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W poLSce StanU praWneGo

1. obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym w polsce

W Polsce znajduje się około 12,5 mln gospodarstw domowych, które zaj-
mują około 11,1 mln mieszkań. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że defi-
cyt mieszkań obejmuje ok. 1,4 mln mieszkań1. Pondto duża część z powołanego 
zasobu mieszkań to mieszkania, które zostały wybudowane przed 1970 rokiem 
charakteryzujące się zróżnicowanym stanem technicznym2. Jak stwierdzono w ra-
porcie NBP o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 
w Polsce w 2011 roku: „Sytuacja mieszkaniowa Polski, mierzona ilością zaso-
bu w relacji do ludności, jest adekwatna do poziomu rozwoju kraju”. Dostrzec 
można, że sytuacja mieszkaniowa w ostatnich latach ulegała systematycznej po-
prawie, co związane było z budownictwem mieszkaniowym realizowanym tzw. 

1 K. Czerkas: Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Instytut Rynku Hotelarskiego, 
Warszawa 2010, s. 81.

2 Zob. szerzej: Raport analityczny: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Rynek deweloperski 
mieszkań. 25 marca 2009, http://i.wp.pl/a/dibre/aspolek/deweloperzy__250309.pdf; Strategia 
długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005-2025. Warszawa 2005. Załącznik: 
Uwarunkowania sektora mieszkaniowego 2005-2013, http://www.ign.org.pl/files/content/282/
uwarunkowania_sektora_mieszkaniowego_2005_2013.pdf; Założenia projektu ustawy o spo-
łecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych, oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa, 29 kwietnia 2010, s. 2-3.
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systemem gospodarczym w mniejszych miastach i na wsi oraz budownictwem 
w systemie deweloperskim w największych miastach3.

Do końca 2009 roku na polski zasób mieszkaniowy składały się głównie 
mieszkania wielorodzinne zlokalizowane w szesnastu miastach wojewódzkich 
i części miast średniej wielkości oraz domy jednorodzinne dominujące w małych 
miastach i na wsi. Zauważalną tendencją jest stały wzrost udziału mieszkań stano-
wiących własność osób fizycznych, co zobrazowane zostało na rys. 1.

Rys. 1. Struktura zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 2002-2009 z podziałem na formę wła-
sności

Źródło: Dane GUS, opracowanie za: NBP. Instytut Ekonomiczny we współpracy z oddziałami okręgowymi: Ra-
port o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r. Warszawa, 
sierpień 2012, s. 12.

W strukturze zasobu mieszkaniowego w Polsce z podziałem na formę wła-
sności największy udział mają zasoby należące do: osób fizycznych, spółdziel-
ni oraz gmin. Widoczny jest brak aktywności inwestycyjnej ze strony przedsię-
biorstw deweloperskich w zakresie budowy mieszkań pod wynajem, co można 
tłumaczyć istniejącymi w Polsce uwarunkowaniami prawnymi, o czym szerzej 
będzie mowa w dalszej części artykułu.
3 NBP, Instytut Ekonomiczny we współpracy z oddziałami okręgowymi: Raport o sytuacji na ryn-

ku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r. Warszawa, sierpień 2012, 
s. 12.
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Jak wynika z danych GUS-u, zasób mieszkaniowy w Polsce w ciągu ostat-
nich lat systematycznie się zwiększał, co zostało przedstawione na rys. 2.

Rys. 2. Zasób mieszkaniowy w Polsce w latach 2002-2011 (w mln m2)
* Szacunek NBP dla roku 2011.
Źródło: Dane GUS, PONT Info, Sekocenbud. Opracowanie za: NBP, Instytut Ekonomiczny we współpracy 

z oddziałami okręgowymi: Op. cit., s. 13.

Zasób mieszkaniowy przypadający na 1000 osób w Polsce w ostatnich latach 
był zróżnicowany w zależności od miejsca położenia nieruchomości. Dane zosta-
ły przedstawione na rys. 3.

Rys. 3. Zasób mieszkaniowy na 1000 osób w Polsce w latach 2002-2011

Źródło: Dane GUS. Opracowanie za: NBP, Instytut Ekonomiczny we współpracy z oddziałami okręgowymi: 
Op. cit., s. 15.
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W 2010 roku w skali kraju średnia liczba mieszkań na 1000 osób kształtowa-
ła się na poziomie ok. 350. Wartość ta w porównaniu do innych państw europej-
skich jest najniższa. Szczegółowe zestawienie zawiera rys. 4.

Rys. 4. Liczba mieszkań na 1000 osób w Europie w 2010 r.

* Wybrane kraje, tj. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania.

Źródło: Dane GUS. Opracowanie za: NBP, Instytut Ekonomiczny we współpracy z oddziałami okręgowymi: 
Op. cit., s. 15.

Polska, aby zbliżyć się do poziomu liczby mieszkań na 1000 osób właściwe-
go dla państw Europy Zachodniej, potrzebować będzie ok. 15 lat, zakładając rocz-
ny przyrost nowo budowanych mieszkań na poziomie 100 000 mieszkań. W celu 
osiągnięcia takiego wyniku konieczne będzie wspieranie budownictwa poprzez 
różnego rodzaju instrumenty, to jest dotacje mieszkaniowe, ulgi podatkowe, ulgi 
amortyzacyjne4. Wzrost zasobów mieszkaniowych możliwy jest również do osią-
gnięcia poprzez działania państwa zmierzające do promowania budowy mieszkań 
na wynajem przez przedsiębiorstwa deweloperskie. Alternatywną formą finanso-
wania tego typu projektów inwestycyjnych może być formuła partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, o czym szerzej będzie mowa w dalszej części.

4 A. Szelągowska: Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego. Wydawnictwo 
CeDeWu, Warszawa 2008, s. 344-346.
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2. Finansowanie budowy mieszkań w polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności deweloperskiej

Finansowanie budowy nowych mieszkań w Polsce opiera się na tradycyj-
nych źródłach finansowania, takich jak kapitały własne oraz kredyty bankowe. 
W Polsce głównymi instytucjami finansującymi budowę nowych mieszkań nie są 
ani rynki kapitałowe, ani inwestorzy instytucjonalni, które to instytucje są cha-
rakterystyczne dla modelu anglo-amerykańskiego budownictwa mieszkaniowe-
go, lecz banki uniwersalne i komercyjne, które są typowe dla modelu niemieckie-
go budownictwa mieszkaniowego5.

Jak zostało wskazane powyżej, największa część własności zasobu miesz-
kaniowego należy do trzech głównych grup podmiotów, to jest osób fizycznych, 
spółdzielni oraz gmin. Podmioty te są głównymi inwestorami na rynku nierucho-
mości mieszkaniowych. W polskich warunkach udział przedsiębiorstw dewelo-
perskich w strukturze własnościowej zasobu mieszkaniowego jest ograniczony, 
co wiąże się z faktem, że w zakresie działań deweloperów w obszarze nierucho-
mości mieszkaniowych jest głównie budowa mieszkań z przeznaczeniem na ich 
sprzedaż. Deweloperzy nie podejmują projektów mieszkaniowych na wynajem. 
Z jednej strony, biorąc pod uwagę istniejącą w Polsce lukę mieszkaniową można 
stwierdzić, że występują niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, a tym samym 
istnieje obszar potencjalnej aktywności inwestycyjnej deweloperów. Z drugiej zaś 
strony nie ma zainteresowania deweloperów realizacją takich projektów inwesty-
cyjnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukiwać się można w uwarunkowa-
niach gospodarczych oraz prawnych. Potrzeby mieszkaniowe najbiedniejszych 
gospodarstw domowych, których nie stać na najem mieszkania po cenach ryn-
kowych, mogą być zaspokojone poprzez budowę mieszkań niskoczynszowych 
na wynajem, w związku z czym zainteresowanie ofertą deweloperską mieszkań 
do wynajęcia po cenach rynkowych może być niskie. Z kolei uwarunkowania 
prawne, a w szczególności obowiązujące w Polsce rozwiązania legislacyjne w za-
kresie ochrony lokatorskiej oraz funkcjonowania formuły partnerstwa publiczno- 
-prywatnego, skutecznie hamują aktywność deweloperską w realizacji projektów 
mieszkaniowych na wynajem. Można jednak założyć, że zmiany w najbliższej 
przyszłości pójdą w kierunku usprawnienia funkcjonowania tego obszaru aktyw-
ności gospodarczej, dając podstawy do podejmowania projektów deweloperskich 

5 E. Zawadzki: Bariery rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Kancelaria Sejmu, Biu-
ro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Raport 190, Maj 2001, 
s. 4.

Bariery zastosowania metody Project Finance…



142 Marcin tomecki

w zakresie budowy mieszkań na wynajem m.in. z wykorzystaniem formuły part-
nerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorstw deweloperskich i gmin. Zmiany 
takie mogą dać szansę dalszego rozwoju dewelopingu w Polsce i z tego względu 
należy uznać je za potrzebne.

3. Wykorzystanie project finance w celu finansowania budowy 
mieszkań na wynajem

Metoda project finance jest jednym z możliwych do zastosowania sposobów 
finansowania projektów inwestycyjnych. Specyfika project finance opiera się na 
pewnych charakterystycznych cechach. Przedmiotem finansowania jest wyodręb-
niony projekt inwestycyjny (zazwyczaj nowy projekt), którego finansowanie or-
ganizowane jest przez wyodrębniony podmiot – spółkę celową SPV6. Struktura 
finansowa charakteryzuje się wysokim udziałem długu. Wierzyciele projektu nie 
mają regresu względem inwestorów lub regres ten w znacznym stopniu jest ogra-
niczony7. W odróżnieniu od finansowania korporacyjnego, źródłem spłaty zacią-
gniętych przez spółkę celową zobowiązań są prognozowane przepływy pieniężne 
projektu, a w ostateczności aktywa rzeczowe projektu8.

W świecie metoda project finance znalazła najszersze zastosowanie w finan-
sowaniu projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule PPP, np. budowa 
płatnych odcinków autostrad, elektrowni, szpitali itp. Project finance w praktyce 
gospodarczej stosowane jest również w finansowaniu projektów podejmowanych 
przez prywatnych inwestorów w działalności deweloperskiej w obszarze nieru-
chomości komercyjnych CRE. W polskiej literaturze przedmiotu o wykorzysta-
niu project finance w działalności deweloperskiej jako pierwszy pisał K. Czerkas9. 
Za wykorzystaniem project finance do finansowania nieruchomości komercyj-
nych przemawia fakt, że generują one stałe przepływy pieniężne z tytułu wy-
najmu powierzchni użytkowych, które umożliwiają spłatę zaciągniętego kredytu 

6 S. Gatti: Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, and Financing Private 
and Public Projects. Academic Press, California-San Diego 2008, s. 2 i nast.

7 J. Dewar: International Project finance: Law and Practice. Oxford University Press, New York 
2011, s. 21 i nast.

8 S.L. Hoffman: The Law and Business of International Project Finance: A Resource for Govern-
ments, Sponsors, Lawyers, and Project Participants. Cambridge University Press, Cambridge 
2007, s. 19.

9 K. Czerkas: Project finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej. 
Twigger, Warszawa 2002, s. 26 i nast.
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wraz z odsetkami i prowizjami. W polskich realiach project finance może zo-
stać wykorzystane w finansowaniu budowy mieszkań na wynajem. Mieszkania 
takie generują przepływy pieniężne w postaci czynszów płaconych przez najem-
ców względnie przez podmiot sektora publicznego – gminę w oparciu o stosowne 
postanowienia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Rys. 5 przedstawia 
strukturę podmiotową projektu deweloperskiego w formule partnerstwa publicz-
no-prywatnego (PPP).

Rys. 5. Struktura podmiotowa projektu deweloperskiego na zasadach project finance.

Źródło: PPP sposób na finansowanie mieszkalnictwa w gminach. „Finanse Publiczne” 2007, nr 3.

Dodać należy, że finansowanie projektów mieszkaniowych z przeznacze-
niem na wynajem może, ale nie musi opierać się na formule PPP. W dalszej części 
uwaga zostanie skupiona na problemach związanych z implementacją projektów 
deweloperskich w obszarze budowy mieszkań na wynajem w świetle obowiązu-
jących przepisów prawa.

4. Bariery prawne ograniczające rozwój działalności 
deweloperskiej w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
z przeznaczeniem na wynajem

Występujący w Polsce deficyt mieszkań świadczy o istniejących potrzebach 
mieszkaniowych. Potrzeby te mogą zostać zaspokojone poprzez budowę nowych 
mieszkań przez deweloperów z przeznaczeniem na wynajem. Dotychczasowa ak-
tywność deweloperska skupiała się wyłącznie na budowie mieszkań na sprze-
daż. Przyczyn takiego stanu dopatrywać się można m.in. w obowiązującym stanie 
prawnym. Wynajem lokali mieszkalnych reguluje szczególny reżim prawny prze-

Bariery zastosowania metody Project Finance…
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widujący daleko idącą ochronę lokatora, która skutecznie zniechęca deweloperów 
przed podejmowaniem tego typu projektów inwestycyjnych.

W Polsce najem lokali mieszkalnych regulują przepisy kodeksu cywilnego 
w części ogólnej dotyczącej umowy najmu (art. 659-679 k.c.) oraz w przepisach 
szczególnych o najmie lokali (art. 680-692 k.c.)10. Regulacja ta została uzupełnio-
na ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku, zwaną dalej u.o.p.l.11. Usta-
wa o ochronie praw lokatorów od chwili uchwalenia jej pierwotnego brzmienia 
przechodziła kilka nowelizacji, które jednak nie doprowadziły w większym stop-
niu do ograniczenia przewidzianej w niej ochrony lokatorów. Zasadniczymi cela-
mi uchwalenia tej ustawy miały być m.in.12:

likwidacja dotychczasowych nierówności i uregulowanie uprawnień oraz  –
obowiązków lokatorów w sposób kompleksowy;
ustalenie pewnych norm i standardów, jakie muszą być zachowane, gdy mamy  –
do czynienia z odpłatnym używaniem mieszkania, ale przy jednoczesnym za-
chowaniu możliwości kształtowania warunków umów i ich elastyczności.
Ustawa o o.p.l. przewiduje ochronę praw lokatorów będących osobami fi-

zycznymi, którzy najmują odpłatnie lokal w celu zaspokojenia potrzeb mieszka-
niowych lub najmujących lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadze-
nia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, z wyjątkiem najmu pomieszczeń 
z przeznaczeniem do krótkotrwałego pobytu osób (art. 2 ust. 1 pkt. 4 u.o.p.l.). 
Ustawa ta nie znajduje zastosowania do najmu pomieszczeń w budynkach biu-
rowych, hotelach itp. Z tego też względu nie stanowi bariery dla inwestowania 
w tego typu aktywa rzeczowe przez deweloperów.

Omawiana ustawa w istotny sposób ingeruje w swobodę zawierania umów 
w zakresie najmu lokali z przeznaczeniem na zamieszkanie. Ustawodawca re-
guluje w odmienny sposób niż ma to miejsce w przypadku ogólnych przepisów 
o najmie takie kwestie jak:

wypowiedzenie umowy, –
waloryzacja czynszu, –
kaucja. –
Przepisy te stawiają lokatora w uprzywilejowanej pozycji, ograniczając 

w istotny sposób swobodę kontraktową. Dla dewelopera pragnącego wynająć wy-

10 Szerzej: Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088. Tom II. Red. K. Pietrzykowski. 
C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 460 i nast.

11 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 733 z późn. zm.

12 E. Bończak-Kucharczyk: Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz. Wy-
dawnictwo ABC a Wolters Kluwer, Kraków 2011, s. 24-26.
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budowane mieszkanie oznacza to zwiększone ryzyko, które może nie zostać zaak-
ceptowane przez instytucje uczestniczące w sfinansowaniu takiego projektu z wy-
korzystaniem metody project finance.

Główną barierę rozwoju dewelopingu w zakresie wynajmu lokali mieszkal-
nych stanowi regulacja wypowiedzenia umowy najmu. Zgodnie z treścią przepi-
su art. 11 ust. 1 u.o.p.l. wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela lokalu 
mieszkalnego może nastąpić wyłącznie z przyczyn określonych w przepisach art. 
11 ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 u.o.p.l., to jest:

niezgodne z umową lub przeznaczeniem używanie lokalu; –
zwłoka w zapłacie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej  –
za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia o zamiarze wypowiedze-
nia umowy;
wynajęcie, podnajęcie albo oddanie do bezpłatnego użytkowania lokalu lub  –
jego części bez zgody właściciela;
w celu opróżnienia mieszkania w związku z koniecznością remontu budyn- –
ku lub rozbiórki.
Szczególnie niekorzystne dla dewelopera postanowienia zawarte zostały 

w przepisach art. 11 ust. 5 i 6 u.o.p.l., które przewidują, że wypowiedzenie może 
nastąpić w przypadkach, gdy właściciel zamierza zamieszkać w należącym do 
niego lokalu. Jednak gdy właściciel nie zamieszka w lokalu lub zaniecha zamiesz-
kania, wówczas lokator jest uprawniony do powrotu do lokalu albo do żądania 
wyrównania różnicy w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie w stosunku do 
tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego13. Ustawodaw-
ca przewidział w powołanych przepisach długi, trzyletni termin wypowiedzenia. 
Okres ten uznać należy za zbyt długi.

Godnym podkreślenia jest fakt, że wypowiedzenie umowy najmu z tytułu 
zwłoki, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 u.o.p.l., obejmuje zwłokę z zapłatą 
czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, nie obejmuje zaś opłat określonych 
w ustawie jako niezależnych od właściciela, takich jak opłaty za dostawę gazu, 
energii, wody oraz odbiór nieczystości (art. 2 ust. 1 pkt 8 u.o.p.l.)14.

Tak ukształtowaną regulację dotyczącą wypowiedzenia umowy najmu loka-
lu mieszkalnego należy uznać za niedostosowaną do potrzeb działalności dewelo-
perskiej finansowanej z wykorzystaniem metody project finance, gdyż nie chroni 

13 Dodać należy, że w takim przypadku obojętna jest przyczyna wypowiedzenia. Zob. Z. Bidziński: 
Nowa regulacja prawna w zakresie ochrony lokatorów. KPP 2001, nr 4, s. 865.

14 M. Pecyna: Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki skuteczności wygaśnięcia stosunku najmu 
lokalu na tle regulacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. TPP 2002, nr 1-2, s. 45-92.
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ona wystarczająco uzasadnionego interesu zarówno dewelopera, jak i instytucji fi-
nansowych uczestniczących w sfinansowaniu projektu.

W kontekście rozwoju działalności deweloperskiej w obszarze wynajmu lo-
kali mieszkalnych barierę stanowią również przepisy regulujące sposób walory-
zacji czynszu. W tym zakresie polski ustawodawca głęboko ingeruje w swobodę 
zawierania umów. Zgodnie z przepisem art. 8a u.o.p.l. podwyżka czynszu może 
nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia przewidzianych w ustawie przesła-
nek. Ponadto podwyższenie czynszu nie może być dokonywane częściej niż co 
6 miesięcy z wyjątkiem opłat (art. 9 ust. 1b u.o.p.l.). Biorąc pod uwagę długi ter-
min wypowiedzenia wynoszący w tym przypadku 3 miesiące, czyni to powyższą 
regulację niekorzystną dla dewelopera.

Dokonując analizy zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów w jej aktu-
alnym brzmieniu stwierdzić należy, że stanowi ona przeszkodę dla rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego z przeznaczeniem na wynajem realizowanego przez 
przedsiębiorstwa deweloperskie. Przyjęte rozwiązania legislacyjne nie są dosto-
sowane do współczesnych wymogów gospodarki wolnorynkowej. Co więcej, 
w przypadku realizowania projektów deweloperskich z wykorzystaniem metody 
project finance utrudnia ona organizację finansowania poprzez nadmierną inge-
rencję w treść stosunku prawnego łączącego dewelopera z najemcą lokalu miesz-
kalnego. Sztywno przyjęte ramy dotyczące przyczyn wypowiedzenia oraz zasad 
podwyższania czynszu nadmiernie ingerują w zasady wolnego rynku.

W świetle poczynionych uwag stwierdzić należy, że dla lepszego wykorzy-
stania potencjału przedsiębiorstw deweloperskich i rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego powinny zostać podjęte działania zmierzające do liberalizacji przepi-
sów u.o.p.l., to jest w szczególności w zakresie przepisów art. 11 ust. 2-5 oraz art. 
8a i 9 u.o.p.l.

Dodać należy, że w obowiązującym stanie prawnym pośrednio łagodzić skut-
ki semiimperatywnych i bezwzględnie wiążących przepisów chroniących lokato-
rów może koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego15. Rozwiązanie takie jest 
dla deweloperów o tyle dogodne, że w sensie prawnym i organizacyjnym dewe-
lopera realizującego projekt z wykorzystaniem project finance łączyłby stosunek 
prawny z gminą, nie zaś z lokatorami16 (w związku z wszystkimi z tego wynika-
jącymi konsekwencjami, o których mowa w niniejszym artykule). W przypadku 
budowy mieszkań w ramach PPP gmina płaciłaby deweloperowi względnie SPV 
stosowne wynagrodzenie z tytułu dostępności oznaczonej liczby mieszkań, nie-

15 Szerzej: B.P. Korbus, M. Strawiński: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji 
zadań publicznych. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 282 i nast.

16 Zob. też: A. Szelągowska: Op. cit., s. 325 i nast.
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zależnie od stopnia zamieszkania albo minimalnego wynagrodzenia odpowiednio 
zwiększanego w ramach systemu premii.

Dokonując oceny dotychczasowego funkcjonowania ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym17, w związku z rozwojem działalności deweloperskiej, na-
leży mieć jednak umiarkowane oczekiwania. Wiąże się to z zapisami ustawy, któ-
ra stawia wysokie wymagania warunkujące możliwość zawarcia umowy, o czym 
szeroko wypowiada się doktryna wspierana krytycznymi uwagami płynącymi 
z kręgów interesów gospodarczych.

podsumowanie

Biorąc pod uwagę sytuację istniejącą na rynku nieruchomości mieszkanio-
wych można stwierdzić, że w chwili obecnej istnieją niezaspokojone potrzeby 
mieszkaniowe. Mimo to obecnie aktywność przedsiębiorstw deweloperskich sku-
pia się wyłącznie wokół budowy mieszkań na sprzedaż. Deweloperzy w warun-
kach polskich nie decydują się na podejmowanie projektów inwestycyjnych obej-
mujących budowę mieszkań z przeznaczeniem na wynajem z wykorzystaniem 
metody project finance pomimo występującego deficytu mieszkaniowego. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy doszukiwać się można m.in. w obowiązującym stanie 
prawnym, a to w szczególności w daleko idącej ochronie praw lokatorów. Aktu-
alne brzmienie ustawy o ochronie praw lokatorów ogranicza możliwość zastoso-
wania metody project finance do finansowania budowy mieszkań na wynajem. 
Zmiany legislacyjne polegające na ograniczeniu ochrony lokatorskiej mogą przy-
czynić się do wzrostu aktywności inwestycyjnej deweloperów i tym samym do-
prowadzić do rozwoju nowego obszaru działalności deweloperskiej w Polsce.
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tHe LiMitationS oF appLyinG tHe proJect Finance 
MetHod in FinancinG reSidentiaL propertieS For 
LeaSe accordinG to reLeVant poLiSH LeGiSLation

Summary

The article addresses the problem of applying the project finance method for financ-
ing investment project in the area of residential properties by developers. The author has 
limited his attention to financing the investment projects within the area of residential 
properties planned for lease. The article attempts to analyze the possibility of using the 
project finance method to the developers’ business activity in current economic and legal 
environment.
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