), zachodniej
ul. Komandra (11,11a,11b,13,13b),
Powierzchnia

analizowanego

podwórka

wynosi ok. 42,1a.

STAN ISTNIEJĄCY

KOMUNIKACJA

Brak wyznaczonych miejsc
parkingowych przy budynkach,
nieliczne przedepty. Drogi i ścieżki
nieutwardzone.

ŚMIETNIKI

Na podwórku znajdują się
śmietniki (ustawione obok siebie);
brak wiaty.

PLACE ZABAW

Na podwórku jest plac zabaw
(zjeżdżalnie, piaskownica, stół do
tenisa stołowego, huśtawki); brak
utwardzonej nawierzchni oraz
ogrodzenia.

TERENY ZIELONE

Zieleń dominuje na całym placu:
drzewa, krzewy, ładne trawniki.

MIEJSCA
REKREACJI

Ogólnie dostępny plac zabaw oraz
ławki.

OŚWIETLENIE

Brak

INNE

Zastoiska wody po intensywnych
opadach, zniszczone elewacje
budynków.

RZUT PODWÓRKA
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ZDJĘCIA TERENU

Zdj.1: Widok na zjeżdżalnię.

Zdj.2: Zniszczona piaskownica.

Zdj.3: Miejsce rekreacji.

Zdj.4: Nieogrodzone kubły na śmieci.

Zdj.5: Brak chodnika.

Zdj.6: Ścieżka do placu zabaw.
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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Które odbyły się w dniu 15 października 2014 roku (wtorek), o godzinie 16.00
w ramach Programu renowacji podwórek Miasta Świętochłowice z mieszkańcami
budynków mieszkalnych znajdujących się przy zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Komandra
i Nowa.














W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Świętochłowice,
pracownicy Administracji Budynków oraz pracownicy Rozwoju Miast z Krakowa
(wykonawca projektu).
Ze strony mieszkańców w spotkaniu uczestniczyło około 14 osób, zarówno osoby
starsze jak i w średnim wieku. Mieszkańcy osiedla zostali poinformowaniu o
spotkaniu poprzez rozwieszone wcześniej na w klatkach schodowych plakaty
i zaproszenia.
Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast omówili zasady Programu renowacji podwórek,
a następnie zaprezentowali plansze ze zdjęciami realizacji rozwiązań projektowych
wybranych podwórek. Ilustracje zostały usystematyzowane w trzy kategorie:
porządkowanie, zazielenienie, malowanie. Taki podział pozwolił na zainspirowanie
mieszkańców i ułatwił sprecyzowanie potrzeb oraz oczekiwań dotyczących
zagospodarowania przestrzeni ich podwórek. W trakcie prezentacji szczególny
nacisk położono na fakt, że przestrzeń podwórka ma służyć mieszkańcom przez co
przyszła realizacja projektu powinna w jak największym stopniu odzwierciedlać
potrzeby „wspólnoty podwórkowej”.
W trakcie dyskusji na temat sposobów rewitalizacji podwórka mieszkańcy zgłosili
liczne problemy związane zarówno ze stanem nawierzchni podwórka a także
bezpieczeństwem. Do najważniejszych spraw wymagających rozwiązania wymienili
m. in:
 Oświetlenie placu,
 Utwardzenie powierzchni,
 Bezpieczna (elastyczna nawierzchnia przy huśtawkach i zjeżdżalni),
 Uzupełnienie oferty dla dzieci o dodatkowe atrakcje,
 Miejsca rekreacji,
 Zwiększenie bezpieczeństwa.
Jednym z najważniejszych problemów na omawianym podwórku jest według
mieszkańców brak utwardzonych nawierzchni co w znaczący sposób ogranicza
możliwości wykorzystywanie istniejącej już infrastruktury. Podczas ulewnych
deszczy teren robi się podmokły. Tworzą się zastoiska wody. Brak jest systemu,
który zapewniałby odprowadzenie nadmiaru wody z placu.
Ze względu na sąsiedztwo szkoły problemem są miejsca parkingowe. Rodzice w
czasie wywiadówek parkują auta na terenie zielonym pod oknami bloków. Celowym
wydaje się utworzenie wydzielonych miejsc parkingowych odgrodzonych zielenią od
bloków.
W dyskusji poruszono temat całkowitego braku bezpieczeństwa na tym podwórku
(placu). Nie ma na nim żadnego oświetlenia a przy istniejącym drzewostanie na
placu panuje ciemność. Zgłoszono także potrzebę zwiększenia ilości patroli w tej
części miasta.
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Dla mieszkańców ważne okazało się być też uzupełnienie ofert dla dzieci - montaż
ścianki wspinaczkowej, budowa zewnętrznej siłowni, kosze do gry w koszykówkę a
także stworzenie ściany do rysowania dla dzieci (murale).
Istotną kwestią poruszoną na spotkaniu było uporządkowanie śmietników i terenu
wokół nich, tak by nie psuły ogólnego wizerunku placu.
Wiele zastrzeżeń zgłoszono odnośnie zieleni. Część mieszkańców uważa,że rosnące
na placu drzewa są zbyt wysokie, i że należy wprowadzić przycinkę. Aby poprawić
ogólną estetykę miejsca sugerują założenie rabat kwiatowych, odnowienie
trawników a także uformowanie żywopłotu oddzielającego plac zabaw od parkingu.
Ostatnią poruszoną kwestią były miejsca rekreacji, których obecnie poza kilkoma
ławkami nie ma (zwiększenie ilości ławek), postawienie stolików.
Na zakończenie spotkania sporządzono listę propozycji, które należy uwzględnić w
opracowywanej koncepcji zagospodarowania podwórka. Przedstawiciele IRM-u
zaprosili mieszkańców na kolejne spotkanie, na którym zostanie zaprezentowana
wstępna koncepcja rewitalizacji podwórka uwzględniająca wnioski mieszkańców.

PODWÓRKO - UL. GRUNWALDZKA/NOWA/P.KOMANDRA
PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI
Z zakresu infrastruktury:





utwardzenie dróg dojazdowych do budynków
wyznaczenie miejsc parkingowych
wykonanie odwodnienia terenu
montaż oświetlenia

Z zakresu małej architektury:




zwiększenie ilości ławek
montaż tartanowej nawierzchni w obrębie placu zabaw
budowa wiaty śmietnikowej

Z zakresu zieleni:




nasadzenie żywopłotu przy ul. Grunwaldzkiej
pielęgnacja drzew i krzewów (wraz z przycinką)
założenie rabat kwiatowych

Z zakresu sportu i rekreacji:



montaż ścianki wspinaczkowej, koszy do gry w koszykówkę
budowa zewnętrznej siłowni

Z zakresu ochrony i bezpieczeństwa:



ogrodzenie placu zabaw
częstsze patrole straży miejskiej

Inne:




zmiana kolorystyki miejsca – ożywienie go
(rabata, odmalowanie zniszczonej elewacji)
przeznaczenie ściany pod grafitti
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WSTĘPNA KONCEPCJA
UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELENI
Renowacja trawnika, uzupełnienie nasadzeń,
wprowadzenie całorocznych rabat kwiatowych,
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew –
prześwietlenie koron drzew, wykonanie cięć
technicznych i sanitarnych. Montaż dodatkowych
ławek i koszy.

PLAC ZABAW DLA DZIECI
Ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych dzieci,
wyposażony w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawkę, bujaki,
bezpieczną elastyczną nawierzchnię.
Zieleń izolacyjna
ograniczająca negatywne
oddziaływanie ruchu
samochodowego na ul.
Grunwaldzkiej.

Miejsca spotkań dla
mieszkańców – stoliki,
ławki.

Stworzenie miejsc dla starszych
dzieci i młodzieży – stół do ping
ponga, plac do koszykówki,
mini siłownia, ścianka
wspinaczkowa.

Uporządkowanie układu
komunikacyjnego – wydzielenie
nowych miejsc parkingowych dla
mieszkańców wraz z utwardzonymi
drogami wewnętrznymi.
Uporządkowanie i uzupełnienie
ciągów pieszych, wprowadzenie
oświetlenia.

Programy operacyjne i analizy związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi Świętochłowic to
dokumenty ukazujące wizję, misję i długoterminowe cele miasta w zakresie kształtowania jednego z głównych
fundamentów jego rozwoju – mieszkalnictwa. Zostały one sformułowane na podstawie kompleksowej analizy
danych dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, zmian w gospodarce mieszkaniowej
poszczególnych właścicieli innych zasobów i prognoz dotyczących przyszłego zapotrzebowania mieszkańców.
Istotne znaczenie w analizie miała polityka władz miasta w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, kultury, sportu
i rekreacji. Jednocześnie prześledzono związki gospodarki mieszkaniowej z polityką władz miasta w zakresie pomocy
społecznej, kreowania specjalnych rozwiązań dla osób starszych i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Celem opracowań było przedstawienie podejścia miasta do kreowania polityki mieszkaniowej, nie tylko poprzez
działania własne, ale także poprzez współpracę i integrację wysiłków ze społecznością lokalną oraz lokalnymi
i zewnętrznymi inwestorami. W związku z tym, adresatami dokumentu są wszyscy zainteresowani rozwojem
w mieście – zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy pracujący na tym terenie i zatrudniający pracowników
– mieszkańców miasta, deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, inwestorzy indywidualni oraz władze lokalne, które będą do 2030 r. dbać o realizację wspólnie
zakreślonej wizji polityki miasta.
Zadania miasta w zakresie polityki mieszkaniowej nie są tylko wynikiem obowiązków wynikających z ustaw,
ale także wizji rozwoju kreowanej przez władze lokalne. Na wizję tę składa się wiele elementów, jednak ich
wspólnym mianownikiem jest przemyślana polityka mieszkaniowa, gwarantująca wysoki standard życia, energię
do aktywności sportowej, aktywnego wypoczynku i angażowanie się w rozwój społeczności lokalnej, dająca
szansę na włączenie społeczne, ochronę wartości historycznych zabytkowych budynków mieszkalnych i tworzenie estetycznych przestrzeni publicznych.

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
ul. Cieszyńska 2,
30-015 Kraków
www.irm.krakow.pl

