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Wprowadzenie

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, tworzenie warun-
ków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy 
do zadań własnych gminy1. Zadaniem gminy jest zapewnianie lokali socjalnych 
i zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstwom do-
mowym o niskich dochodach. Ponadto na gminie, właściwej ze względu na miej-
sce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na podstawie wyroku sądowego, 
w którym orzeczono uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego, ciąży obowią-
zek zapewnienia lokalu socjalnego. Sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróż-
nienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu 
socjalnego. Dodatkowo właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie odszkodo-
wawcze do gminy.

Według J. Kemeny’go wielkość sektora czynszowego zarówno publicznego, 
jak i prywatnego oraz udziały innych form własności w mieszkalnictwie w danym 
kraju zależą głównie od popytu gospodarstw domowych2.

Celem opracowania jest analiza możliwych sposobów zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych osób ubogich i eksmitowanych oraz wykazanie wpływu realiza-
cji budownictwa komunalnego na efektywność gospodarowania mieszkaniowym 

1 Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 733 z późn. zm.
2 J. Kemeny: From Public Housing to the Social Market. Routledge, London 1995, s. 19.
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zasobem gminy. Realizacja budownictwa komunalnego zwiększa efektywność 
gospodarowania zasobem dzięki powiązaniu programu inwestycyjnego z progra-
mem zamian lokali i problematyką odszkodowań za brak wystarczającej licz-
by lokali socjalnych w zasobie. Z punktu widzenia efektywności ekonomicznej 
i sprawiedliwości społecznej należy jednak realizować budownictwo komunal-
ne, a nie socjalne.

1. Możliwe sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
najuboższych i eksmitowanych

Gmina może realizować potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach 
oraz eksmitowanych poprzez tworzenie i posiadanie zasobu mieszkaniowego 
oraz/lub najmowanie lokali od innych właścicieli i podnajmowanie ich osobom 
spełniającym kryteria ustalone przez radę gminy. 

Najefektywniejszym sposobem realizacji nagromadzonych w czasie potrzeb 
mieszkaniowych jest intensyfikacja działań podmiotu zarządzającego mieszka-
niowym zasobem gminy w obszarze weryfikowania umów najmu zawartych na 
lokale komunalne i socjalne, a także wypowiadanie tychże umów najemcom, któ-
rzy mogą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe poza zasobem gminy na podstawie 
uzyskanego w trakcie trwania stosunku najmu tytułu prawnego do innego loka-
lu i mogą go używać do własnych celów3. Dla przykładu w Katowicach średnio-
rocznie odzyskuje się w ten sposób około 550 lokali (w latach 2004-2008 odzy-
skano tą metodą 2781 lokali)4.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych gospodarstw domo-
wych może być realizowane poprzez remonty i zasiedlanie istniejących pustosta-
nów oraz adaptowanie powierzchni wspólnych, to jest np.: strychów i korytarzy 
na lokale komunalne bądź socjalne. Są to najmniej kapitałochłonne sposoby pozy-
skiwania lokali na świadczenie usługi najmu, jednakże w większości gmin te spo-
soby w poprzednich latach zostały już w pełni wykorzystane. 

Możliwy jest również najem lokali przez gminę w prywatnym zasobie. Gmi-
na może bowiem na podstawie porozumienia z właścicielem podnajmować lokale 
na rzecz swoich najemców. Kosztem dla gminy będzie jedynie różnica pomiędzy 
czynszem płaconym na rzecz właściciela prywatnego a czynszem wnoszonym 

3 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.

4 Strategia Mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010-2020.
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przez najemców komunalnych, zgodnie z polityką czynszową danej gminy. Nie-
stety, tego typu sposób realizacji potrzeb przez gminę nie znalazł odzwierciedle-
nia w dużym zainteresowaniu prywatnych inwestorów wskazaną formą najmu.

Innym sposobem, o wiele bardziej kapitałochłonnym dla gminy, jest powięk-
szanie powierzchni mieszkalnej poprzez rozbudowę i nadbudowę budynków już 
istniejących. Możliwości te również w większości zostały już przez gminy wyko-
rzystane, bądź natrafiają na ograniczenia techniczne i finansowe lub uwarunkowa-
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kolejnym sposobem zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy może być 
nabywanie przez gminę nieruchomości nadających się do zmiany sposobu użyt-
kowania i adaptowanie ich na cele mieszkaniowe, np.: obiekty poprzemysłowe, 
administracyjne, hotelowe, oświatowe i inne. Skala tego zjawiska uwarunkowana 
jest lokalną strukturą zasobów, które jeszcze nie są optymalnie zagospodarowane. 
Przykładem wzorcowego projektu zrealizowanego w latach 2011-2012 była prze-
budowa i adaptacja budynku pokoszarowego w Ełku. W wyniku inwestycji po-
zyskano 66 lokali, z czego 55 lokali komunalnych i 11 lokali użytkowych. Koszt 
pozyskania 1 m2 mieszkania komunalnego wyniósł 1867 PLN, a uwzględniając 
środki z Funduszu Dopłat, rzeczywisty koszt dla gminy zamknął się w kwocie 
1281 PLN5.

Gminy, które są właścicielem lub głównym udziałowcem spółki Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego (TBS), mogą w oparciu o zawartą umowę o współ-
działaniu w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych współpracować w re-
alizacjach inwestycyjnych prowadzonych przez TBS-y. Poprzez podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki gmina może stworzyć sobie możliwość bezpośred-
niego wskazania przyszłych najemców w przedsięwzięciach, które są współfi-
nansowane przez środki pochodzące z pomocy miasta. W tym przypadku gmina 
może proponować dotychczasowym najemcom zasobu mieszkaniowego miasta, 
którzy zainteresowani są podwyższeniem standardu zamieszkania, najem lokalu 
w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w zamian za zwolnienie loka-
lu komunalnego, który następnie gmina możne przeznaczyć na zaspokojenie po-
trzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych na lokal komunalny lub socjalny, 
w tym z tytułu wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego (w zależności 
od stanu technicznego i lokalizacji zwalnianego lokalu).

Do realizacji potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców można 
również wykorzystać formułę koncesji na roboty budowlane lub usługi bądź part-

5 Przebudowa i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku pokoszarowego przy ul. Dą-
browskiego i Kościuszki w Ełku na budynek mieszkalny wielorodzinny. Konkurs „Samorządowy 
Lider Zarządzania 2012 – Usługi Techniczne”, Związek Miast Polskich.
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nerstwo publiczno-prywatne. Przykładem są rozwiązania przyjęte w 2006 roku 
przez gminę Murowana Goślina6. W ramach przetargu gmina podpisała umowę 
na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunalnym 
zasobie lokalowym ze spółką Lider7. Przedmiotem umowy są usługi zarządza-
nia zasobem, prowadzenia prac remontowych i inwestycji w budownictwo ko-
munalne w zamian za pobieranie przez spółkę Lider czynszów przez okres 28 lat 
i 11 miesięcy. Dzięki zawartej umowie partner prywatny ma obowiązek wybudo-
wać 6 budynków z 43 mieszkaniami, przeprowadzić rewitalizację wskazanych 
16 budynków oraz sprawnie zarządzać zasobem. W latach 2006-2011 partner pry-
watny zrealizował budowę 15 mieszkań komunalnych oraz zrewitalizował 4 bu-
dynki, wydatkując na inwestycje 3,775 mln PLN, a gmina poniosła w tym okresie 
wydatki w zakresie finansowania wynagrodzenia partnerowi prywatnemu w kwo-
cie 3,440 mln PLN8. Zastosowane rozwiązanie cechuje się dużą efektywnością 
ekonomiczną dla gminy, ale napotkało na niewielkie możliwości replikowalności 
przez inne samorządy na skutek braku zainteresowania ogłaszanymi przetargami 
ze strony prywatnych podmiotów realizacji umowy zarówno w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego, jak i w formule koncesji na roboty budowlane.

Ze względu na znaczne potrzeby mieszkaniowe wśród najuboższych w więk-
szości gmin w Polsce i brak możliwości realizacji potrzeb mieszkaniowych 
w oparciu o wskazane rozwiązania, istnieje konieczność pozyskiwania przez gmi-
nę nowych powierzchni w oparciu o stworzony średniookresowy program bu-
downictwa komunalnego. 

2. Wytyczne realizacji inwestycji mieszkaniowych przez gminy 

Głównym problemem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest 
brak wystarczającej liczby lokali socjalnych, przy rosnącej każdego roku liczbie 
zasądzonych eksmisji z prawem do tego typu lokalu. Skutkuje to wzrostem war-
tości odszkodowań wypłacanych przez gminę prywatnym właścicielom z tytułu 
niedostarczenia lokalu socjalnego. Stworzenie średniookresowego programu bu-
6 Uchwała nr XX/203/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 września 2004 r. 

w sprawie wieloletniej umowy obejmującej gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym 
gminy Murowana Goślina.

7 Umowa nr GK 18 na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunal-
nym zasobie lokalowym.

8 Realizacja umowy na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunal-
nym zasobie lokalowym. Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2012 – Usługi Techniczne”, 
Związek Miast Polskich.
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downictwa komunalnego i jego realizacja pozwala w horyzoncie 5-10 lat na roz-
wiązanie nagromadzonego w czasie problemu eksmisyjnego. W latach 2006-2011 
gminy wybudowały łącznie 19 804 lokali, czyli średniorocznie oddawały do użyt-
kowania około 3300 lokali9. W samym 2011 roku orzeczono przez sąd 19 068 eks-
misji, z czego 13 432 wyroki dotyczyły najemców zasobu mieszkaniowego gmi-
ny, a wykonano jedynie 6629 eksmisji, w tym 4047 z zasobu mieszkaniowego 
gminy. W tym samym roku w 2479 gminach w Polsce oddano do użytkowania je-
dynie 2500 lokali10. Według stanu na koniec 2011 roku w sumie gminy dyspono-
wały w Polsce 74 731 lokalami socjalnymi11.

W celu zwiększenia liczby lokali socjalnych, a tym samym przyspieszenia 
procesu realizacji wyroków sądowych opróżnienia lokali, na mocy ustawy z dnia 
8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, miesz-
kań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, gmina może aplikować 
o wsparcie z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięć pole-
gających m.in. na tworzeniu zasobu lokali socjalnych12. Finansowego wsparcia 
udziela się gminie na pokrycie części przedsięwzięcia polegającego na: budowie, 
w tym rozbudowie, nadbudowie budynku; remoncie lub przebudowie budynku; 
zmianie sposobu użytkowania budynku; kupnie lokali mieszkalnych lub budyn-
ku mieszkalnego; kupnie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połą-
czonego z remontem tych lokali lub budynku, w wyniku którego powstaną lokale 
socjalne13. Finansowego wsparcia udziela się również gminie na tworzenie loka-
li wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niestanowiących loka-
li socjalnych, pod warunkiem, że gmina powiększy zasób lokali socjalnych w za-
sobie o lokale w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej takiej, jak 
w tworzonych inwestycjach. Taki zapis prawny otwiera przed gminą dwie moż-
liwości: realizację inwestycji budownictwa socjalnego bądź budownictwa komu-
nalnego.

Zaletami realizacji inwestycji w postaci budownictwa komunalnego są:
możliwość realizacji programu zamian lokali w zasobie poprzez proponowa- –
nie wybranym najemcom możliwości poprawy warunków zamieszkania i za-
mianę dotychczasowego lokalu na lokal komunalny w nowym zasobie;
możliwość dokonania zmiany przeznaczenia zwalnianych w dotychczaso- –
wym zasobie lokali z najmem na czas nieoznaczony na lokale socjalne (więk-

9 Bank Danych Lokalnych: Przemysł i budownictwo. GUS, www.stat.gov.pl, dostęp: 11.01.2013.
10 Bank Danych Lokalnych: Gospodarka mieszkaniowa. GUS, www.stat.gov.pl, dostęp: 

11.01.2013.
11 Ibid.
12 Dz.U. z 2006 r., nr 251, poz. 1844 z późn. zm.
13 Ibid.
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szość zasobu mieszkaniowego gminy ze względu na niski stan technicz-
ny kwalifikuje się na lokale socjalne – wymóg otrzymania dofinansowania 
z Funduszu Dopłat);
zwiększenie jakości zasobu mieszkaniowego gminy poprzez realizację bu- –
downictwa współczesnego, energooszczędnego, dopasowanego powierzch-
niowo do obecnych potrzeb najemców;
poziom czynszu w nowych lokalach komunalnych pokrywa z nadwyżką rze- –
czywiste koszty usług mieszkaniowych.
Ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia niewskazane jest realizo-

wanie potrzeb mieszkaniowych poprzez budownictwo socjalne, gdyż:
lokale socjalne mogą być o obniżonym standardzie, a ten nie jest możliwy do  –
osiągnięcia poprzez nowe inwestycje;
koszty realizacji inwestycji budownictwa komunalnego o współczesnych pa- –
rametrach technicznych nie różnią się znacząco od budownictwa socjalnego; 
możliwe są niższe koszty realizacji inwestycji socjalnych, ale na bazie zabu-
dowy barakowej, co z punktu widzenia jakości architektonicznej nie powinno 
być brane przez władze gminy pod uwagę;
koszt pozyskania lokalu socjalnego w kontenerze może być wyższy niż miesz- –
kania komunalnego w nowej inwestycji – dla przykładu w Poznaniu koszt 
pozyskania 1 m² powierzchni użytkowej w kontenerze wyniósł 2893 PLN 
netto, a koszt netto całej inwestycji z lokalami komunalnymi wahał się od 
1748 PLN/m2 do 2487 PLN/m2;
lokale socjalne w nowych projektach miałyby wyższy standard, ale niższy  –
czynsz niż większość istniejących lokali komunalnych w zasobie – znaczący 
odsetek zasobu już istniejącego jest o obniżonym standardzie i powinien być 
przekwalifikowany na lokale socjalne;
w wyniku realizacji eksmisji gospodarstwo domowe otrzymywałoby nowy  –
lokal, w wielu przypadkach o lepszym standardzie od dotychczas zajmowa-
nego, co mogłoby wywołać „presję popytową” na eksmisje;
ustanawiany czynsz w nowych lokalach socjalnych nie pokrywałby kosztów  –
usług mieszkaniowych, gdyż nie mógłby być wyższy od połowy stawki naj-
niższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym (wy-
móg ustawowy), co powodowałoby konieczność finansowania przez gminę 
nie tylko kosztów budowy, ale również fazy eksploatacji zasobu socjalnego.
Z przytoczonych argumentów wynika, iż optymalnym sposobem rozwiąza-

nia problemu braku wystarczającej liczby lokali socjalnych w gminie jest realiza-
cja budownictwa komunalnego, a nie socjalnego. Rozwiązując problem ilościowy, 
wskazane byłoby, aby gminy spojrzały na problem efektywności gospodarowa-



258 radosław cyran

nia zasobem mieszkaniowym nieco szerzej. W przypadku tworzenia programu 
budownictwa komunalnego należy go zintegrować z programem zamian miesz-
kań oraz z problemem odszkodowań. Realizując budownictwo komunalne, moż-
na rozpocząć na większą skalę zarządzanie najmem poprzez lepsze dopasowanie 
najemców do zajmowanego lokalu pod względem powierzchniowym, jakościo-
wym, lokalizacyjnym.

3. efekty zastosowania zintegrowanego modelu programu 
budownictwa komunalnego z programem zamiany mieszkań 

Wzorcowy model zarządczy wypracował Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych w Poznaniu. W 2009 roku uruchomiono Program Budownictwa Ko-
munalnego, zakładając pozyskiwanie średniorocznie około 100 mieszkań komu-
nalnych. Jednocześnie w tym samym roku uruchomiono Biuro Zamiany Miesz-
kań, które wdrożyło system zamiany mieszkań w celu racjonalnego wykorzystania 
mieszkaniowego zasobu miasta Poznania, a także zasiedla nowe budynki powsta-
jące w wyniku działania Programu Budownictwa Komunalnego. Zwalniane przez 
najemców mieszkania, po weryfikacji technicznej i lokalizacyjnej, włączane są do 
zasobu socjalnego i zwiększają pulę mieszkań socjalnych. Gmina wskazuje na-
stępnie lokale socjalne wierzycielom wyroków eksmisyjnych, zmniejszając tym 
samym kwoty wypłacanych odszkodowań z tytułu niewskazywania lokalu socjal-
nego. Mechanizm zamiany mieszkań komunalnych stanowi także narzędzie za-
pobiegania zadłużaniu się najemców zmuszonych do opłacania stawek czynszo-
wych przekraczających ich możliwości finansowe. Oferta zamiany mieszkania 
komunalnego na lokal nowo wybudowany skierowana jest do tej części najem-
ców, którzy nie mają zaległości czynszowych i zainteresowani są podwyższeniem 
jakości zamieszkania, przy zdolności do ponoszenia wyższych kosztów utrzyma-
nia mieszkania14. 

W wyniku wdrożenia w Poznaniu zintegrowanego programu zarządczego 
Zbuduj – Zamień – Zaoszczędź osiągnięto w latach 2010-2012 (stan na wrzesień 
2012 roku) wymierne efekty, a mianowicie:

wybudowano 184 mieszkania komunalne; –
w wyniku dokonanych zamian odzyskano w starym zasobie 105 lokali, z cze- –
go na lokale socjalne przekształcono 85 lokali;

14 Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. nr LXI/841/V/2009 w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania.
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do Biura Zamiany Mieszkań od czerwca 2009 roku do czerwca 2012 roku  –
zgłoszono do zamiany 1554 lokale, przeprowadzono 391 zamian lokali, do-
konano przy zamianie spłaty zadłużenia na kwotę 1,64 mln zł, zagospoda-
rowano 98 pustostanów, odzyskano 126 lokali, które przeznaczono na loka-
le socjalne;
ustalono stawkę czynszu w nowym zasobie w oparciu o kartę punktową  –
w przedziale 6,90-8,20 PLN za m2;
zwiększono liczbę realizowanych wyroków sądowych z prawem do lokalu  –
socjalnego z 6 eksmisji wykonanych w 2009 roku do 82 eksmisji w 2012 
roku;
zahamowano wzrost wypłat odszkodowań wierzycielom wyroków eksmisyj- –
nych o około 3 mln PLN15.
Z przytoczonego zestawienia wynika, że realizacja budownictwa komunalne-

go rozwiązuje wiele obszarów problemowych gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy, zwiększając efektywność zarządczą. Ponadto proces inwestycyj-
ny, pomimo kapitałochłonności, przyczynia się do zmniejszenia sumarycznych 
kwot wypłacanych odszkodowań wierzycielom gminy z budżetu miasta.

4. koszty realizacji inwestycji budownictwa komunalnego

Oddzielnym zagadnieniem dotyczącym realizacji budownictwa komunal-
nego są koszty wybudowania 1 m2 lokalu. Sytuacja na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych w latach 2010-2012 była dla gmin optymalna z punktu widze-
nia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Z powodu nadpodaży inwestycji de-
weloperskich, niewielkiego popytu efektywnego na mieszkania, malejących cen 
mieszkań, ograniczenia liczby nowych projektów wdrażanych przez dewelope-
rów, gminy w przetargu uzyskiwały bardzo niską cenę na realizację inwestycji, 
przy jednoczesnym ogromnym zainteresowaniu przetargami ze strony dewelope-
rów mieszkaniowych. 

Paradoksalnie niekorzystna dla deweloperów sytuacja na rynku nieruchomo-
ści mieszkaniowych jest najlepszym czasem dla gmin na realizację inwestycji 
mieszkaniowych. W Poznaniu średni koszt wybudowania 1 m2 mieszkania ko-

15 Zbuduj – Zamień – Zaoszczędź (Zmniejszenie wartości odszkodowań wypłacanych przez miasto 
Poznań właścicielom prywatnych kamienic poprzez program budowy i zamiany mieszkań ko-
munalnych). Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2012 – Usługi Techniczne”, Związek 
Miast Polskich. Miasto Poznań za realizację tego zintegrowanego programu zastało laureatem 
konkursu.
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munalnego w 2012 roku nie przekraczał 2000 PLN netto16 i wynosił, w zależno-
ści od inwestycji, od 1693 PLN do 1896 PLN netto17, przy średnich cenach miesz-
kań deweloperskich w Poznaniu na rynku pierwotnym na poziomie 6110 zł z VAT 
w IV kwartale 2012 roku18. Dla porównania – inwestycje zrealizowane w latach 
2006-2009 generowały koszt netto wybudowanego budynku od 2685 PLN/m2 do 
3864 PLN/m2. 

podsumowanie

Zwiększenie efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy nie 
jest możliwe w miastach bez realizacji średniookresowego programu budownic-
twa komunalnego. Jest to w zasadzie jedyny sposób na zwiększenie liczby re-
alizowanych wyroków eksmisyjnych, przy jednoczesnej możliwości restruktu-
ryzacji wcześniej zawartych umów najmu na lokale w mieszkaniowym zasobie 
gminy. Dzięki budownictwu komunalnemu można zatem osiągnąć następujące 
sumaryczne efekty: zwiększenie skali zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po-
przez zwiększenie zasobu lokali komunalnych i socjalnych, polepszenie jako-
ści zasobów mieszkaniowych gminy, zwiększenie atrakcyjności architektonicz-
nej ulicy, dzielnicy, pozyskanie lokali pozbawionych barier architektonicznych 
dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie przychodów czynszowych, zmniej-
szenie kwot wypłaconych odszkodowań i przyspieszenie realizacji wyroków są-
dowych z prawem do lokali socjalnych, zwiększenie skali zamian lokali i osią-
gnięcie lepszego dopasowania najemców do powierzchni, lokalizacji, standardu 
lokalu, możliwość wyburzeń budynków o największym poziomie zużycia tech-
nicznego.

16 Na podstawie danych udostępnionych w lutym 2013 r. przez Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych w Poznaniu.

17 Inwestycje realizowane na gruncie gminy, w oparciu o powtarzalny projekt gminy, budynek bez 
balkonów, bez podpiwniczenia, ale z urządzoną łazienką pod klucz, podłogami w całym lokalu, 
piecem kuchennym, bez kosztów dokumentacji, przygotowania i zagospodarowania terenu, in-
frastruktury. Koszt netto całości inwestycji wahał się od 1748 PLN/m2 do 2487 PLN/m2 wybudo-
wanego lokalu komunalnego. 

18 Rynek mieszkaniowy w Polsce IV kwartał 2012 r. REAS, s. 3.
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MUnicipaL BUiLdinG aS inVeStMentS increaSinG 
tHe eFFectiVeneSS oF tHe ManaGeMent 

oF tHe coMMUne HoUSinG Stock

Summary

One of the basic human needs is shelter. The goal of this paper is to analyze the possi-
ble ways to meet the housing needs of the poor and evicted. The article pointed out a mod-
el strategic objectives and directions of activities that municipalities use to achieve the 
objective of meeting the housing needs model. From the point of view of economic effi-
ciency and social justice should be pursued municipal building rather than social. Munic-
ipal construction increases the efficiency of housing stock management


