
Opinia 

do projektu rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie 

maksymalnego czynszu normowanego 

oraz maksymalnej wysokości 

comiesięcznej raty za cenę mieszkania 

i ceny 1m2 powierzchni użytkowej 

mieszkania na wynajem

Szczecin 23 października 2017 rok



KZN - opłaty za mieszkanie

Województwo / miasto 

wojewódzkie

Maksymalny 

czynsz 

normowany 

z opcją 

za 1 m2/m-c

Maksymalny 

czynsz 

normowany 

bez opcji                   

za 1 m2/m-c

Maksymalna 

opłata 

eksploata-

cyjna za 

1 m2/m-c 

Maksymalne 

opłaty za 

mieszkanie 

(bez 

mediów) 

z opcją              

za 1 m2/m-c

Maksymalne 

opłaty za 

mieszkanie 

(bez 

mediów) 

bez opcji               

za 1 m2/m-c

Maksymalne 

opłaty 

miesięczne 

za 

mieszkanie        

o pow. 

50 m2 

(bez 

mediów) 

z opcją

Maksymalne 

opłaty 

miesięczne 

za 

mieszkanie        

o pow.

50 m2 

(bez 

mediów)

bez opcji

woj. pomorskie 12,06 zł 8,44 zł 6,50 zł 18,56 zł 14,94 zł 928,00 zł 747,00 zł

Gdańsk 15,50 zł 10,85 zł 9,00 zł 24,50 zł 19,85 zł 1 225,00 zł 992,50 zł

woj. wielkopolskie 11,30 zł 7,91 zł 6,50 zł 17,80 zł 14,41 zł 890,00 zł 720,50 zł

Poznań 16,21 zł 11,35 zł 9,00 zł 25,21 zł 20,35 zł 1 260,50 zł 1 017,50 zł

woj. zachodniopomorskie 10,79 zł 7,56 zł 6,50 zł 17,29 zł 14,06 zł 864,50 zł 703,00zł

Szczecin 14,02 zł 9,82 zł 9,00 zł 23,02 zł 18,82 zł 1 151,00 zł 941,00 zł

woj. kujawsko-pomorskie 10,56 zł 7,39 zł 6,50 zł 17,06 zł 13,89 zł 853,00 zł 694,50 zł

Toruń, Bydgoszcz 13,82 zł 9,68 zł 9,00 zł 22,82 zł 18,68 zł 1 141,00 zł 934,00 zł

woj. mazowieckie 12,24 zł 8,57 zł 6,50 zł 18,74 zł 15,07 zł 937,00 zł 753,50 zł

Warszawa 19,18 zł 13,43 zł 10,00 zł 29,18 zł 23,43 zł 1 459,00 zł 1 171,50 zł



województwo i miasto  będące 

siedzibą wojewody lub sejmiku 

województwa

koszt budowy 1 m2

koszt budowy 1 m2 

plus wspólne i 

infrastruktura

wartość 1 m2 

odtworzeniowego

średnie miesięczne 

wynagrodzenie

średnia 

arytmetyczna 
cena 1 m2 gruntu

suma kosztów za 1 

m2

suma kosztów za 1 

m2 i koszty 

bankowe i 

administracyjne 

10%

suma kosztów za 1 

m2,  koszty 

bankowe i 

administracyjne 

oraz prowizja 

inwestora 10%

średnia 

arytmetyczna 

poprzednich 

podzielone na 12 

miesięcy i na 30 lat

czynsz z opcją za 1 

m2 

wysokość 

miesięcznej raty za 

1 m2 przy podziale 

spłaty na 30 lat

cena 1 m2 przy 

najmie z opcją -

podstawa do 

obliczania 

wysokości rat, gdy 

okres spłaty jest 

krótszy niż 30 lat

czynsz bez 

własności za 1 m2

opłata eksploatacyjna 

za 1 m2

to jest realna cena 

1 m2 - deweloper 

ją dostanie w 

czynszu z opcją 

przy płaceniu go 

przez 30 lat

czynsz uzyskujemy 

dzieląc realną cenę 

na 12 miesięcy i 30 

lat

to jest cena 1 m2 

podzielona na 12 i 

na 30

to jest różnica 

między czynszem z 

opcją a bez opcji -

czyli tak naprawdę 

coś ekstra dla 

dewelopera

to jest różnica 

pomnożona przez 

12 miesięcy i 30 lat

to jest 70% czynszu 

z opcją

ta opłata będzie w 

innym 

rozporządzeniu, tu 

jest dla 

zobrazowania. To jest 

wartość maksymalna 

z ustawy, zarządca 

nieruchomości może 

ją ustalić na niższym 

poziomie - zarząd 

będą wybierać 

również najemcy z 

opcją –

najprawdopodobniej 

w rozporządzeniu 

będą kwoty niższe niż 

w ustawie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

woj. podlaskie 2500 3000 3747 2 603 3116,77 62 3178,77 3496,64 3496,64 9,71 9,71 2,91 1048,99 6,80 6,50

Białystok 3000 3600 4268 3719 3862,33 239 4101,33 4511,47 4962,61 13,79 13,79 4,14 1488,78 9,65 9,00

woj. kujawsko-pomorskie 2500 3000 3579 2 631 3069,87 73 3142,87 3457,15 3802,87 10,56 10,56 3,17 1140,86 7,39 6,50

Toruń, Bydgoszcz 3000 3600 4362 3 758 3906,67 206 4112,67 4523,93 4976,33 13,82 13,82 4,15 1492,90 9,68 9,00

woj. pomorskie 2500 3000 4220 3 200 3473,47 114 3587,47 3946,21 4340,83 12,06 12,06 3,62 1302,25 8,44 6,50

Gdańsk 3000 3600 4500 4 572 4224,00 387 4611,00 5072,10 5579,31 15,50 15,50 4,65 1673,79 10,85 9,00

woj. lubuskie 2500 3000 3352 2 690 3014,03 44 3058,03 3363,84 3700,22 10,28 10,28 3,08 1110,07 7,19 6,50

Gorzów Wlp. Zielona Góra 3000 3600 4051 3 843 3831,33 63 3894,33 4283,77 4712,14 13,09 13,09 3,93 1413,64 9,16 9,00

woj. śląskie 2500 3000 3477 3 037 3171,20 94 3265,20 3591,72 3950,89 10,97 10,97 3,29 1185,27 7,68 6,50

Katowice 3000 3600 4333 4 338 4090,33 276 4366,33 4802,97 5283,26 14,68 14,68 4,40 1584,98 10,27 9,00

woj. świętokrzyskie 2500 3000 3210,48 2 636 2948,66 69 3017,66 3319,43 3651,37 10,14 10,14 3,04 1095,41 7,10 6,50

Kielce 3000 3600 4315,81 3 765 3893,60 293 4186,60 4605,26 5065,79 14,07 14,07 4,22 1519,74 9,85 9,00

woj. małopolskie 2500 3000 3892 3 050 3313,97 76 3389,97 3728,96 4101,86 11,39 11,39 3,42 1230,56 7,98 6,50

Kraków 3000 3600 4817 4 357 4258,00 372 4630,00 5093,00 5602,30 15,56 15,56 4,67 1680,69 10,89 9,00

woj. lubelskie 2500 3000 3252,18 2 620 2957,43 66 3023,43 3325,77 3658,35 10,16 10,16 3,05 1097,50 7,11 6,50

Lublin 3000 3600 4227,02 3 743 3856,67 266 4122,67 4534,94 4988,43 13,86 13,86 4,16 1496,53 9,70 9,00

woj. łódzkie 2500 3000 3267 2 813 3026,77 72 3098,77 3408,64 3749,51 10,42 10,42 3,12 1124,85 7,29 6,50

Łódź 3000 3600 3887 4 019 3835,33 236 4071,33 4478,47 4926,31 13,68 13,68 4,11 1477,89 9,58 9,00

woj. warmińsko-mazurskie 2500 3000 3182 2 493 2891,57 56 2947,57 3242,32 3566,56 9,91 9,91 2,97 1069,97 6,93 6,50

Olsztyn 3000 3600 4699 3 561 3953,33 187 4140,33 4554,37 5009,80 13,92 13,92 4,17 1502,94 9,74 9,00

woj. opolskie 2500 3000 3472 2 997 3156,23 45 3201,23 3521,36 3873,49 10,76 10,76 3,23 1162,05 7,53 6,50

Opole 3000 3600 3858 4 281 3913,00 152 4065,00 4471,50 4918,65 13,66 13,66 4,10 1475,60 9,56 9,00

woj. wielkopolskie 2500 3000 3821 2 955 3258,80 104 3362,80 3699,08 4068,99 11,30 11,30 3,39 1220,70 7,91 6,50

Poznań 3000 3600 5386 4 222 4402,67 421 4823,67 5306,03 5836,64 16,21 16,21 4,86 1750,99 11,35 9,00

woj. podkarpackie 2500 3000 3684 2 577 3087,13 35 3122,13 3434,35 3777,78 10,49 10,49 3,15 1133,33 7,35 6,50

Rzeszów 3000 3600 4319 3 682 3867,00 137 4004,00 4404,40 4844,84 13,46 13,46 4,04 1453,45 9,42 9,00

woj. zachodniopomorskie 2500 3000 3559 2 854 3137,63 74 3211,63 3532,80 3886,08 10,79 10,79 3,24 1165,82 7,56 6,50

Szczecin 3000 3600 4106 4 077 3927,67 244 4171,67 4588,83 5047,72 14,02 14,02 4,21 1514,32 9,82 9,00

woj. mazowieckie 2500 3000 3574,17 3 859 3477,76 164 3641,76 4005,93 4406,53 12,24 12,24 3,67 1321,96 8,57 6,50

Warszawa 3000 3600 5776,94 5 513 4963,31 744 5707,31 6278,04 6905,85 19,18 19,18 5,75 2071,75 13,43 10,00

woj. dolnośląskie 2500 3000 3718 3 172 3296,80 89 3385,80 3724,38 4096,82 11,38 11,38 3,41 1229,05 7,97 6,50

Wrocław 3000 3600 4779 4 532 4303,67 330 4633,67 5097,03 5606,74 15,57 15,57 4,67 1682,02 10,90 9,00



Maksymalny czynsz normowany z opcją – województwa



Maksymalny czynsz normowany z opcją – miasta wojewódzkie



Maksymalny czynsz normowany bez opcji – województwo



Maksymalny czynsz normowany bez opcji – miasta wojewódzkie



Maksymalny czynsz normowany z opcją i bez opcji – województwo



Opinia 

do projektu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów dotyczących 

nieruchomości przeznaczonych na 

realizację na niej mieszkań na 

wynajem wchodzących w skład 

Zasobu Nieruchomości
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1. W rozporządzeniu, podobnie jak w ustawie 

o Krajowym Zasobie Nieruchomości, mówi się 

o oddawaniu w wieczyste użytkowanie i o sprzedaży 

na własność gruntów z Zasobu Nieruchomości. 

Obwarowania jakimi uwarunkowane ma być 

przekazanie gruntu mogą być stosowane przy 

wieczystym użytkowaniu. 

Zgodnie z przepisami przekazanie prawa własności 

musi być bezwarunkowe. Stąd zarówno w ustawie,

jak i rozporządzeniu zrezygnować należy ze sprzedaży 

gruntu na własność. 



2. Definicja osoby bliskiej, o której mowa 

w § 2 pkt 3), powinna obejmować także synowe, 

zięciów, teściów, dziadków i wnuków. Praktyka 

wskazuje konieczność i potrzebę takiego 

rozszerzenia. 

Dla przykładu - dziś synowa - wdowa nie wchodzi 

z mocy prawa w najem lokalu, w którym 

zamieszkiwała z teściową do jej zgonu. 



3. W §5 ust.3 zapisano konieczność wniesienia 

wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem. 

Tymczasem w §14 ust.2 i §24 ust.2 ustala się 

publikację listy zakwalifikowanych oferentów do 

udziału w przetargu „nie później niż na dzień przed 

wyznaczonym terminem przetargu”.



4. W przypadku zastrzeżeń uczestnik przetargu 

może wnieść skargę do ministra właściwego 

ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Rozporządzenie nie wskazuje organu trzeciej 

instancji. Winien to być sąd administracyjny.



5. Poza kryteriami oceny oferty zawartymi 

w ogłoszeniu, oferent przystępując do przetargu 

obowiązany jest zadeklarować liczbę mieszkań 

w zasobach, w tym liczbę mieszkań 

przeznaczonych na najem o czynszu 

normowanym. 

Nie jest jasne czemu służyć ma ta informacja, 

skoro nie stanowi jednego z kryteriów. I co za 

tym idzie nie wiadomo jak ta statystka wpływa 

na ocenę złożonej oferty.  



6. Przemyślenia wymaga procedura postępowania 

w przypadku złożenia równorzędnych ofert w przetargu 

pisemnym. 

„Dogrywka” w formie licytacji z ceną wywoławczą równą 

wyższej z deklarowanych oznaczać musi słabe szanse oferty 

wyżej ocenionej z uwagi na propozycje wykorzystania gruntu 

i atrybutów przedsięwzięcia połączonej z niższą ceną za 

grunt. Będzie to siłą rzeczy sprzeczne z kryteriami przetargu. 

Proponujemy rozważyć możliwość „dogrywki” zakładającej 

ponowne złożenie ofert pisemnych przez oferentów 

równorzędnych ofert. Przy czym zmianie ulegałaby jedynie 

cena, która winna być wyższa od pierwotnie deklarowanej. 

Tak zmodyfikowane oferty byłby ponownie ocenianie nie tylko 

w oparciu o deklarowane ceny. 



Opinia

do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu 

tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych, ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw
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Projektowane zmiany w ustawie  o finansowym 

wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 

chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

1. Z uwagi na to, iż oczekiwana była przez 

środowisko tbs’ów możliwość łączenia 

w jednym przedsięwzięciu finansowego wsparcia 

z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, 

zmianę treści Art. 7 opiniujemy pozytywnie. 



2. Pozytywnie oceniamy nakaz zawierania umów 

na czas oznaczony i związaną z tym weryfikację 

dochodów przy ewentualnym przedłużeniu 

umowy. 

Należy jednak dopuścić kontynuację umowy 

najmu pomimo niespełnienia warunków 

wynikających z ustawy o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego, gdy 

w zasobach tbs’u występują liczne pustostany.



3. Pozytywnie oceniamy wprowadzoną ustawą 

wysokość finansowego wsparcia i podmioty 

uprawnione do jego wykorzystania, 

w szczególności 20% dopłatę dla gmin, 
którą łączyć można z finansowaniem 
zwrotnym uzyskanym przez podmioty 

wymienione w ustawie o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego.



4. W Art. 2 (definicje) brak pojęcia mieszkania 

wspomaganego podczas gdy stanowi już ono stały 

element polityki mieszkaniowej i programów społecznych. 

W przepisach wciąż mamy do czynienia wyłącznie 

z mieszkaniem chronionym, które stanowi świadczenie 

pomocy społecznej dostępne w postępowaniu 

administracyjnym. 

Jest to niezgodne z gospodarką mieszkaniową. 

W myśl jej zasad mieszkania wspomagane udostępniane 

są w relacjach cywilno-prawnych, a ich funkcjonowanie 

oparte jest na rachunku ekonomicznym. 



5. W stosunku do byłych mieszkań zakładowych 

wprowadzono ograniczenie finansowego 

wsparcia. Finansowe wsparcie mogą otrzymać 

tylko mieszkania zamieszkałe przez pracowników 

/byłych pracowników i ich osób bliskich. 

Ograniczenie to utrudni finansowanie w przypadku 

„mieszanego” składu najemców w byłych 

budynkach zakładowych. 

Proponujemy z ograniczenia zrezygnować.



6. Art. 5 opisuje zadania tbs’ów finansowo 

wspierane na podstawie przepisów ustawy. 

Nie wymieniono wśród nich możliwości 

przebudowy, rozbudowy, modernizacji i remontu 

budynków mieszkalnych. 

Finansowym wsparciem powinny być objęte co 

najmniej budynki mieszkalne wyłączone 

z użytkowania ze względu na zły stan techniczny 

na podstawie art. 68 albo gdy zakazano ich 

użytkowania na podstawie art.66 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.



7. W art. 16 proponujemy doprecyzowanie rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia związanego z robotami budowlanymi. Art. 16 ust.2 

pkt 1) powinien otrzymać brzmienie:

„rozpoczęciu przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - należy przez 

to rozumieć podjęcie robót ziemnych w formie wykopów do 

posadowienia budynku - w przypadku przedsięwzięcia polegającego 

na budowie, podjęcie robót ziemnych w formie wykopów do 

posadowienia budynku dla kolejnego etapu inwestycji wieloetapowej, 

której dotyczy jedna decyzja o pozwoleniu na budowę - w przypadku 

wieloetapowego przedsięwzięcia polegającego na budowie, podjęcie 

lub wznowienie robót budowlanych - w przypadku przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie 

sposobu użytkowania lub dokończeniu inwestycji będącej w trakcie 

realizacji, które będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

do dziennika budowy.” – w przypadkach, o których mowa w art.3. ust.1 

pkt 1-4 oraz w art. 4. 



8. W definicji „inwestora” (art.2 pkt 5a) 

wyklucza się operatora mieszkaniowego 

w rozumieniu ustawy o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości.

W naszej ocenie nie powinien być to operator 

mieszkaniowy przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem wsparcia na zasadach ustalonych 

opiniowaną ustawą. Nie powinno się natomiast 

eliminować podmiotów będących operatorami 

mieszkaniowymi w innych przedsięwzięciach.



9. Projektowane przepisy mają trudno czytelną 

konstrukcję. Dla naszego Stowarzyszenia 

szczególnie istotne jest właściwe zapisanie 

uprawnień tbs’ów do finansowego wsparcia na 

podstawie przepisów opiniowanej ustawy.



10. W art. 4 ust. 5 pisze się o 

nieruchomościach „będących przedmiotem 

umowy dzierżawy lub użyczenia”. Chodzi 

zapewne o osoby inne niż wymienione w tym 

ustępie. 

Należy zatem to doprecyzować.



11. Wśród działań objętych finansowym 

wsparciem wymienia się (np. w art. 3, art.4 

i art.5) remont lub przebudowę budynku 

niemieszkalnego oraz odrębnie zmianę 

sposobu użytkowania. 

Nie jest jasne  czym w istocie miałby się  różnić 

te dwa przedsięwzięcia.



12. Niejasne jest kiedy i kto może korzystać 

jednocześnie z finansowego wsparcia 

i finansowania zwrotnego. 

Zapis art. 5a ust.3 stanowi, że przedsięwzięcia 

z udziałem gmin lub związków 

międzygminnych nie mogą być realizowane przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego. 

Odesłano tu do ust.1 tego artykułu, który dotyczy 

przedsięwzięć realizowanych z udziałem gminy 

lub związku międzygminnego.



13. W art. 7a ust. 6 w stosunku do 

przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem 

finansowania zwrotnego zapisano obowiązek 

wyboru najemcy zgodny z przepisami ustawy 

o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego. 

Wydaje się, że przepis ten jest zbędny ponieważ 

wynika wprost z ustawy o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego.



Projektowane zmiany w ustawie  o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego.

14. Ustawa wprowadza zasadniczą zmianę 

w zasadach zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 

rodzin ubogich. Mianowicie likwidowane jest pojęcie 

lokalu socjalnego a zastępuje je najem socjalny. 

Jest to zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 

i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

budynki mieszkalne, a także z praktyką wszystkich 

krajów rozwijających się.



15. Trafne jest precyzyjne definiowanie 

miejscowości pobliskiej jako położonej 

w powiecie, w którym znajduje się lokal lub 

powiecie z nim graniczącym. 

Dodatkowo rada gminy może miejscowość 

pobliską zdefiniować odmiennie, określając 

maksymalną odległość liczoną w linii prostej.



16. Pozytywnie oceniamy możliwość zawierania 

umów o używanie lokalu na czas oznaczony. 

Po upływie tego czasu następuje weryfikacja dochodów 

i w przypadku przekroczenia obowiązującego limitu 

przedłuża się umowę, ale podwyższa czynsz lub –

w przypadku deficytu lokali w gminie – umowy nie 

przedłuża się. Skorzystanie z opisanego mechanizmu 

zależy od woli organów gminnych. Ustawa stwarza 

jedynie możliwość. Proponowane rozwiązania mogą 

w kluczowy sposób zracjonalizować gospodarowanie 

komunalnymi mieszkaniami. Uważamy jednak, 

że z uwagi na polityczną wrażliwość tematu – ustawa 

powinna to rozwiązanie narzucać gminom.  



17. Kolejną korzystną zmianą jest (art.11 ust.3) 

poszerzenie przesłanek do wypowiedzenia 

najmu osobie, której przysługuje tytuł prawny do 

mieszkania w pobliskiej miejscowości.



18. Optymalne gospodarowanie komunalnym 

zasobem nieruchomości ułatwi zapisana w art. 25e 

ust.3b i 3c możliwość odmiennego określenia 

kryteriów oddawania lokali w najem mieszkań 

o powierzchni 80 m2 i więcej. Korzystną zmianą jest 

dopuszczenie wypowiedzenia umowy najmu 

i wskazanie lokalu zamiennego w przypadku gdy 

powierzchnia użytkowa dla wielkości gospodarstwa 

domowego przekroczy ustalenia powierzchniowe 

zawarte w wieloletnim programie gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy.



19. Procedowana nowela nie zmienia przepisów 

najmu instytucjonalnego. 

W przepisach dotyczących najmu instytucjonalnego 

nie zastąpiono pojęcia lokal socjalny pojęciem 

najem socjalny.



20. W wielu przypadkach zawarcie umowy najmu 

socjalnego dotyczyć będzie użytkowników lokali 

komunalnych. 

W przepisach należy jasno zapisać, że najem 

socjalny oznacza nie tylko zmianę rodzaju umowy, 

ale może też oznaczać zmianę lokalu. 

Pozytywne jest to, że w art. 22 zapisano wprost 

prawo do oferowania do najmu socjalnego lokalu 

o obniżonym standardzie.



Dziękuję za uwagę
Piotr Mync


