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WPROWADZENIE 

Mieszkanie jest miejscem kluczowym dla człowieka i pełni w jego życiu szereg funkcji. 

Umożliwia ono ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Jest miejscem realizowania 

podstawowych czynności życiowych o charakterze indywidualnym, jak i tworzenia 

oraz podtrzymywania relacji międzyludzkich. Umożliwia ochronę prywatności i 

gromadzenie dóbr. Samo stanowi również wyznacznik statusu majątkowego. Jest w 

praktyce niezbędne do podejmowania aktywności obywatelskich, społecznych, 

kulturalnych i gospodarczych. Władanie mieszkaniem stanowi więc jedną z podstawowych 

potrzeb każdej osoby, warunkującą – lub co najmniej znacznie ułatwiającą – zaspokojenie 

wielu innych. Możliwość jej realizacji została podniesiona do rangi prawa człowieka w art. 

25 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.1 i postanowieniach 

innych licznych aktów międzynarodowych2.  

Po 1989 r. mieszkanie traktowane jest w Polsce jako towar rynkowy. Oznacza to, 

że dążenie do posiadania go realizowane jest głównie poprzez mechanizmy rynkowe. 

Pożądane działanie współczesnych krajowych rynków mieszkaniowych, w tym polskiego, 

napotyka jednak wiele trudności. Skalę problemów w zakresie zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych Polaków obrazują kolejne dane i wyliczenia przedstawiane opinii 

publicznej. Pierwsze z nich dotyczą przeludnienia krajowych mieszkań. Zgodnie bowiem z 

 
1 Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powsze

chna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 09.10.2018]. 
2 Prawo do adekwatnego mieszkania zostało potwierdzone w art. 8 Stambulskiej Deklaracji o Siedliskach 

Ludzkich przyjętej podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Siedlisk Ludzkich, która miała 

miejsce w dniach 3-14 czerwca 1996 r. w Stambule (Habitat II). Tekst Deklaracji w języku angielskim: 

https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf [dostęp:29.05.2019]. 

Art. 34 ust. 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi o uznawaniu przez Unię prawa do 

pomocy mieszkaniowej (tekst jednolity: Dz. U. UE. C. z 2007 r. nr 303 poz. 1). Rady Europy uznała natomiast 

powszechne prawo do mieszkania w art. 31 części I zrewidowanej wersji Europejskiej Karty Społecznej 

(STE nr 163), otwartej do podpisu w Strasburgu w dniu 3 maja 1996 roku. Tekst Karty: 

https://rm.coe.int/europejska-karta-spoleczna/16808b6383 [dostęp: 29.05.2019].  

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf
https://rm.coe.int/europejska-karta-spoleczna/16808b6383
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danymi Eurostatu z 2020 r., pomimo stałej poprawy3, wciąż należą one do najbardziej 

przeludnionych4 w Unii Europejskiej. Problem ten dotyczy prawie 37% populacji Polski5.  

Problemy polskiego mieszkalnictwa pokazuje również stosunek cen nieruchomości do 

przeciętnego wynagrodzenia. Jak wyliczyli eksperci firmy Deloitte, przy założeniu 

odkładania całości średniego wynagrodzenia brutto na zakup mieszkania o wielkości 70 

m2, obywatel Polski musiałby oczekiwać na zrealizowanie swojego celu ok. 8 lat6. 

Natomiast według danych z sierpnia 2021 r. nabycie mieszkania o powierzchni 55 m2 przez 

osobę otrzymującą przeciętne wynagrodzenie w Polsce, co miesiąc odkładającą 20% 

wynagrodzenia netto na depozycie, którego oprocentowanie jest o 1% wyższe od inflacji, 

oznaczałoby konieczność wyczekiwania około 18 lat7.  

Nie napawają optymizmem również dane dotyczące pozycji najemców na polskim 

rynku mieszkań na wynajem. Wynika to z faktu, iż czynsz najmu za mieszkanie pochłania 

średnio ok. 52% przeciętnego miesięcznego dochodu mieszkańca Polski8.  

Polska boryka się też z problemem deficytu mieszkaniowego. Przejawia się on poprzez 

jedną z najniższych w Europie liczb mieszkań na 1000 mieszkańców (w 2020 r. było ich 

ok. 3939 przy średniej unijnej na poziomie 435-44010). Zgodnie z wyliczeniami 

 
3 Wskaźnik przeludnienia polskich mieszkań ulega zmniejszeniu w każdym z corocznie przeprowadzanych 

badań. W 2011 r. wynosił on ponad 47%, co przekłada się na spadek o ponad 10 punktów proc. w latach 

2011-2020. Patrz: Eurostat, Overcrowding rate by age, sex and poverty status - total population - EU-SILC 

survey, 2011 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en [dostęp: 25.10.2021]. 
4 Mieszkanie jest traktowane przez Eurostat jako przeludnione, jeżeli ten lokal lub dom nie spełnia 

przynajmniej jednego z następujących warunków: jeden pokój dla każdej pary w gospodarstwie domowym, 

jeden pokój dla każdej samotnej osoby w wieku przynajmniej 18 lat, samodzielny pokój dla każdego 

gospodarstwa domowego, jeden pokój dla dwojga dzieci tej samej płci w wieku 12 lat - 17 lat, jeden pokój 

dla dziecka w wieku 12 lat - 17 lat (jeśli nie może mieszkać z dzieckiem tej samej płci), jeden pokój dla 

dwojga dzieci w wieku do 12 lat. Eurostat, Glossary: Overcrowding rate, https://ec.europa.eu/eurostat/stati

stics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate [dostęp: 25.10.2021]. 
5 Eurostat, Overcrowding rate by age…, op. cit.  
6 Deloitte, Property Index Overview of European Residential Markets, 10 edycja, lipiec 2021, s. 26,  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-

2021.pdf [dostęp: 25.10.2021]. Raport oparty na danych z 2020 r. 
7 M. Kazimierski Polska norma to 36 lat. A ile trzeba pracować na mieszkanie na największych rynkach?, 

https://direct.money.pl/artykuly/porady/jak-dlugo-trzeba-oszczedzac-na-mieszkanie,51,0,2442803 [dostęp: 

25.10.2021]. Autor przyjął, że oprocentowanie depozytu wyniesie 6,8% w skali roku i będzie stałe w okresie 

oszczędzania, odsetki będą dopisywane co 12 miesięcy i co miesiąc na depozyt będzie wpłacane 841 zł. 
8 M. Wielgo, Polacy na czynsz wydają przeciętnie ponad połowę swojego dochodu?, https://alebank.pl/pola

cy-na-czynsz-wydaja-przecietnie-ponad-polowe-swojego-

dochodu/?id=380798&catid=625&cat2id=22871&cat3id=30292 [dostęp: 25.09.2021]. Artykuł oparty na 

danych portalu Money.co.uk. 
9 Deloitte, op. cit., s. 15. 
10 Według stanu na koniec 2017 r. Autor nie dysponuje danymi późniejszymi, które obejmowałyby wszystkie 

państwa członkowskie. Można jednak przypuszczać, że średnia unijna uległa w tym okresie zwiększeniu, 

podobnie jak miało to miejsce w przypadku tego wskaźnika w odniesieniu do Polski (w roku 2017 r. było to 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf
https://direct.money.pl/artykuly/porady/jak-dlugo-trzeba-oszczedzac-na-mieszkanie,51,0,2442803
https://alebank.pl/polacy-na-czynsz-wydaja-przecietnie-ponad-polowe-swojego-dochodu/?id=380798&catid=625&cat2id=22871&cat3id=30292
https://alebank.pl/polacy-na-czynsz-wydaja-przecietnie-ponad-polowe-swojego-dochodu/?id=380798&catid=625&cat2id=22871&cat3id=30292
https://alebank.pl/polacy-na-czynsz-wydaja-przecietnie-ponad-polowe-swojego-dochodu/?id=380798&catid=625&cat2id=22871&cat3id=30292
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analityków z Heritage Real Estate Think Tank, opublikowanymi w raporcie z listopada 

2018 r., deficyt mieszkaniowy w Polsce w liczbach bezwzględnych wynosił około 2,1 mln 

mieszkań11. 

Dane te świadczą o niemożliwości pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

ludności w rezultacie wyłącznie wolnej gry rynkowej. Zaprezentowane wyliczenia 

są jednocześnie argumentem na rzecz podjęcia przez władzę publiczną działań, których 

rezultatem byłoby pobudzenie ilościowego i jakościowego rozwoju sektora 

mieszkaniowego oraz zwiększenie dostępności mieszkań12. Wyznaczenie przez władzę 

celu swoich działań oznacza, że w przedmiotowym zakresie realizować będzie ona politykę 

publiczną. Autor przyjmuje za D. Sześciło, że stanowi ją „ujęty w przepisach prawa oraz 

innych aktach zestaw celów, które organy władzy publicznej (wykonawczej i 

ustawodawczej, centralnej i terytorialnej) wyznaczają do realizacji w poszczególnych 

sferach zadań publicznych”13. Zestaw celów związanych z potrzebami mieszkaniowymi 

może być realizowany poprzez interwencje publiczne o charakterze środków prawnych i 

administracyjnych, pomocy finansowej i bezpośrednich działań14. 

Polityka publiczna prowadzona w obszarze mieszkalnictwa określana jest mianem 

polityki mieszkaniowej. Autor bazuje na jej dwóch węższych definicjach15, które 

uwypuklają odpowiednio aspekt ekonomiczny i społeczny. Tym samym, po pierwsze 

rozumie ją jako jedną z polityk mikroekonomicznych, prowadzonych przez władze 

 
376 mieszkań na 1000 mieszkańców). Patrz: Dominium, Na 1000 Polaków przypada już 376 mieszkań, 

https://www.dominium.pl/artykuly/artykul/na-1000-polakow-przypada-juz-376-mieszkan [dostęp: 

25.09.2021].  
11 Do 2030 r. deficyt może wzrosnąć nawet do 2,7 mln mieszkań, co będzie skutkiem nasilającej się migracji 

ludności z terenów wiejskich do miast. Patrz: Heritage Real Estate Think Tank, Ile mieszkań brakuje w 

Polsce?, listopad 2018 r., s. 40. 
12 A. Twardoch, Problem dostępnego budownictwa mieszkaniowego na wybranych przykładach, rozprawa 

doktorska, Gliwice: 2010, s. 151, http://delibra.bg.polsl.pl/Content/874/twardoch.pdf [dostęp: 16.08.2018].  
13 D. Sześciło, Polityka publiczna i rola administracji w jej tworzeniu [w:] red. Sześciło D., Administracja 

i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Warszawa: 2014, s. 58. 
14 R. Cyran, Mieszkalnictwo jako obszar interwencjonizmu publicznego, www.nieruchomosci.beck.pl 

[dostęp: 01.05.2010]. Cyt. za B. Sadowska, Komunalna gospodarka mieszkaniowa w gminach jako ważny 

element polityki społecznej państwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy 

Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012, nr 27, s. 512.  
15 Zgodnie z szerszą definicją politykę mieszkaniową stanowią „wszelkie działania państwa, które mają 

wpływ na funkcjonowanie rynku mieszkaniowego i na jego wynik, tzn. ilość, ceny i jakość zasobu 

mieszkaniowego”. P. Lis, Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, „Space - Society – 

Economy” 2011, nr 10, s. 11. Przy założeniu, że użyte w definicji słowo „państwo” stanowi manifestację 

wszelkiej władzy publicznej, tak rozumiana polityka mieszkaniowa obejmowałaby część zagadnień z 

zakresu np. polityki zdrowotnej, oświatowej lub energetycznej. W kontekście szerszego podejścia do 

przedmiotowej polityki można wskazać na problem wpływu polityki monetarnej na lokalne rynki 

mieszkaniowe. Patrz: X. Sun, K. P. Tsang, The impact of monetary policy on local housing markets: Do 

regulations matter?, „Empirical Economics” 2018, nr 54, s. 989-1015.  

https://www.dominium.pl/artykuly/artykul/na-1000-polakow-przypada-juz-376-mieszkan
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/874/twardoch.pdf
http://www.nieruchomosci.beck.pl/
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publiczne, która polega na zapewnieniu funkcjonowania rynku mieszkaniowego w tych 

sferach, w jakich jest on w stanie zapewnić efektywną produkcję budowlano-montażową, 

a także na korygowaniu ewentualnych jego niesprawności16. Po drugie uznaje, że politykę 

mieszkaniową stanowi „zbiór działań podejmowanych przez władze (na różnych 

szczeblach administracji: centralnym, regionalnym i lokalnym), związanych z 

rozwiązywaniem problemu mieszkaniowego. Jej nadrzędnym celem, jako części polityki 

społecznej, jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym polepszenie warunków 

bytowych ogółu społeczeństwa”17. Z przedstawionych definicji wynika, że polityka 

mieszkaniowa łączy w sobie cele i przedmiot zainteresowania dwóch innych odrębnych 

polityk: gospodarczej i społecznej. W rezultacie można mówić o odpowiednio dwóch 

poddyscyplinach polityki mieszkaniowej: gospodarczej polityce mieszkaniowej i 

społecznej polityce mieszkaniowej. 

 W świetle powyższych uwag można zauważyć, że do wyzwań w zakresie polityki 

mieszkaniowej należy nie tylko zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkań, ale również 

zagwarantowanie, że będą one dostępne również dla osób o niskich lub przeciętnych 

dochodach. Polityka mieszkaniowa prowadzona przez państwo i jednostki samorządu 

terytorialnego może wspierać te cele zasadniczo na 2 sposoby, tj. poprzez stymulowanie 

budowy nowych mieszkań, jak również regulowanie prywatnego rynku 

mieszkaniowego18. 

Celem postawionym sobie przez autora niniejszego raportu jest dostarczenie lokalnej 

egzekutywie oraz krajowemu prawodawcy przykładów stosowanych zagranicą 

instrumentów prawnych, które mogą zostać wykorzystane przy przeciwdziałaniu 

problemom polskiego mieszkalnictwa. Autor nie koncentruje się jednak jedynie na 

obowiązujących regulacjach. Za interesujące w perspektywie kreowania lokalnej polityki 

mieszkaniowej w Polsce mogą uchodzić bowiem nie tylko aktualnie stosowane rozwiązania 

zagraniczne, ale również te, których dalszego stosowania zaniechano. W przypadku obu 

 
16 P. Lis, Cele i instrumenty…, s. 10. 
17 A. Twardoch, Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w kontekście prognozowanych zmian 

demograficznych. Wybrane skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 223, s. 22. 
18 D. Sześciło, R. Łapszyński i in., Samorządowa wspólnota dobrobytu, czyli nowy ład w usługach 

publicznych [w:] D. Sześciło (red.), Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, Raport 

Forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa: 2019, s. 63, https://www.batory.org.pl/upload/files/P

rogramy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf [dostęp: 24.10.2021]. 

https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf
https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf
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tych kategorii przydatnymi mogą okazać się skutki ich stosowania, a w przypadku ostatnich 

również przyczyny porzucenia.  

Ze względu na łączony, rządowo-samorządowy charakter części z omawianych 

instytucji, w przypadkach tych wzięta pod uwagę będzie również perspektywa centralna19. 

Opisywane w pracy instrumenty będą odnosić się zarówno do gospodarczej, jak i społecznej 

polityki mieszkaniowej. Przewaga opisu tych drugich wynika z faktu, iż stosowanie 

odnoszących się do mieszkalnictwa instrumentów o stricte gospodarczym charakterze 

należy najczęściej do kompetencji władz centralnych. W pracy występują również 

przykłady rozwiązań związanych z obszarami miejskimi lub wiejskimi. Stanowią one 

przykład pokrywania się przedmiotu polityki mieszkaniowej z odpowiednio polityką 

miejską i rozwoju wsi.   

W świetle przedstawionej wcześniej definicji prowadzenie polityki publicznej zakłada 

wyznaczanie celów i ich realizację. Oznacza to, że władze ją realizujące muszą posiadać 

swobodę działania w zakresie kreowania instrumentu i/lub sposobu jego wdrażania. 

W konsekwencji charakteru realizacji własnej polityki publicznej nie ma wykonywanie 

zadań zleconych przez inny podmiot władzy (zazwyczaj wyższego szczebla), który określił 

przy tym (np. w formie ustawy) w sposób wyczerpujący i bezalternatywny sposób realizacji 

tego zadania, nie pozostawiając w tym zakresie żadnej swobody podmiotowi, który ma go 

wykonywać. W tym przypadku adresat zleconego zadania będzie jedynie wykonawcą 

polityki publicznej prowadzonej przez podmiot, który wykonanie tego zadania zlecił. 

Odnosząc tę uwagę do prowadzenia polityki mieszkaniowej przez władze lokalne i 

regionalne należy zauważyć, że wykonywanie przezeń zadań publicznych o charakterze 

obligatoryjnym w jedynej dopuszczalnej w ustawie formie nie stanowi realizowania przez 

te władze ich własnej polityki w zakresie mieszkalnictwa. Zadania o takim charakterze nie 

będą tym samym stanowiły przedmiotu niniejszego raportu.  

Przedstawione w pracy działania władz publicznych będą związane zarówno ze sferą 

imperium, jak i dominium. Znaczna część omawianych instrumentów będzie łączyła w 

sobie działania o charakterze publiczno- i prywatnoprawnym. Istotnymi dla raportu będą 

 
19 Nie zmienia to jednak faktu, iż, jak zauważa K. Dziworska, „rynek mieszkaniowy, pomimo oddziaływania 

czynników o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, ma z natury rzeczy charakter lokalny i tak 

należy go badać”. K. Dziworska, Rynek najmu mieszkań – współczesne dylematy, „Zarządzanie i Finanse - 

Journal of Management and Finance” 1/2017, nr 15. Zdaniem Autora powyższe stwierdzenie można odnieść 

również do polityki publicznej, poprzez którą oddziałuje się na tenże rynek. 
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wszelkie formy współpracy władz samorządowych z podmiotami prywatnymi, jak 

przedsiębiorstwa i organizacje non-profit. W pracy pominięte zostaną natomiast działania 

o stricte popularyzatorskim charakterze oraz bliżej nieskonkretyzowane zamierzenia władz 

lokalnych w przedmiotowym zakresie. W przypadkach, gdy autor uznał to za niezbędne dla 

pełnego zrozumienia roli danej instytucji lub charakteru miejscowej polityki mieszkaniowej 

opis rozwiązań ukazany będzie na tle społeczno-ekonomicznym i historycznym. 

Autor raportu przyjął konwencję, zgodnie z którą, co do zasady, wykorzystywane 

instrumenty nie przypisuje określonym instytucjom i organom, lecz danemu szczeblowi 

samorządu terytorialnego lub – szerzej – władzy publicznej. Posługuje się on określeniem 

„władz (danego szczebla)”. Zabieg ten ma na celu przedłożenie odpowiedzi na problemy 

mieszkalnictwa nad tych odpowiedzi autorów lub inicjatorów. Konwencja ta służy również 

większej spoistości narracji w raporcie, która przy omawianiu przykładów instrumentów z 

innych państw, mogłaby być naruszana zbyt licznymi dygresjami dotyczącymi roli 

ustrojowej kolejnych organów i instytucji. 

Raport składa się z niniejszego wprowadzenia, dwóch rozdziałów i zakończenia. W 

ramach pierwszego rozdziału autor nakreśli zasadnicze pytania o zakres interwencji oraz 

rolę władzy rządowej i samorządowej na rynku mieszkaniowym. Rozdział drugi stanowić 

będzie przegląd działań, które mogą wykorzystać zagraniczne władze lokalne i regionalne. 

W ramach zakończenia autor udzieli odpowiedzi na pytania sformułowane w rozdziale 

drugim w świetle całości przedstawionych rozwiązań. Przyjęta przez autora konstrukcja 

raportu zakłada również podział tematyki na podrozdziały, a w przypadku rozdziału 

drugiego również stosowanie dodatkowego trzeciego stopnia podziału.  

 

 



11 

 

POLITYKA MIESZKANIOWA W ŚWIETLE POLSKICH NORM 

KONSTYTUCYJNYCH, TEORII ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO 

ORAZ MYŚLI POLITYCZNEJ I PRAWNEJ 

1. Trzy dylematy samorządowej polityki mieszkaniowej 

Charakter prowadzonej przez władze samorządowe polityki mieszkaniowej i wybrane 

do tego celu instrumenty są uzależnione od ustosunkowania się do trzech zasadniczych 

dylematów polityki mieszkaniowej. Pierwszym z nich jest pytanie o dopuszczalny zakres 

interwencji publicznej w sferze mieszkalnictwa oraz standard usług, do których 

zapewnienia zobowiązana jest władza. Drugim jest decyzja o położeniu akcentu na 

pozytywną albo regulacyjną rolę administracji publicznej w tym zakresie. Trzecim 

natomiast jest spór o większą efektywność w realizowaniu przedmiotowej polityki – i w 

konsekwencji wiodącą rolę w tym zakresie – władzy lokalnej (gminnej i powiatowej) albo 

regionalnej (wojewódzkiej).   

Pomocnym w zakresie ustosunkowania się do pierwszego z nich będzie odniesienie się 

do znaczenia odpowiednich rodzimych postanowień konstytucyjnych, typologii modeli 

polityki mieszkaniowej i poglądów przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych. 

W zakresie drugiego niezbędnym jest sięgnięcie po charakterystykę obu ról dokonaną przez 

G. Majone. Rozstrzygnięciu trzeciego z nich sprzyjać będzie analiza rezultatów polityki 

mieszkaniowej realizowanej przez zagraniczne władze regionalne i lokalne oraz literatury 

na temat charakteru tendencji na rynku mieszkaniowym. 

2. Polityka mieszkaniowa w świetle norm konstytucyjnych 

Konieczność prowadzenia polityki mieszkaniowej znajduje w Polsce oparcie w normie 

konstytucyjnej. Zgodnie z art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. (dalej – Konstytucja RP)20 władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają 

bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli 

zmierzające do uzyskania własnego mieszkania (ust. 1). Ochronę praw lokatorów, zgodnie 

z ust. 2, określa ustawa.  

 
20 Tekst ogłoszony: Dz. U. z 1997 nr 78, poz. 483 z pózn. zm. 
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Postanowienia Konstytucji RP nie formułują z całą pewnością „prawa do mieszkania”, 

rozumianego jako prawo podmiotowe każdego człowieka lub każdej rodziny. Zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych ujęto jako cel (zadanie) władz publicznych. Art. 75 Konstytucji 

RP nakłada tym samym na władze obowiązek podejmowania działań, które mają służyć 

realizacji rzeczonego zadania, uznając jednocześnie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

za jedynie ogólniejszą wartość konstytucyjną, wyznaczającą sposób stanowienia i 

stosowania wszystkich przepisów prawa21. Użycie w treści przepisu zwrotu „prowadzenie 

polityki” klarownie wskazuje, że konkretyzacja zakresu, form i metod działania władz 

została pozostawiona politycznym decyzjom ustawodawcy. Polityka ta nie musi zmierzać 

do natychmiastowej realizacji celu, lecz ma jedynie maksymalnie ją do niego przybliżyć. 

Suma podjętych działań powinna „sprzyjać” osiągnięciu celu, co oznacza, że na władzy 

publicznej ciąży zobowiązanie starannego działania, a nie rezultatu. „Zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych” należy odnosić do płaszczyzny faktycznej i prawnej. W przypadku 

pierwszej stanowi je dążenie przez coraz większą grupę obywateli do władania 

mieszkaniem o standardzie umożliwiającym egzystencję w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Płaszczyznę prawną zaspokajania omawianych potrzeb należy odnieść 

do ukształtowania takiego tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, który stworzy 

gwarancję stabilności22.  

Kolejność wymienionych w omawianym przepisie zadań szczegółowych zdaje się 

sugerować określoną ich hierarchię23. Wyliczenie to nie ma jednak z pewnością charakteru 

enumeratywnego, na co wskazuje użyty w przepisie zwrot „w szczególności”. W 

odniesieniu do zjawiska bezdomności przepis zobowiązuje władze publiczne do 

„przeciwdziałania” mu, co sugeruje, iż ustrojodawca liczył się z istnieniem tego zjawiska 

w przyszłości. „Wspieranie” rozwoju budownictwa socjalnego oznacza jednocześnie 

obowiązek samodzielnego podejmowania inicjatyw budowlanych oraz ustanowienie form 

budownictwa przeznaczonego dla osób, które nie są w stanie same pokryć całości kosztów 

budowy, jak i wprowadzania różnych form pomocy dla osób zamieszkujących powstałe w 

wyniku tych działań lokale24.  

 
21 L. Garlicki, M. Derlatka, Artykuł 75 [w:] red. L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, t. 2, wyd. 2, Warszawa: 2016, s. 810. 
22 Ibidem, s. 813.  
23 Ibidem, s. 813. 
24 Ibidem, s. 814. 
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„Popieranie” działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania 

odnosi się natomiast do innych typów budownictwa, niż budownictwo socjalne. Inicjatywa 

budowlana należy w tym zakresie do samej zainteresowanej osoby, a rolą władz jest 

udzielanie jej poparcia. Pojęcie „własnego” mieszkania należy rozumieć jako zarówno 

mieszkanie stanowiące przedmiot własności (co stanowi opcję preferowaną 

przez ustrojodawcę), jak i wszelkie inne nabycie uprawnień do samodzielnego zajmowania 

lokalu mieszkalnego o pewnej trwałości w czasie i ochronie prawnej25. Rodzaj i formy 

udzielanego „poparcia” zależą w znacznej mierze od decyzji ustawodawcy i nie istnieją 

przeciwskazania by różnicować je w zależności od sytuacji materialnej poszczególnych 

rodzin. Każdy jednak, kogo potrzeby mieszkaniowe są „niezaspokojone” musi mieć prawo 

do jakiejś formy poparcia. Adresatem omawianych obowiązków są władze publiczne, czyli 

ogół państwowych oraz samorządowych organów i instytucji, choć w doktrynie podkreśla 

się, że mogą nim być również podmioty działające w zastępstwie władz publicznych26. 

Beneficjentami działań władz publicznych są natomiast „obywatele”, których potrzeby 

mieszkaniowe nie zostały zaspokojone. Nie są nimi tym samym cudzoziemcy ani osoby 

prawne27.  

Ustęp 2 omawianego artykułu nakłada na ustawodawcę obowiązek przyjęcia regulacji 

zapewniającej ochronę praw lokatorów. W przeciwieństwie do ust. 1, nie ograniczono w 

tym przypadku kręgu beneficjentów do „obywateli”, co w zgodzie z zasadami wykładni 

rozdziału II Konstytucji RP oznacza, że krąg ten ma uniwersalny charakter. Pojęcie 

„lokatora” należy w tym przypadku interpretować szeroko, tj. jako każdego użytkownika, 

który zajmuje mieszkanie na podstawie ważnego tytułu prawnego. Odnosi się on również 

do osób pozostających w stosunku najmu lokalu mieszkalnego28. Tym samym, o ile 

sytuacja obywateli polskich, którzy dopiero dążą do zaspokojenia swoich potrzeb 

mieszkaniowych jest wyznaczana nałożeniem jedynie ogólnych zadań na władzę publiczną, 

o tyle sytuacja prawna osób, które już użytkują lokale mieszkalne, musi być uregulowana 

w sposób gwarantujący im ochronę prawną29. Przyznanie ochrony prawnej lokatorowi 

oznacza ograniczenie tej ochrony dla innych podmiotów, co oznacza wprowadzenie 

 
25 Ibidem, s. 814. 
26 Ibidem, s. 815. Autorzy odnosili to w szczególności do spółdzielni mieszkaniowych.  
27 Ibidem, s. 816. 
28 Uchwała Sądu Najwyższego z 29 lutego 2000 r., sygn.. akt III CZP 26/99, Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego Izba Cywilna 2000, nr 9, s. 8.  
29 L. Garlicki, M. Derlatka, op. cit., s. 816-817. 
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elementów polityki socjalnej do gospodarki rynkowej30. Przyjmując tę optykę art. 75 

stanowi konstytucyjną przesłankę wprowadzenia ograniczeń prawa własności, które to 

ograniczenia nie mogą jednak przekreślać istoty tego prawa31.   

3. Typologia modeli polityki mieszkaniowej  

W literaturze można odnaleźć wiele typologii modeli polityki mieszkaniowej. Jednym 

z popularniejszych jest podział zaproponowany przez J. Barlowa i S. Duncana, który bazuje 

na klasyfikacji tzw. reżimów państwa opiekuńczego G. Esping-Andersena32. Autorzy 

ci wyróżnili trzy modele: liberalny, korporacyjny i socjaldemokratyczny. Kryteriami 

wyodrębnienia były skala i zakres stosowania poszczególnych instrumentów polityki 

mieszkaniowej (np. subsydiów, kontroli czynszów, przydziału lokali). Model liberalny 

charakteryzuje orientacja rynkowa i możliwie minimalna ingerencja państwa, którego 

pomoc finansowa jest ukierunkowana na wyłącznie najsłabsze grupy społeczne. Model 

korporacyjny również opiera się na filozofii wolnego rynku, jednak zakłada 

interwencjonizm państwowy w określonych kwestiach mieszkaniowych. Stanowi tym 

samym model pośredni. Model socjaldemokratyczny natomiast realizowany był w krajach 

skandynawskich i opiera się na idei powszechności usług publicznych. Kluczową rolę 

odgrywa w nim państwo, które koryguje mechanizmy rynkowe poprzez kontrolę cen i 

czynszów, a także rozbudowany system alokacji mieszkań33. 

Równie ciekawy podział zaproponował P. Lis. Dzieli on społeczną politykę 

mieszkaniową na prowadzoną w modelu uniwersalnym albo selektywnym. Ostatni model 

dzieli natomiast na dwie odmiany: szeroką i wąską34. Model uniwersalny charakteryzuje 

dominacja idei solidarnego płacenia i otrzymywania świadczeń, przy uwzględnieniu 

zróżnicowania co do stopnia obciążeń i świadczeń publicznych w zależności od dochodów 

danego gospodarstwa domowego. Państwo zapewnia w tym przypadku mieszkanie 

każdemu, bez względu na jego dochody. Model ten jest obowiązującym w Danii i Holandii, 

 
30 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

Warszawa: 2000, s. 99  
31 Tak w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98, Orzecznictwo 

Trybunału Konstytucyjnego 2000/1/3 oraz z dnia 10 października 2000, sygn. akt P 8/99, Orzecznictwo 

Trybunału Konstytucyjnego 2000/6/190. 
32 Omówione zostały w: G. Esping-Andersen, The Three Political Economies of the Welfare State, 

„International Journal of Sociology”, jesień 1990, t. 20, nr 3, s. 92-123.  
33 J. Barlow, S. Duncan, Success and Failure in Housing Provision. European systems compared, 

Oxford/Nowy Jork/Tokyo: 1994. 
34 P. Lis, Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Poznań: 2015, s. 206. 
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w przeszłości występował także w Szwecji35. W modelu selektywnym w wersji szerokiej 

beneficjentami pomocy państwa w sferze mieszkaniowej są osoby w trudnej sytuacji 

finansowej lub wykluczone (jak w koncepcji wąskiej) oraz osoby o skromnych dochodach, 

których trudność w dostępie do odpowiedniego mieszkania wynika z niepewności co do 

uzyskiwania dochodów. Dostęp do mieszkania jest w tym przypadku zależny od 

nieprzekroczenia określonego pułapu dochodów. Wysokość czynszów najmu jest 

regulowana i ich wysokość pozostaje przystępna. Model ten obowiązuje w Niemczech, 

Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Republice 

Czeskiej i Słowenii36. W modelu selektywnym w wersji wąskiej mieszkania 

subwencjonowane przez władze publiczne są zastrzeżone jedynie dla osób będących w 

trudnej sytuacji finansowej lub wykluczonych. Zasady przydziału lokali są określone w 

sposób rygorystyczny. Wysokość czynszu jest natomiast pokrywana ze środków 

publicznych niemal w całości. Państwami, w których przyjęto ten model są Bułgaria, Cypr, 

Estonia, Węgry, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania, 

Słowacja i – częściowo – Hiszpania37.   

4. Polityka mieszkaniowa dla przedstawicieli myśli lewicowej, 

katolickiej nauki społecznej i liberalnej  

W okresie międzywojennym gorącym orędownikiem rozwoju gminnej polityki 

mieszkaniowej w Polsce był socjalistyczny działacz spółdzielczy i radny miasta 

stołecznego Warszawy Teodor Toeplitz. Domagał się on rozpoczęcia przez miasto budowy 

nowych mieszkań, aby zapewnić je przedstawicielom klasy robotniczej, jak również 

prowadzenia polityki gruntowej, która zapewniłaby tereny pod budowę domów 

mieszkalnych i umożliwiłaby regulację przestrzeni miejskiej, skutkującą ładem 

przestrzennym38. Toeplitz był jednym ze współautorów projektu ustawy o budowie 

mieszkań dla ludności pracującej, który został złożony 19 lutego 1929 r. Zakładał on 

finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego ze specjalnie utworzonego 

Społecznego Funduszu Mieszkaniowego, którego podstawą miały być wpływy z 

obciążającego pracodawcę podatku od wynagrodzeń za pracę najemną oraz dotacji 

celowych z budżetu państwa. Budownictwo to miało być prowadzone przez gminy, 

spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budowy tanich mieszkań oraz przez inne 

 
35 Ibidem, s. 206. 
36 Ibidem, s. 208.  
37 Ibidem, s. 209.  
38 J. A. Szymański, Działalność Teodora Toeplitza w ruchu spółdzielczym, Warszawa: 1979, s. 99. 
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instytucje społeczno-humanitarne o działalności nie nastawionej na zysk. Rezultatem 

przyjęcia ustawy miała być budowa 500 tysięcy mieszkań w latach 1929-193839.  

Istnienie problemu mieszkaniowego i jego szerokie negatywne skutki dostrzegane są 

również wśród przedstawicieli katolickiej nauki społecznej. Za przykład może w tym 

zakresie posłużyć papież Jan Paweł II, który w ogłoszonej 30 grudnia 1987 r. encyklice 

Sollicitudo rei socialis (pol. Troska społeczna) pisał, że „brak mieszkań, który sam w sobie 

jest bardzo poważnym problemem, można uważać za znak i syntezę całego niedostatku 

ekonomicznego, kulturowego i po prostu ludzkiego”40. Na katolicką naukę społeczną jako 

uzasadnienie wprowadzania swojego modelu polityki mieszkaniowej wskazywały władze 

Wiednia. Wprowadzane tam instrumenty łączone były z wywodzącą się ze społecznego 

nauczania Kościoła katolickiego zasadą subsydiarności. Zestaw stosowanych narzędzi miał 

tym samym na celu zapewnienie pomocy niezbędnej do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych przez osoby słabsze ekonomicznie41. 

Zdecydowanym przeciwnikiem różnych form polityki mieszkaniowej był austriacki 

wolnorynkowy ekonomista i filozof Friedrich August von Hayek. Krytyce prowadzenia 

polityki mieszkaniowej poświęcił rozdział książki „Konstytucja wolności” pt. „Gospodarka 

mieszkaniowa i planowanie miast”42. Twierdził on, że „próba uznania mieszkania 

za świadczenie publiczne już w wielu przypadkach stała się główną przeszkodą na drodze 

do poprawy warunków mieszkaniowych, ponieważ jest sprzeczna z tymi siłami, które 

prowadzą do stopniowego obniżenia kosztów budownictwa. Wszyscy monopoliści są 

notorycznie rozrzutni, a tym bardziej monopolista taki, jak biurokratyczna machina 

państwa (…)”43.  

5. Polityka mieszkaniowa prowadzona w państwie pozytywnym 

i regulacyjnym  

Dobra, zgodnie z typologią stosowaną w ekonomii sektora publicznego, można 

podzielić na czyste dobra publiczne, czyste dobra prywatne i dobra mieszane. O 

przyporządkowaniu dobra do jednego z typów decydują dwa kryteria: krańcowy koszt 

wytworzenia kolejnej jednostki dobra i łatwość wykluczenia osób trzecich z jego 

 
39 Ibidem, s. 104. 
40 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Wrocław: 1994, s. 29.  
41 J. Giecewicz, Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005, Warszawa: 

2008, s. 68  
42 F. A. von Hayek, Konstytucja wolności, Warszawa: 2007. 
43 Ibidem, s. 335. 
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konsumpcji. Według tej typologii mieszkania są czystym dobrem prywatnym, gdyż 

wykluczenie z konsumpcji osób trzecich jest w tym przypadku bardzo proste, a koszt 

budowy kolejnego mieszkania (szczególnie zespołu mieszkań, np. bloku) – wysoki. O ile 

w przypadku czystych dóbr publicznych władzom łatwo jest wyjaśnić konieczność ich 

wytworzenia lub sfinansowania, o tyle interwencja w zakresie czystych dóbr prywatnych 

wymaga szczególnego uzasadnienia jako ograniczająca obszar tradycyjnie zarezerwowany 

rynkowi44. 

Bezpośrednie wytwarzanie czystego dobra prywatnego (w tym przypadku mieszkania) 

przez podmioty publiczne stanowi charakterystyczną cechę państwa pozytywnego w ujęciu 

G. Majone. Ten model państwa dobrobytu charakteryzuje silne przywiązanie do polityki 

redystrybucji, dyskrecjonalne zarządzanie zagregowanym popytem, dążenia 

nacjonalizacyjne i wzmacnianie roli przedsiębiorstw państwowych w krajowej 

gospodarce45. Stąd też polityka mieszkaniowa prowadzona zgodnie z założeniami państwa 

pozytywnego opiera się na budowie i świadczeniu lokali przez same władze publiczne. 

Początków modelu państwa regulacyjnego można doszukać się pod koniec 

lat 70. XX w. Jego istotne cechy stanowią zaprzeczenie założeń państwa pozytywnego. Są 

to: prywatyzacja przedsiębiorstw użyteczności publicznej, liberalizacja, reformy opieki 

społecznej i deregulacja. W tym modelu przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – wraz 

z branżami uznawanymi za ważne ze względu na interes publiczny – znajdują się w rękach 

prywatnych, podlegając jednocześnie przepisom opracowanym i egzekwowanym przez 

wyspecjalizowane agencje. Tego rodzaju podmioty powołuje się zwykle do istnienia na 

mocy ustawy jako organy administracyjne działające poza łańcuchem hierarchicznej 

kontroli sterowanym jest przez jednostki administracji centralnej (ministerstwa)46. W 

państwach regulacyjnych wykonywanie zadań polityki mieszkaniowej powierzone zostaje 

podmiotom prywatnym, często działającym na zasadzie non-profit, których 

przedsięwzięcia poddane są regulacji i kontroli władzy publicznej.  

 
44 T. Bielec i in., Narodowy Program Mieszkaniowy [w:] Analiza ryzyk w wybranych politykach publicznych, 

Raporty słuchaczy KSAP XXVIII Promocji „Tadeusz Kościuszko”, red. Zybała A., Warszawa 2018, s. 62-

63. 
45 G. Majone, Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i skutki zmian sposobu 

rządzenia z wprowadzeniem Boba Jessopa, „Zarządzanie publiczne” 2015, nr 1(31), s. 53-54. 
46 Ibidem, s. 54-55.  
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6. Samorządowa polityka mieszkaniowa: lokalna czy regionalna? 

Pytanie o wiodącą rolę władzy lokalnej albo regionalnej w realizowaniu samorządowej 

polityki mieszkaniowej należy rozpatrywać jako pytanie o to, które z nich – przy założeniu 

posiadania niezbędnych ku temu instrumentów – swoimi działaniami mogą efektywniej 

zapewnić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokalnych lub regionalnych społeczności. 

Dylemat ten wpisuje się w ogólniejszą dyskusję nad centralizacją (w tym przypadku w skali 

regionalnej) albo decentralizacją prowadzenia polityk publicznych. Argumentem na rzecz 

danej opcji może być z jednej strony możliwość skoordynowanego działania i zapewniania 

zrównoważonego rozwoju obszaru całego regionu (województwa), a z drugiej możliwość 

wyboru środków, które w największym stopniu będą odpowiadać lokalnym potrzebom 

i uwarunkowaniom (gminy i powiaty).  
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ROZWIĄZANIA ZAGRANICZNE 

1. Szwecja 

1.1.  Polityka mieszkaniowa szwedzkich samorządów – kształtowanie się 

obecnego modelu i ogólna charakterystyka  

Szwedzka polityka mieszkaniowa uważana jest za jedną z najlepiej realizowanych 

w Europie. Podobnie do pozostałych polityk społecznych ma ona tam charakter 

powszechny. Oznacza to, że jest oparta na kryterium obywatelstwa i nie wprowadzane są 

w tym zakresie żadne kryteria alokacji47. Ważną rolę w jej realizowaniu odgrywają gminy. 

Od zakończenia II wojny światowej władze centralne przekazywały dotowane pożyczki 

na budowę nowych mieszkań wyłącznie spółkom i innym podmiotom będącym własnością 

gmin lub przez nie nadzorowanym. Pożyczki te pokrywały do 100% początkowych 

nakładów. Ponadto, podczas rządów Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej 

(1932-1976)48, szeroko stosowane były również – związane z aktywnością w obszarze 

mieszkalnictwa – ulgi podatkowe dla władz lokalnych oraz dotacje na spłatę odsetek 

od zaciągniętych na ten cel pożyczek49.  

1.2.  Miejskie spółdzielnie mieszkaniowe i ich rola w regulacji czynszów 

Powyższe działania władzy centralnej miały decydujący wpływ na tworzenie licznych 

miejskich spółdzielni mieszkaniowych, działających na zasadzie non-profit. Świadczenie 

usług mieszkaniowych za ich pośrednictwem jest współcześnie powszechnie stosowaną 

przez władze miejskie formułą. Rola miejskich spółdzielni mieszkaniowych dla realizacji 

omawianej polityki zwiększa dodatkowo znaczenie mieszkań spółdzielczych dla 

szwedzkiego mieszkalnictwa.  

 
47 W państwach członkowskich Unii Europejskiej można wyróżnić następujące kryteria alokacji: dochodowe, 

niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, zapewnienia zróżnicowania społecznego w ramach osiedli 

mieszkaniowych. 
48 Najważniejszym rządowym programem z tego okresu był „Program Miliona”, w ramach którego w latach 

1965–1974 wybudowano w Szwecji ponad milion (1 006 000) mieszkań. Była to odpowiedź władzy 

centralnej na występujący wówczas znaczny niedobór mieszkań. Skala programu jest jeszcze bardziej 

imponująca, gdy weźmie się pod uwagę, że w 1960 r. wielkość populacji Szwecji wynosiła zaledwie ok. 7,5 

milionów osób. Patrz: K. Söderholm, E. Wihlborg, Striving for Sustainable Development and the 

Coordinating Role of the Central Government: Lessons from Swedish Housing Policy, „Sustainability” 2016, 

nr 8(8), 827, s. 2. 
49 UC Berkeley, Housing in Sweden: An Overview, Terner Center for Housing Innovation, Berkeley: 2017, 

s. 2-3, http://ternercenter.berkeley.edu/uploads/Swedish_Housing_System_Memo.pdf [dostęp: 07.02.2019]. 

http://ternercenter.berkeley.edu/uploads/Swedish_Housing_System_Memo.pdf
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Mieszkania spółdzielcze – a dokładniej ich dwa typy50 – są dominującą pod względem 

ilościowym kategorią mieszkań w Szwecji. Z tego powodu kluczowe znaczenie dla 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mają tam instrumenty mające na celu regulowanie 

wysokości czynszów. Działania takie podejmowane są przez miejskie spółdzielnie 

mieszkaniowe, które zobowiązane są do negocjowania wysokości czynszów 

z przedstawicielami lokatorów. Oddziaływanie uzgodnionych w ten sposób stawek nie 

ogranicza się jednak jedynie do lokatorów lokali, których dotyczą. Ich wysokość faktycznie 

stanowi bowiem również naturalny górny pułap czynszów dla inwestorów prywatnych 

budujących mieszkania na wynajem51. 

1.3.  Monopol planistyczny 

Gminy w Szwecji tradycyjnie wyposażone są w szerokie kompetencje w zakresie 

realizowania polityk publicznych52. Do władzy lokalnej należy między innymi tzw. 

monopol planistyczny53. Znacząco ułatwia on podejmowanie decyzji w zakresie 

przeznaczania gruntów pod zabudowę mieszkaniową.  

1.4.  Prawo pierwokupu nieruchomości gruntowych 

W celu umożliwienia gminom swobodnego realizowania polityki przestrzennej 

i mieszkaniowej w 1967 r. szwedzkie władze centralne nadały aglomeracjom prawo 

pierwokupu ziemi. Utworzyły też specjalny fundusz pożyczkowy, który miał zapewniać 

środki niezbędne do wykonania tego prawa54. Polityka ta, wbrew intencjom 

pomysłodawców, doprowadziła jednak do daleko idących konsekwencji, negatywnych 

zarówno z perspektywy gwarancji swobody działalności gospodarczej na rynku 

deweloperskim, jak i ochrony środowiska naturalnego. Obrazuje to badanie 

przeprowadzone w 1975 r. przez szwedzką Państwową Radę Badań Budowlanych. 

Wynikało z niego, iż od lat 60. XX w. w zachodnich gminach kraju 95% budynków 

 
50 Są to bostadrätt oraz hyresrätt. Pierwsze z nich to mieszkania spółdzielcze z wkładem własnym, które 

przeznaczone są dla osób lepiej sytuowanych. Drugie to mieszkania spółdzielcze przeznaczone na 

wynajem. A. Dąbska, Szwedzka polityka mieszkaniowa, https://liberte.pl/zarys-polityki-mieszkaniowej-w-

szwecji/ [dostęp: 07.02.2019]. 
51 P. Lis, Cele i instrumenty…, s. 23-24. 
52 K. Söderholm, E. Wihlborg, op. cit., s. 5. 
53 A. Zastawnik, Kształtowanie przestrzeni z udziałem społeczności lokalnych w procesie planowania 

przestrzennego na wybranych przykładach z gmin małopolskich, Kraków: 2013, s. 35. W opracowaniu 

tym znaleźć można krótką charakterystykę szwedzkiego systemu planistycznego. Ibidem, s. 34-36.   
54 K. Söderholm, E. Wihlborg, op. cit., s. 6.  

https://liberte.pl/zarys-polityki-mieszkaniowej-w-szwecji/
https://liberte.pl/zarys-polityki-mieszkaniowej-w-szwecji/
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mieszkalnych wzniesionych przez władze lokalne zostało wybudowanych na terenach 

zielonych, a gminy były właścicielami 80% z gruntów, na których je wzniesiono55. 

2. Szwajcaria  

2.1.  Polityka mieszkaniowa jako przedmiot rywalizacji kantonów i gmin 

W wielu państwach – w przeciwieństwie do Polski56 – przedmiotowa  polityka 

publiczna realizowana jest również na poziomie regionalnym57. Interesujący wymiar 

ma ona w regionach Szwajcarii. Wewnętrzną organizację tego państwa charakteryzuje 

daleko posunięta swoboda kantonów i gmin. W ramach obu tych szczebli podziału 

terytorialnego trwa rywalizacja o nowych mieszkańców (w szczególności 

najzamożniejszych), mających w konsekwencji zostać regionalnymi/lokalnymi 

podatnikami58. Z racji przyjęcia wysokich norm w zakresie świadczenia usług publicznych 

(w tym mieszkaniowych) na poziomie ogólnopaństwowym, jak i poszczególnych 

kantonów, wspomniana rywalizacja odbywa się głównie na gruncie zachęt finansowych.  

2.2.  Wpływ wysokości regionalnego podatku dochodowego na wysokość czynszu 

najmu 

Zachęty te mogą być związane z wykorzystaniem przez szwajcarskie władze regionalne 

ekonomicznego rezultatu działań prawnych w postaci ustalania wysokości regionalnego 

podatku dochodowego. Podwyższenie wysokości tej daniny publicznej na rynku 

szwajcarskim, jak wynika z analiz ekonometrycznych59, skutkuje spadkiem wartości 

budynków i gruntów, czego rezultatem jest z kolei obniżenie wysokości czynszów przez 

podmioty rynkowe.  

 
55 Ibidem. 
56 Dzieje się tak, mimo iż, jak wynika z badań, trendy na rynku mieszkaniowym mają charakter ponadlokalny, 

będąc jednocześnie niejednorodnymi w skali całego kraju. Patrz: B. Katz, M. A. Turner, K. D. Brown, M. 

Cunningham, N. Sawyer, Rethinking Local Affordable Housing Strategies: Lessons From 70 Years of Policy 

and Practice, Waszyngton: 2003, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.163.5185&rep

=rep1&type=pdf [dostęp: 20.12.2021]. 
57 Jako region autor rozumie regiony administracyjne (funkcjonalne), samorządowe, autonomiczne i 

federalne (patrz: K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa: 2010, s. 

29-33), jak również jednostki administracyjne o charakterze ponadlokalnym występujące w hierarchii 

poniżej regionów federalnych (w przypadku państw federalnych). 
58 Ch. A. L. Hilber, O. Schöni, Housing Policies in the United Kingdom, Switzerland, and the United States: 

Lessons Learned, Asian Development Bank Institute Working Paper Series, kwiecień 2016, nr 569, s. 17-18. 
59 Ch. A. L. Hilber, Auswirkungen Staatlicher Massnahmen auf die Bodenpreise. Eine Theoretische 

und Empirische Analyse der Kapitalisierung. Zurych: 1998; C. Basten, M. von Ehrlich, A. Lassmann, Income 

Taxes, Sorting, and the Costs of Housing: Evidence from Municipal Boundaries in Switzerland. 

Center for Economic Studies – Ifo Institute Working Paper 4896. Monachium: 2014. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.163.5185&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.163.5185&rep=rep1&type=pdf
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2.3.  Przykłady przyjmowanych regionalnie rozwiązań 

Odmienna sytuacja rynkowa i różne wyzwania w poszczególnych kantonach skutkują 

zróżnicowaniem w zakresie intensywności stosowania instrumentów polityki 

mieszkaniowej w regionach Szwajcarii. Wachlarz stosowanych w kantonach rozwiązań 

obejmuje: sprzedaż gruntów podmiotom zajmujących się budową budynków mieszkalnych 

po przystępnych cenach, przyznawanie dotacji gospodarstwom o niskich dochodach w celu 

umożliwienia im płatności czynszu, a także korzystanie z prawodawstwa budowlanego i 

planistycznego określającego, jaki rodzaj nowego budownictwa mieszkalnego jest 

dozwolony w określonych strefach i jaka powinna być cena oferowanych tam mieszkań60. 

2.4.  Dofinansowywanie czynszu najmu nowych mieszkań – przykład Zurychu 

Władze kantonu Zurych oraz jego stolicy – Zurychu udzielają pomocy gospodarstwom 

domowym, których dochód nie przekroczył określonego poziomu poprzez 

dofinansowywanie czynszu najmu. Środki te udzielane są dla przeprowadzających 

inwestycje deweloperskie, którzy zdecydują na subsydiowany najem lokali. Od samych 

deweloperów zależy ilość lokali, które zostaną przeznaczone na przedmiotowy cel. 

Warunkiem udzielenia subsydium jest brak różnic między mieszkaniem subsydiowanym a 

resztą lokali utworzonych w ramach danej inwestycji61. Celem wdrożenia tego instrumentu 

było przeciwdziałanie głównych problemom rynku najmu w Zurychu, jakim są niski 

standard świadczonych lokali oraz znaczne podwyżki czynszu najmu w przypadku 

dokonania remontów, które czynią te lokale nieosiągalnymi dla dotychczasowych grup 

najemców62.  W praktyce jednak tylko niewielka część lokali w mieście objęta jest 

przedmiotowym wsparciem63. 

3. Niemcy 

3.1. Czynsz porównawczy i kwalifikowany czynsz porównawczy 

Niemiecki rynek mieszkań na wynajem jest najbardziej rozwinięty w Europie. 

Mieszkanie lub dom w 2017 r. wynajmowało tam 48,6% populacji64. W tym kontekście 

 
60 M. Glaser, The Situation of Social Housing in Switzerland, „Crytical Housing Analysis” 2017, t. 4, 

nr 7, s. 74.  
61 Dane z 2013 r. Ibidem, s. 76 
62 Ibidem, s. 75. 
63 W 2013 r. jedynie 3,4% ogółu mieszkań w Zurychu objęta była programem subsydiowanego najmu lokali. 

Patrz: A. Kälin, Immer weniger subventionierte Wohnungen, https://www.nzz.ch/zuerich/immer-weniger-

subventionierte-wohnungen-1.18192895 [dostęp: 20.12.2021]. 
64 P. Zańko, Wynajem w Polsce jest niepopularny. Mieszkania lub domy wynajmuje tylko 15,8 proc. Polaków, 

http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/wynajem-w-polsce-jest-niepopularny-mieszkania-

lub-domy-wynajmuje-tylko-15 [dostęp: 28.05.2019]. 

https://www.nzz.ch/zuerich/immer-weniger-subventionierte-wohnungen-1.18192895
https://www.nzz.ch/zuerich/immer-weniger-subventionierte-wohnungen-1.18192895
http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/wynajem-w-polsce-jest-niepopularny-mieszkania-lub-domy-wynajmuje-tylko-15
http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/wynajem-w-polsce-jest-niepopularny-mieszkania-lub-domy-wynajmuje-tylko-15
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zrozumiałym wydaje się fakt, że tamtejsze prawo przewiduje mechanizm kontroli 

czynszów. Stanowią go tzw. czynsz porównawczy (niem. Mietspiegel) wraz z 

kwalifikowanym czynszem porównawczym (niem. Qualifizierter Mietspiegel), które 

uregulowane zostały w § 558c i § 558d niemieckiego kodeksu cywilnego65.  

Mechanizm czynszu porównawczego zakłada tworzenie na okresy dwuletnie tabeli 

czynszów, które zawierają widełkowo sporządzone stawki czynszu za 1 m2 powierzchni 

użytkowej mieszkalnej. Tabele są opracowywane i zatwierdzane dla poszczególnych gmin 

przez przedstawicieli władz lokalnych, zrzeszeń właścicieli i lokatorów (§ 558c). 

Sporządzenie tabeli może zostać zlecone powołanemu do tego celu komitetowi złożonemu 

z ekspertów, który opracuje je zgodnie z powszechnie uznawanymi metodami naukowymi 

(forma kwalifikowana). W takim przypadku tabela ta musi być następnie zatwierdzona 

przez przedstawicieli wskazanych uprzednio podmiotów (§ 558d). W praktyce tabele 

sporządzane są przez powołane do tego ciała eksperckie jedynie w części miast, w tym m.in. 

w Berlinie czy Monachium. Jest to wynikiem wysokich kosztów związanych z 

działalnością takich ciał. W konsekwencji opracowanie tabeli stawek czynszu najmu 

następuje w drodze trójstronnych negocjacji, które w niewielkim stopniu uwzględniają dane 

empiryczne66.  

Czynsz porównawczy i jego kwalifikowana wersja mają wiążące implikacje 

dla wynajmujących i najemców na obszarach uznanych przez władze landów za 

posiadające szczególny deficyt lokali na miejscowym rynku mieszkaniowym67. W tych 

miejscach stawka czynszu może przekroczyć maksymalną cenę 1 m2 najwyżej o 10% (§ 

556d). Rozwiązanie to zasługuje na aprobatę nie tylko ze względu na jego wpływ na 

zwiększenie dostępność najmu mieszkań, ale również z perspektywy troski o rozwój rynku 

najmu. Jak wykazały bowiem badania68 regulowanie przez władze publiczne stawek 

czynszu ma wpływ na wzrost popytu na najem nieruchomości mieszkaniowych.  

 
65 Bundesrepublik Deutschland Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), https://www.gesetze-im-

internet.de/bgb/BJNR001950896.html [dostęp: 20.12.2021]. 
66 P. Deschermeier, H. Haas, M. Hude, M. Voigtländer, A first analysis of the new German rent regulation, 

„International Journal of Housing Policy” 2016, t. 16, nr 3, s. 298. 
67 Obszar może zostać uznany za posiadający szczególny deficyt lokali na okres maksymalnie 5 lat.  
68 R. Arnott, Tenancy Rent Control, „Swedish Economic Policy Review” 2003, nr 10, s. 89-121 

oraz D. Andrews, A. C. Sánchez, Drivers of Homeownership Rates in Selected OECD Countries, „OECD 

Economics Department Working Papers” 2011, Nr 849. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
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3.2. Liberalizacja przepisów planistycznych względem obszarów 

zurbanizowanych 

Inny ciekawy instrument lokalnej polityki mieszkaniowej w Niemczech powiązany jest 

z dążeniem do rewitalizacji centrów miast. Niemiecki ustawodawca69 przewidział 

możliwość liberalizacji przepisów w stosunku do inwestycji (w tym mieszkaniowych) na 

wskazanych terenach. Przepisy dopuszczają wyznaczenie przez gminę obszaru, na którym 

przedsięwzięcia budowlane nie będą uwarunkowane istnieniem planu zabudowy (niem. 

Bebauungsplan, dalej - B-plan)70. Mogą być to jednak wyłącznie obszary już 

zurbanizowane. W praktyce są to tereny śródmiejskie z istniejącą tkanką miejską, 

infrastrukturą społeczną i techniczną71. Działanie to ma jednocześnie wpływ na ochronę 

terenów otwartych, gdyż ukierunkowanie procesów inwestycyjnych w sposób zgodny z 

polityką władz publicznych może zmniejszyć presję na te obszary.   

3.3. Statut zachowania 

Gminom pragnącym zachować dotychczasowy charakter zabudowy danej części 

miasta, miksu społecznego zamieszkującej ją populacji lub dążącym do zmiany kierunku 

rozwoju miasta w sukurs przychodzi § 172 niemieckiego kodeksu budowlanego72. Przepis 

ten reguluje przyjmowanie tzw. statutu zachowania (niem. Erhaltungssatzung).  

Opisany w nim mechanizm opiera się na wskazaniu w B-planie obszarów w stosunku 

do których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia władz na określone zmiany w zakresie 

charakteru zagospodarowania terenu. W ramach statutu może być ograniczona możliwość 

m.in. rozbiórki lub modyfikacji budynku mieszkalnego, zmiana jego przeznaczenia z 

mieszkaniowego na komercyjny oraz z lokalu wynajmowanego na zamieszkiwany przez 

jego właścicieli. W przypadku przyjęcia statutu władze gminy mają również prawo do 

wglądu w treść umów sprzedaży mieszkania w celu zbadania ich potencjalnie 

 
69 Propozycja daleko posuniętej deregulacji jako swego rodzaju remedium na degradację centrów miast 

pojawia się też w piśmiennictwie amerykańskim. Patrz: N.S. Garnett, Ordering (and Order In) the City, 

„Stanford Law Review” 2004–2005, nr 57, s. 53–54. 
70 Jest to akt prawa miejscowego, będący odpowiednikiem polskiego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
71 K. J. Piórecki, Prawne instrumenty zarządzania przestrzenią a zjawisko urban sprawl. Wybrane przykłady 

z ustawodawstwa Niemiec, Anglii oraz Stanów Zjednoczonych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 6, s. 11. 
72 Bundesrepublik Deutschland Baugesetzbuch, https://www.gesetze-im-

internet.de/bbaug/BJNR003410960.html [dostęp: 20.12.2021]. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html
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spekulacyjnego celu. Jeśli charakter ten zostanie stwierdzony miasto ma prawo pierwokupu 

takiego lokalu, co ma na celu zachowanie dotychczasowego miksu społecznego73.  

Możliwość uchwalenia statutu warunkowana jest uprzednim przeprowadzeniem 

szczegółowego badania dotyczącego specyfiki lokalnego rynku mieszkaniowego. 

Przyznanie gminie w statucie określonych kategorii uprawnień jest natomiast warunkowane 

uzyskaniem zgody rządu landu. Ma to zastosowanie m.in. do zakazu przebudowy, 

która uzasadniałaby możliwość żądania wyższego czynszu najmu74.  

3.4. Zasób komunalny niemieckich gmin – przeszłość i stan obecny 

Głównym instrumentem niemieckiej polityki mieszkaniowej przez szereg lat 

pozostawało budownictwo socjalne. W realizowanie inwestycji z zakresu budownictwa 

socjalnego zaangażowane były władze na poziomie federalnym, landów i gmin. Udział 

dwóch pierwszych opierał się na współfinansowaniu (nawet do 80% kosztów inwestycji) 

budowy przyszłych mieszkań socjalnych przez przedsiębiorstwa budowlane i osoby 

fizyczne. Władze lokalne zajmowały się natomiast wydawaniem świadectw 

zakwalifikowania do korzystania z subsydiowanych mieszkań (niem. 

Wohnungsberechtigungsschein)75.  

Władze publiczne w Niemczech wciąż wykorzystują budownictwo socjalne 

do rozwiązywania problemów mieszkaniowych, jednak na mniejszą skalę. Stosowanie tego 

instrumentu zostało bowiem ograniczone w rezultacie reformy z 2001. Jej autorzy uznali 

bezpośrednie zaangażowanie władzy publicznej w tworzenie nowych lokali za 

nieefektywne w kontekście dokonujących się migracji wewnętrznych ludności z terenów 

wschodnich Niemiec na zachodnie i z terenów wiejskich do miast76.  

Ze względu na utrzymujące się niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych niemieckich 

gospodarstw domowych o najniższych dochodach77 od drugiej dekady XXI w. ponownie 

podejmowane są próby pomocy gminom w zakresie powiększenia zasobu komunalnego. 

 
73A. Vogelpohl, T. Buchholz, Breaking With Neoliberalization by Restricting The Housing Market: Novel 

Urban Policies and the Case of Hamburg, „International Journal Of Urban And Regional Research” 2017, 

t. 41, nr 2, s. 274-275. 
74 Takiej jak np. budowa lub powiększenie balkonu lub budowa drugiej łazienki. 
75 B. Egner, Housing Policy in Germany - A Best Practice Model?, Friedrich Ebert Stiftung 

Briefing Paper 2011, nr 4, s. 5 
76 Ibidem, s. 6.  
77 J. Waszczuk, Wpływ regulacji na kształtowanie się relacji między rynkiem najmu a mieszkań 

własnościowych w wybranych krajach Unii Europejskiej [w:] Regulacje w optyce funkcjonowania 

przedsiębiorstw, red. Pakulska T., Warszawa: 2017, s. 59. 
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Przykładem takich działań był wdrażany od 2013 r. federalny program mieszkań 

socjalnych, którego pierwotny łączny budżet wynosił 518 mln euro. W praktyce jednak 

jedynie część tych środków przeznaczona została na budowę nowych mieszkań socjalnych 

lub remont już istniejących. Wiele gmin wykorzystało przyznane im środki na spłatę 

zobowiązań zaciągniętych w związku z budową lokali oddanych do użytku 

w latach 70. i 80. XX w.78 

3.5. Działania planistyczne w ramach mikroregionu – przykład rejonu 

Magdeburga  

Pewną odmiennością względem opisanych dotychczas przykładów działań z zakresu 

regionalnej polityki mieszkaniowej cechuje się rozwiązanie wdrażane w rejonie 

Magdeburga. Działania podjęte zostały tam nie w ramach regionu związanego z 

administracyjnym podziałem terytorialnym, lecz w obrębie odrębnie zdefiniowanego 

mikroregionu. Składał się on z terenu rozciągającego się od aglomeracji do obszarów 

wiejskich. Opracowano dla niego strategię przemian przestrzennych. Obszar podzielono na 

trzy strefy: miejską, miejsko-wiejską oraz wiejską. W ramach stref określono zasady 

zagospodarowania odpowiadające charakterystyce strefy, w tym także wytyczne dla nowej 

zabudowy mieszkaniowej79. 

3.6. Regulacja najmu krótkoterminowego w Berlinie i Hamburgu 

 Władze wielkich miast często decydują się na podjęcie działań mających na celu 

ograniczenie najmu krótkoterminowego. Są one odpowiedzią na związane z takim najmem 

uciążliwości dla mieszkańcy centrów miast, spadek dostępności lokali mieszkalnych oraz 

wzrost cen nieruchomości. Regulacji najmu krótkoterminowego podjęły się również 

niemieckie miasta. W Berlinie obowiązuje zakaz najmu całych mieszkań przez internetowe 

platformy rezerwacyjne. Dozwolone jest jedynie wynajmowane pokoi, ale pod warunkiem, 

że wynajmujący lokal pozostanie w nim przez okres najmu. Za nieprzestrzeganie regulacji 

 
78 M. Weinrich, The German housing finance system: does it offer lessons in stability to other markets?, 

„Housing Market International”, lato 2014, s. 49.  
79 Następnie podjęto się dostosowania infrastruktury do rzeczywistych potrzeb i nowych podziałów 

przestrzennych, które nie odpowiadały podziałom administracyjnym. Bazowanie na tych ostatnich przestało 

pełnić swoją rolę w rezultacie zmian liczby ludności. A. Twardoch, Regionalna polityka mieszkaniowa – 

wyzwania w obliczu zmian demograficznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 290, s. 277. 
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grozi kara w wysokości do nawet 100 tys. euro80. Władze Hamburga postanowiły natomiast 

ograniczyć do 182 w roku liczbę dni, w których możliwy jest najem na rzecz turystów81. 

4. Francja   

4.1. HLM  

Wdrażany od lat 50. XX w. program mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu 

stanowi jeden ze sztandarowych instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej we Francji. 

Gminy realizują go poprzez specjalnie powołane do tego podmioty, którymi są HLM 

(fran. habitation a loyer modéré). Model HLM stanowił wzór dla opracowujących 

koncepcję rodzimych towarzystw budownictwa społecznego, stąd założenia francuskiego 

programu są w znacznej mierze zbieżne z polskimi. Od rozwiązania polskiego odróżnia 

HLM fakt, iż progi dochodowe per capita w gospodarstwie domowym, których 

nieprzekroczenie uprawnia do ubiegania się o najem, różnią się w zależności od regionu82. 

Według szacunków lokale te stanowią obecnie nawet 50% ogółu wynajmowanych 

mieszkań we Francji. Zamieszkuje je około 14 milionów osób (blisko ¼ populacji)83. 

Niestety od lat 70. XX w. zasób francuskich HLM rozwarstwia się na część stricte socjalną 

i tę o charakterze zbliżonym do w pełni komercyjnego. Przyczynia się to do powstawania 

slumsów, co jest skutkiem wyprowadzanie się osób o średnich dochodach z mieszkań 

stanowiących część blokowisk z przewagą osób gorzej sytuowanych84. 

4.2. Lokalne Plany Mieszkaniowej 

Innym istotnym instrumentem samorządowej polityki mieszkaniowej są Lokalne Plany 

Mieszkaniowe (dalej – PLH)85. Stanowią one szczegółowe strategie z zakresu polityki 

mieszkaniowej, zawierające cele mieszkaniowe przyporządkowane do poszczególnych 

terenów. Opracowywane są na okres 5-6 lat. Ich przyjmowanie należy przede wszystkim 

 
80 Do października 2017 r., po ponad roku obowiązywania regulacji, w wyniku wprowadzenia restrykcji 

ok. 6 tysięcy mieszkań wynajmowanych wcześniej turystom wróciło na rynek nieruchomości. Ograniczenia 

okazały się jednak w praktyce nieskuteczne, gdyż – wbrew intencjom ich pomysłodawców – najem 

krótkoterminowy wciąż szybko się rozwijał. Patrz: G. Szypuła, Berlin pozwoli wynajmować mieszkania 

turystom, https://www.rp.pl/artykul/1342753-Berlin-pozwoli-wynajmowac-mieszkania-

turystom.html [dostęp: 29.01.2019]. 
81 Inwestycje w kurortach, Jak duże miasta walczą z Airbnb?, https://www.inwestycjewkurortach.pl/okiem-

eksperta,jak-najem-przez-airbnb-jest-za-granica [dostęp: 29.01.2019]. 
82 D. Fougère, F. Kramarz, R. Rathelot, M. Safi, Social Housing and Location Choices of Immigrants in 

France, „International Journal of Manpower”, marzec 2011, s. 4. 
83 TBS24, TBS – kopia francuskiego HLM, https://tbs24.pl/tbs-kopia-francuskiego-hlm/ [dostęp: 

04.06.2019]. 
84 M. Cesarski, Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie — czy możliwa w rynkowym paradygmacie 

wzrostu?, „Problemy Polityki Społecznej” 2017, nr 1, s. 100. 
85 Fran. Le programme local de l’habitat. 

https://www.rp.pl/artykul/1342753-Berlin-pozwoli-wynajmowac-mieszkania-turystom.html
https://www.rp.pl/artykul/1342753-Berlin-pozwoli-wynajmowac-mieszkania-turystom.html
https://www.inwestycjewkurortach.pl/okiem-eksperta,jak-najem-przez-airbnb-jest-za-granica
https://www.inwestycjewkurortach.pl/okiem-eksperta,jak-najem-przez-airbnb-jest-za-granica
https://tbs24.pl/tbs-kopia-francuskiego-hlm/
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do kompetencji Publicznych Instytucji Współpracy Międzygminnej (dalej - EPCI)86, 

będących formą współpracy gmin o zbieżnych interesach87. Takie umiejscowienie 

kompetencji strategicznych w zakresie mieszkalnictwa zasługuje na pełną aprobatę w 

świetle ponadlokalnego charakteru procesów zachodzących na lokalnych rynkach. 

Umożliwia to koordynację podejmowanych działań między gminami. Jest to bardzo istotne 

w kontekście atomizacji jednostek lokalnego samorządu terytorialnego, związanej z ich 

łączną liczbą (35 885) i faktem, że 86% z nich zamieszkuje mniej niż 2000 osób88. 

4.3. Paryski program „Wynajmujcie solidarnie i bez ryzyka” – wsparcie 

działalności społecznych agencji najmu 

Gminy we Francji wspierają również aktywności podejmowane przez społeczne agencje 

najmu, których działalność opiera się na idei wynajmowania lokali z zasobu prywatnego 

w celu późniejszego ich podnajmu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. Przykładem instytucjonalizacji tych założeń jest program „Wynajmujcie 

solidarnie i bez ryzyka”89. Został on uruchomiony w 2007 r. w Paryżu, a następnie 

jego realizacji podjęły się również władze innych miast. W jego ramach właściciele 

prywatnych mieszkań podpisują umowę najmu ze wskazanymi przez władze miasta 

organizacjami pozarządowych, które następnie podnajmują je osobom o niskich 

lub niestabilnych dochodach90.  

Zawierana w ramach programu umowa najmu nie jest objęta regulacjami z zakresu 

ochrony praw lokatorów. Oznacza to, że okres jej wypowiedzenia jest zgodny z regulacją 

kodeksu cywilnego i wynosi 6 miesięcy. W przypadku niewypowiedzenia umowy przed 

upływem okresu na jaki została zawarta ulega ona przedłużeniu o okres od 3 do 6 lat. 

Mieszkanie będące przedmiotem najmu musi spełniać określone przez władze 

samorządowe wymagania91. Wynajmujący uzyskuje w zamian gwarancję zapłaty czynszu 

 
86 Fran. établissement public de coopération intercommunale. Ze względu na charakter zrzeszających się 

jednostek osadniczych można wyróżnić EPCI o charakterze zrzeszeń: gmin wiejskich, aglomeracyjnych, 

miejskich i metropolitarnych.  
87 A. Zubrzycka-Czarnecka, Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI w., Warszawa: 2011, 

s. 88, 95. 
88 Dane z 2016 r. Patrz: OECD, France: Regional Policy Profile, https://www.oecd.org/regional/regional-

policy/profile-France.pdf [dostęp: 20.12.2021]. 
89 Fran. Louez Solidaire et Sans Risque.  
90 A. Zubrzycka-Czarnecka, Działalność związana ze społecznym pośrednictwem najmu we Francji – 

innowacja wzmacniająca spójność społeczną [w:] Społeczne agencje najmu jako instrument polityki 

mieszkaniowej. Przykłady europejskie i implementacja w Polsce, red. Żołędowski C., Ołdak M., Szarfenberg 

R., Warszawa: 2015, s. 65.  
91 W przypadku Paryża są to: lokalizacja na terenie miasta, powierzchnia równa co najmniej 16 m2, 

brak umeblowania, spełnianie norm technicznych i bezpieczeństwa, wyposażenie w podstawowe instalacje 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-France.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-France.pdf
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najmu i opłat eksploatacyjnych bez względu na to, czy mieszkanie było w danym okresie 

faktycznie zajmowane przez lokatora. Najemca (organizacja pozarządowa) zobowiązuje się 

również do nieodpłatnego świadczenie usług związanych z zarządzaniem przedmiotową 

nieruchomością92.  

Najemca podpisuje z wynajmującym umowę najmu i opłaca czynsz. Jego wysokość za 

1 m2 powierzchni określana jest corocznie przez władze miasta i jest uzależniona od rodzaju 

mieszkania, jego powierzchni oraz lokalizacji. Mieszkania te są następnie podnajmowane 

osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej i o niskich dochodach na okres od 3 do 18 

miesięcy.  

Podnajmujący partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania maksymalnie do 

wysokości 1/4 swoich dochodów. Pozostała część kosztów ponoszona jest przez 

organizacje pozarządowe, które odpowiadają również za wszelkie koszty związane z 

ewentualną dewastacją mieszkania przez podnajmujących. Beneficjenci przedmiotowej 

pomocy są natomiast zobowiązani do współpracy z pracownikiem socjalnym organizacji, 

który monitoruje dochody uzyskiwane przez podnajmujących z tytułu pracy lub świadczeń 

socjalnych. Są oni objęci również programami reintegracji społecznej. Istotną wadą 

realizacji paryskiego programu był fakt, iż blisko 55% mieszkań objętych programem 

zlokalizowanych było w najmniej prestiżowych północnych dzielnicach miasta93. Wpływa 

to na osłabienie zakładanego reintegracyjnego efektu programu. 

4.4. Wydawanie pozwoleń na budowę jako kompetencja władz lokalnych 

Francuskie gminy mogą również oddziaływać na lokalny rynek mieszkaniowy 

poprzez instrumenty o charakterze regulacyjnym. Do ich kompetencji należy bowiem ocena 

zgodności składanych wniosków o pozwolenie na budowę z regulacjami z zakresu 

planowania przestrzennego oraz wydawanie samych pozwoleń94.  

 
i media. Mieszkania wymagające remontu mogą z kolei zostać objęte preferencyjnymi pożyczkami ze 

środków Narodowej Agencji Poprawy Warunków Mieszkaniowych (fran, Agence Nationale de l’Habitat, 

dalej - ANAH). 
92 Wynajmujący może skorzystać również z ulgi podatkowej, do czego konieczne jest zawarcie dodatkowej 

umowy z ANAH, przewidującej wynajmowanie mieszkania po obniżonym czynszu przez okres co najmniej 

6 lat. Rzeczona ulga polega na możliwości odliczenia od 30% do 70% dochodów z najmu od podatku 

dochodowego. Wysokość odliczenia jest uzależniona od czasu, na który została zawarta umowa oraz od 

wysokości czynszu.  
93 A. Zubrzycka-Czarnecka, Działalność związana…, s. 65-66. 
94 Business France, Prowadzenie działalności gospodarczej we Francji, marzec 2015, s. 17. 
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4.5. Instrumenty miast w zakresie ograniczania najmu krótkoterminowego  

 Francuskie władze lokalne mogą zdecydować się na przyjęcie instrumentów mających 

na celu ograniczenie najmu krótkoterminowego głównych miejsc zamieszkania95. Od 

właścicieli mieszkań o tym statusie mogą one żądać zgłoszenia planowanej liczby dni 

najmu krótkoterminowego w roku do specjalnego rejestru. Władze lokalne mogą również 

ograniczyć liczbę dni takiego najmu do 120 w roku96. Najem w pozostałych okresach jest 

możliwy jedynie na rzecz osób pragnących zajmować mieszkanie długoterminowo w 

celach mieszkalnych. Właściciele, którzy nie dostosują się do tych postanowień muszą się 

liczyć z karami finansowymi w wysokości od 5 do 10 tys. euro za mieszkanie. Gminy mogą 

również nakładać kary finansowe na internetowe platformy rezerwacyjne, na których 

reklamowany jest lokal, którego łączny okres najmu w danym roku przekroczył 120 dni97.  

4.6. Fundusz Solidarności Mieszkaniowej 

Na jednostkach subregionalnego samorządu terytorialnego (departamentach) spoczywa 

we Francji obowiązek utworzenia i zarządzania Funduszem Solidarności Mieszkaniowej 

(dalej – FSL)98. Wsparcie w ramach funduszu udzielane jest zarówno najemcom, 

jak i właścicielom lokali. Środki udzielane są w tym przypadku osobom, które znalazły się 

w sytuacji uniemożliwiającej samodzielne wywiązywanie się z opłat związanych 

z mieszkaniem, takich jak czynsz, opłaty eksploatacyjne, raty kredytu99. Ze środków FSL 

mogą być również udzielane gwarancje finansowe dla organizacji pozarządowych, których 

działalność związana jest zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ludności. Obejmuje 

to m.in. pokrywanie części kosztów działających na zasadzie non-profit społecznych 

agencji najmu100.  

4.7. Program przechodzenia ze statusu podnajemcy do najemcy 

Środki zgromadzone w FSL stanowią również źródło finansowania stopniowego 

przechodzenia lokatora od statusu podnajemcy do statusu najemcy. Działania w tym 

 
95 Główne miejsce zamieszkania stanowi lokal, w którym dana osoba zadeklarowała wolę zamieszkiwania 

przez co najmniej 8 miesięcy w roku (lub przez okres krótszy, co musi być spowodowane przyczynami 

zawodowymi, zdrowotnymi lub być rezultatem działania siły wyższej). 
96 Od 1 stycznia 2021 r. ograniczenie to obowiązuje łącznie w 48 miastach. Patrz: Airbnb, Ograniczenia 

liczby dni wynajmu we Francji: Najczęściej Zadawane Pytania, https://www.airbnb.pl/help/article/2108/nig

ht-limits-in-france--frequently-asked-questions [dostęp: 20.12.2021]. 
97 E. Causse, Under the Microscope – The New French Housing Law, https://www.uipi.com/under-the-

microscope-the-new-french-housing-law/ [dostęp: 03.06.2019].  
98 Fran. Fonds de solidarité pour le logement. 
99 A. Zubrzycka-Czarnecka, Polityka mieszkaniowa…, s. 88, 90-91.  
100 A. Zubrzycka-Czarnecka, Działalność związana…, s. 60. 

https://www.airbnb.pl/help/article/2108/night-limits-in-france--frequently-asked-questions
https://www.airbnb.pl/help/article/2108/night-limits-in-france--frequently-asked-questions
https://www.uipi.com/under-the-microscope-the-new-french-housing-law/
https://www.uipi.com/under-the-microscope-the-new-french-housing-law/
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zakresie podejmowane są przez Gminne Centra Pomocy Społecznej101 oraz organizacje 

non-profit. Sekwencja podejmowanych działań rozpoczyna się w tym przypadku od 

zawierania przez te instytucje umowy podnajmu na czas oznaczony z beneficjentem 

pomocy. Z czasem umowa ta jest przekształcana w standardową umowę najmu lub też 

zostaje wypowiedziana. W drugim przypadku dotychczasowy lokator podpisuje umowę 

dotyczącą innego lokalu lub zostaje skierowany innej formy zakwaterowania102.   

4.8. Umowy na finansowanie budownictwa społecznego i rewitalizację mieszkań 

prywatnych 

Departamenty oraz EPCI mogą zawierać z administracją centralną umowy 

na finansowanie budownictwa społecznego i rewitalizację mieszkań prywatnych. 

Przyznane środki mogą przeznaczyć na udzielanie finansowania zwrotnego dla wybranych 

projektów. Zobowiązują się one w zamian m.in. do przekazywania prefektowi103 kopii 

wszystkich decyzji o przyznaniu rzeczonego finansowania. Dodatkowo przedstawiciele 

departamentu lub EPCI oraz prefekta przynajmniej raz w miesiącu biorą udział w 

posiedzeniu specjalnego komitetu nadzorczego. W jego ramach wspólnie dokonują bilansu 

wydanych decyzji i udzielonego w związku z nimi finansowania104. Przedmiotowe umowy 

zawierane są na okres od 3 do 6 lat. Udzielenie finansowania w ramach powyższej umowy 

jest uzależnione od uchwalenia PLH obejmującego obszar EPCI lub rozszerzonego do 

obszaru całego departamentu105.  

5. Belgia  

5.1. Regionalizacja belgijskiej polityki mieszkaniowej 

Belgijska polityka mieszkaniowa w literaturze porównawczej jest uznawana za jedną z 

najbardziej zdecentralizowanych106. Stopniowo, począwszy od lat 80. XX w., ukształtowały 

się tam trzy odrębne regionalne polityki mieszkaniowe: brukselska, flamandzka i walońska. 

Każdy z tych regionów posiada m.in. własny kodeks mieszkaniowy. Jednak, mimo 

rzeczonego zróżnicowania, część ze stosowanych instrumentów ma podobny charakter107. 

 
101 Fran. Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
102 A. Zubrzycka-Czarnecka, Działalność związana…, s. 65.  
103 Jest to przedstawiciel administracji rządowej w departamencie.  
104 W przypadku zaistnienia powtarzających się uchybień w zakresie realizacji umowy prefekt może 

ograniczyć kompetencje departamentu/EPCI do udzielania pomocy na kolejny rok.  
105 A. Zubrzycka-Czarnecka, Polityka mieszkaniowa…, s. 94-95. 
106 L. Ghékière, Les politiques du logement dans l’Europe de demain, Paryż: 1992, s. 66-67. 
107 A. Zubrzycka-Czarnecka, Społeczne agencje najmu (AIS/SVK) w Belgii – innowacja służąca 

przeciwdziałaniu „prekaryzacji mieszkaniowej” [w:] Społeczne agencje najmu jako instrument…, s. 26. 
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5.2. Fundusze Budownictwa Mieszkaniowego Ligi Wielodzietnych Rodzin 

W każdym z regionów działają Fundusze Budownictwa Mieszkaniowego Ligi 

Wielodzietnych Rodzin108. Do ich zadań należy finansowe wspieranie rozwoju 

spółdzielczości mieszkaniowej. Instytucje te udzielają również rodzinom wielodzietnym 

kredytów mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. Dysponują one też zasobem 

mieszkań na wynajem. W Regionie Walońskim instytucje te dodatkowo pełnią funkcje 

kontrolne wobec społecznych agencji najmu. Fundusze są wspierane finansowo przez 

władze centralne oraz regionalne109. 

5.3. Obniżanie opodatkowania wydatków związanych z przeprowadzeniem 

remontu 

Władze regionalne decydują się również na wprowadzanie ulg podatkowych 

związanych z wydatkami na remont lokalu mieszkalnego, który ma być wynajęty 

organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym prowadzącym społeczne agencje 

najmu. Przykładowo prawodawstwo Regionu Walońskiego i Regionu Stołecznego Brukseli 

przewidywało możliwość odliczania od podatku dochodowego kwoty w wysokości 5% 

kosztu remontu mieszkania, które zostanie przeznaczone do najmu społecznego w ciągu 9 

lat od dokonania rzeczonego remontu. Przeprowadzający remont mógł skorzystać z 

rzeczonej ulgi, jeżeli łączny koszt inwestycji był wyższy niż 10 980 euro, a budynek 

mieszkalny, w którym znajdowało się mieszkanie był co najmniej 15-letni. Maksymalna 

roczna kwota odliczenia wynosiła 1100 euro. Regulacje Regionu Flamandzkiego 

uprawniały natomiast właściciela mieszkania o takim przeznaczeniu do jednorazowego 

odliczenia od podatku kwoty równej 30% wydatków remontowych. Koszt remontu musiała 

w tym przypadku wynosić co najmniej 10 000 euro, a remontowane mieszkanie musiało 

znajdować się w co najmniej 25-letnim budynku110. 

5.4. Pożyczkowy Fundusz Mieszkaniowy w Regionie Flamandzkim 

W 1992 r. Władze Regionu Flamandzkiego zdecydowały się na utworzenie specjalnej 

instytucji finansującej budownictwo społeczne, tj. Pożyczkowego Funduszu 

Mieszkaniowego. Ze środków Funduszu finansowane są nieoprocentowane pożyczki dla 

 
108 W Regionie Walońskim noszą one nazwę le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie 

(FLW), w Regionie Stołecznym Brukseli – le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles – Capitale/Het 

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, a w Regionie Flamandzkim – Vlaams Woningfonds 

van de Grote Gezinnen.  
109 A. Zubrzycka-Czarnecka, Społeczne agencje najmu (AIS/SVK)…, s. 27-28. 
110 A. Zubrzycka-Czarnecka, Społeczne agencje najmu (AIS/SVK)…, s. 29. 
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instytucji działających w sferze budownictwa społecznego. Uzyskiwane środki mogą być 

przeznaczane m.in. na zakup działek budowlanych oraz budowę mieszkań przeznaczonych 

następnie na najem lub sprzedaż111. 

5.5. Wykorzystywanie pustostanów w Regionie Walońskim 

W Regionie Walońskim do realizacji polityki mieszkaniowej wykorzystuje się również 

pustostany. Decyzją sędziego pokoju (fran. Juge de paix) mogą one zostać zajęte przez 

władze w celu przekazania zarządu nad nimi ośrodkom pomocy społecznej lub społecznym 

agencjom najmu112. Zdaniem autora rozwiązanie to zasługuje na aprobatę. Jego 

zastosowanie byłoby szczególnie wskazane na obszarach zdegradowanych, na których 

z budynkami opuszczonymi przez upadłe przedsiębiorstwa współwystępują niskie dochody 

społeczności lokalnej i deficyt w zakresie mieszkań z zasobu komunalnego. 

5.6. Społeczne agencje najmu  

Belgia stanowi kolebkę społecznych agencji najmu. W Regionie Flamandzkim znane są 

one jako SVK (nid. Sociaal Verhuurkantoor), a w Regionach Walońskim i Stołecznym 

Brukseli jako AIS (fr. Agence immobilière sociale). W 2014 roku w Belgii działało łącznie 

około 100 subwencjonowanych przez władze regionalne społecznych agencji najmu113.  

5.7. Społeczne agencje najmu w Regionie Flamandzkim 

Działalność agencji na największą skalę rozwinęła się w Regionie Flamandzkim. 

Obowiązujące tam obecnie regulacje z zakresu współpracy władz regionalnych z agencjami 

są rezultatem stopniowego rozszerzania zapoczątkowanych w I połowie lat 90. XX w. 

programów pilotażowych114. Zgodnie z flamandzkimi regulacjami zadanie agencji stanowi 

najem mieszkań w sektorze prywatnym w celu ich późniejszego podnajęcia po przystępnej 

cenie. Mają one również zapewniać wsparcie o charakterze prawnym, organizacyjnym 

i socjalnym zarówno parom, jak i osobom samotnym o niezaspokojonych potrzebach 

mieszkaniowych i niskich dochodach. Uzyskanie przez agencje regionalnego subsydium 

uwarunkowane jest m.in. posiadaniem statusu organizacji pozarządowej non-profit, co 

najmniej dwuletnim doświadczeniem w przedmiotowy zakresie oraz zatrudnianiem 

minimum jednego pracownika z wyższym wykształceniem. Organizacje, które zdecydują 

 
111 Ibidem, s. 29-30.  
112 J. Minet, Louer via une agence immobilière socjale, https://plusmagazine.levif.be/droit-et-argent/louer-

via-une-agence-immobiliere-sociale/article-normal-462263.html [dostęp: 07.06.2019]. 
113 A. Zubrzycka-Czarnecka, Społeczne agencje najmu (AIS/SVK)…, s. 20. 
114 Ibidem, s. 31. 

https://plusmagazine.levif.be/droit-et-argent/louer-via-une-agence-immobiliere-sociale/article-normal-462263.html
https://plusmagazine.levif.be/droit-et-argent/louer-via-une-agence-immobiliere-sociale/article-normal-462263.html
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się na prowadzenie działalności jako zarejestrowane społeczne agencje najmu nie mogą 

stosować względem adresatów wsparcia praktyk o charakterze dyskryminacyjnym. Muszą 

one korzystać z pomocy sieci instytucji związanych ze społecznymi aspektami 

mieszkalnictwa115. Subsydium pokrywa wynagrodzenie pracowników agencji oraz część 

wydatków związanych z prowadzoną działalnością116.  

5.8. Społeczne agencje najmu w Regionie Walońskim  

Władze dwóch pozostałych regionów nie dążą do harmonizacji działalności lokalnych 

społecznych agencji najmu w stopniu równym Regionowi Flamandzkiemu. Natomiast 

w zakresie, w którym zdecydowały się na przyjęcie stosownych regulacji, wdrożone 

instrumenty – z pewnymi jednak wyjątkami – są zbieżne z flamandzkimi. Wśród 

ciekawszych rozwiązań zastosowanych w Regionie Walońskim warto wskazać na 

uzależnienie wydania danemu podmiotowi zezwolenia na prowadzenia agencji od 

wcześniejszej współpracy z Funduszem Budownictwa Mieszkaniowego Ligi 

Wielodzietnych Rodzin Walonii, władzami miejskimi oraz z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze mieszkalnictwa. Przedstawiciele Funduszu uczestniczą z głosem 

doradczych w pracach organów podmiotu ubiegającego się o udzielenie zezwolenia. 

Oceniają oni aktywa i zabezpieczenie finansowe takiej organizacji. W przypadku uzyskania 

pozytywnej oceny przedstawiciele Funduszu składają stosowny wniosek wraz z 

rekomendacją ministrowi rządu regionalnego właściwemu ds. mieszkalnictwa, który 

odpowiada za wydawanie zezwoleń. Agencje, które je uzyskały otrzymują od władz 

regionalnych wsparcie finansowe za pośrednictwem Funduszu. Liczba wydawanych 

zezwoleń jest uzależniona od aktualnej sytuacji budżetowej117.  

W skład organów agencji w Regionie Walońskim wchodzą obowiązkowo 

przedstawiciele władz gminnych, ośrodków pomocy społecznej, zrzeszeń właścicieli 

mieszkań (2), zrzeszeń osób zamieszkujących we wspólnotach mieszkaniowych (2) oraz 

Walońskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (1)118. Agencja jest zobowiązana do 

zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy osoby mającej kwalifikacje mediatora 

społecznego oraz o kwalifikacjach związanych z obsługą prawną najmu. Konieczność 

zatrudnienie pierwszej z tych osób jest związana z przypisaniem społecznym agencjom 

 
115 Ibidem, s. 32. 
116 Ibidem, s. 31-33. 
117 Ibidem, s. 34. 
118 Fran. Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté. Rodzimym odpowiednikiem tej organizacji jest Polski 

Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska. Ibidem, s. 34-35. 
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najmu roli mediatora między właścicielem mieszkania a jego lokatorem. Agencjom 

przyznawana jest subwencja samorządowa, którą w ok. 80% tworzą środki pochodzące z 

budżetu regionalnego. Pokrywane są z niej wydatki związane z: zarządzaniem agencją, 

promocją jej działalności, wynagradzaniem pracowników, zaległościami w pokrywaniu 

czynszu najmu, zniszczeniami w wynajmowanych mieszkaniach, częścią 

przeprowadzanych w mieszkaniach remontów. Marża agencji nie może przekraczać 15% 

czynszu. Poza zapewnianiem mieszkań beneficjentom o niskich dochodach, mogą one 

również udostępniać od 5 do 10% będących w ich dyspozycji lokali osobom o średnich 

dochodach. Zawierane przez agencję z beneficjentami umowy podnajmu, po półrocznym 

lub rocznym okresie próbnym, przedłużane są na okres 9 lat, co ma na celu zapewnienie 

stabilizacji sytuacji mieszkaniowej tych osób119.  

5.9. Społeczne agencje najmu w Regionie Stołecznym Brukseli 

W Regionie Stołecznym Brukseli społeczne agencje najmu zobowiązane są do 

opracowania regulaminu przydziału mieszkań, którego wzór został przygotowany przez 

władze regionalne. Wysokość czynszu płaconego właścicielowi mieszkania jest 

przedmiotem negocjacji między agencją a właścicielem. Nie może ona jednak przekraczać 

progów wyznaczonych przez władze regionalne, a określanych według kryterium liczby 

pokoi. Wysokość czynszu najmu mieszkań świadczonych przez agencje jest w praktyce 

niższa o średnio 30% od rynkowej120. Odmiennością modelu brukselskiego względem 

wcześniej opisanych modeli funkcjonowania agencji jest możliwość świadczenia przez nie 

usług mieszkaniowych również za pośrednictwem nieruchomości będących ich własnością. 

Rząd regionalny w ramach możliwości budżetowych udziela agencjom subwencji, z 

której pokrywane są m.in. wynagrodzenia personelu, zaległości w czynszach najmu, koszty 

remontu udostępnianych mieszkań oraz napraw w mieszkaniach. Wsparcie finansowe na 

remont lokali wynajmowanych potem agencji udzielane jest również właścicielom 

nieruchomości, w tym w szczególności pustostanów. Personel agencji powinien składać się 

co najmniej z: zarządcy nieruchomości, pracownika socjalnego (jeśli reintegracja społeczna 

lokatorów jest realizowana bezpośrednio przez agencję) oraz kierownika budowy (jeśli w 

ramach prac agencji prowadzone są remonty mieszkań). W skład rady nadzorczej agencji 

powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich instytucji publicznych, które z nią 

 
119 Ibidem, s. 35-36.  
120 Ibidem, s. 36-38. 
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współpracują. Fakultatywnie, z głosem doradczym, mogą to być również reprezentanci 

rządu regionalnego oraz przedstawiciele właścicieli mieszkań i lokatorów121.  

6. Hiszpania  

6.1. Zróżnicowanie podejmowanych regionalnie działań na przykładzie Kraju 

Basków, Katalonii i Andaluzji 

Regiony autonomiczne Hiszpanii wykazują się różnorodnością w zakresie odpowiedzi 

na wyzwania rynku mieszkaniowego. Jednym z nich jest problem zaległości hipotecznych 

i eksmisji. W Kraju Basków na wyzwanie to odpowiedziano programem zakupów 

mieszkań od bezrobotnych właścicieli, którzy następnie mogliby wynajmować je od 

baskijskiego rządu. W przypadku poprawy ich sytuacji materialnej poprzedni właściciele 

mieli prawo do odkupienia mieszkania122. Rząd Katalonii skupił się natomiast na 

działaniach mających przeciwdziałać utracie mieszkania, udzielając subsydiów osobom 

zagrożonych eksmisją lub które ostatnio były eksmitowane. Wśród środków stosowanych 

przez rząd Andaluzji ciekawym wydaje się czasowe (3-letnie) wywłaszczenie 

dotychczasowych właścicieli domu w przypadku podniesienia przez bank możliwości 

wystąpienia do sądu o eksmisję. Wywłaszczone osoby mogły przez ten okres korzystać z 

mieszkania, nie legitymując się jednak prawem własności123. 

Różnorodne są również rozwiązania przyjmowane przez powyższe trzy regiony 

w odniesieniu do zagospodarowania niezamieszkałych lokali jako drogi do zapewnienia 

większej liczby lokali czynszowych, a tym samym złagodzenia presji na rynku 

mieszkaniowym. Władze Kraju Basków swoimi regulacjami starają się wywrzeć presję 

na przedsiębiorstwa będące właścicielami niezamieszkałych lokali. Jeśli ich lokale 

pozostają puste przez 2 lata są one obowiązane do zapłaty rocznej kary w wysokości 10 

euro za 1 m2. Władze mogą również czasowo (na okres 3 lat) wywłaszczyć przedsiębiorstwa 

z ich lokali, jeśli pozostają opuszczone przez dłużej niż 2 lata. W przypadku obszarów o 

 
121 Ibidem, s. 37-38. 
122 Realizacja programu została jednak zarzucona po 5 miesiącach wraz ze zmianą baskijskiego rządu.  
123 K. Dol, J. Hoekstra i in., Regionalization of housing policies? An exploratory study of Andalusia, 

Catalonia and the Basque Country, „Journal of Housing and the Built Environment” 2017, nr 32, s. 588-589. 

Rozwiązanie z Andaluzji zostało jednak, po zaskarżeniu przez rząd centralny, uznane przez hiszpański 

Trybunał Konstytucyjny (hiszp. Tribunal Constitucional de España)  za niezgodne z ustawą zasadniczą 

(wyrok 93/2015). Rozstrzygnięcie to uzasadniano twierdzeniem, iż rządy regionów autonomicznych nie 

mogą prowadzić polityki mieszkaniowej sprzecznej z interesami sektora bankowego, który jest kluczowy dla 

funkcjonowania hiszpańskiej gospodarki. Poza tym w uzasadnieniu orzeczenia dowodzono, iż 

wywłaszczenie jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym, gdyż nadmiernie ogranicza prawo do własności 

prywatnej. Patrz: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii, sygn. 93/2015, http://hj.tribunalconstitucio

nal.es/es-ES/Resolucion/Show/24453 [dostęp: 20.12.2021]. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24453
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24453
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znacząco niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych rzeczonej wspólnocie 

autonomicznej przysługuje dodatkowo prawo pierwokupu lokali sprzedawanych przez 

instytucje finansowe, które następnie mogą zostać wynajmowane jako mieszkania socjalne. 

Rząd Katalonii gwarantuje natomiast właścicielom mieszkań opłacanie czynszu do 3 

miesięcy (w szczególnych przypadkach do 6 miesięcy)124 na wypadek nieuiszczania 

czynszu przez najemców. W Andaluzji stosowane są subsydia mające skłonić 

przedsiębiorstwa do wynajmowania ich pustych lokali. Jednocześnie przewidziane są 

coroczne kary w wysokości 9 tys. euro od mieszkania, które może stać się przedmiotem 

najmu, a nie jest wynajmowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy125. 

6.2. Regionalny program dla terenów wiejskich w Galicji 

 Wartym odnotowania są również strategie opracowane na poziomie regionu 

i adresowane do określonych jego obszarów. Za przykład może w tym przypadku posłużyć 

polityka prowadzona względem terenów wiejskich w Galicji. W jej ramach wprowadzone 

zostały dwa programy mieszkaniowe. Pierwszy z nich skierowany jest do niewielkich 

jednostek osadniczych (poniżej 1500 mieszkańców) i ma na celu ochronę społeczności 

przed wyludnieniem. Drugi ma w zamierzeniu przyczynić się do ochrony regionalnej 

architektury mieszkaniowej126. 

6.3. Regulacja najmu krótkoterminowego w Barcelonie i Madrycie 

Aprobata dla działań mających na celu regulację rynku najmu krótkoterminowego jest 

powszechna wśród władz miast Hiszpanii. Obrazuje to Barcelona, gdzie do legalnego 

najmu mieszkania na doby potrzebne jest uzyskanie licencji, najem możliwy jest tylko przez 

120 dni w roku, a goście muszą opłacać podatek turystyczny. Jedna osoba (wynajmujący) 

może wynajmować jednocześnie tylko jedno mieszkanie w centrum miasta, nawet jeśli 

posiada więcej nieruchomości. Miasto nakłada także kary pieniężne do nawet 600 tys. euro 

na serwisy rezerwacyjne, które zamieszczają oferty najmu mieszkań od wynajmujących nie 

posiadających licencji127.  

Władze Madrytu określiły 90-dniowy maksymalny okres, na jaki może zostać zawarta 

umowa najmu krótkoterminowego. Najbardziej restrykcyjne wymagania mają do spełnienie 

właściciele mieszkań w centrum miasta. Lokale udostępniane tam turystom muszą mieć 

 
124 Czynsz jednak nie może przekraczać określonej wysokości. 
125 K. Dol, J. Hoekstra i in., op. cit., s. 591-592. 
126 A. Twardoch, Regionalna…, s. 275-276.  
127 Jak duże miasta… 



38 

 

oddzielne wejście, co przy specyfice miejskiej zabudowy (dominują kamienice ze wspólną 

klatką schodową) oznacza w praktyce brak dalszej możliwości legalnego wynajmowania 

mieszkań na doby128. 

7. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

7.1. Lokalne budownictwo socjalne – stan obecny 

Komunalny zasób mieszkaniowy jest zanikającą kategorią własności lokali w krajach 

Europy Zachodniej. Funkcje w zakresie budowy i eksploatacji mieszkań społecznych 

przejęły na tam siebie różne podmioty pełniące funkcje inwestorów budownictwa 

społecznego (stowarzyszenia, spółki, towarzystwa)129. Tendencję tę obrazuje przykład 

Anglii, gdzie do rozwiązywania problemów mieszkaniowych szeroko wykorzystywana jest 

formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.  

W jej ramach podmioty prywatne (najczęściej Stowarzyszenia Mieszkaniowe130), 

pragnące oferować mieszkania na wynajem o niskiej lub umiarkowanej wysokości 

czynszu131, mogą skorzystać z dotacji celowych na budowę nowych mieszkań bezpośrednio 

z budżetu centralnego132. Oznacza to dalsze ograniczanie wpływu władz lokalnych na 

realizację polityki mieszkaniowej, których udział w kreowaniu przedmiotowej polityki w 

pierwszej połowie XX w. był bardzo istotny133. Liczba mieszkań oddawanych do użytku 

 
128 Ibidem. 
129 M. Majchrzak, Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach [w:] Nowe zarządzanie publiczne w 

polskim samorządzie terytorialnym, red. Zalewski A., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: 2007, s. 232.  
130 Stowarzyszenia Mieszkaniowe (ang. Housing Associations) są prywatnymi podmiotami non-profit, 

funkcjonującymi głównie jako organizacje pożytku publicznego (ang. charities), chociaż występują także w 

formie funduszy powierniczych (ang. trust) oraz spółdzielni (ang. co-operatives). W 2015 r. 

zarejestrowanych było ich 1562. Patrz: M. Michalski, Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym – 

doświadczenia angielskie, „Świat Nieruchomości” 2016, nr 95, s. 64.  
131 Mieszkania o umiarkowanej wysokości czynszu skierowane są do przedstawicieli klasy średniej i można 

je uznać za lokalny odpowiednik mieszkań z oferty polskich towarzystw budownictwa społecznego. W 

przypadku mieszkań o niskich czynszach za punkt odniesienia należy uznać natomiast lokale z rodzimego 

komunalnego zasobu mieszkaniowego. Patrz: R. Łapszyński, Gmina jako realizator społecznej polityki 

mieszkaniowej [w:] red. Niedziółka M., Suchodolski B., Współczesne problemy i wyzwania samorządu 

terytorialnego w Polsce,  Siedlce: 2019, s. 47-64. 
132 Podlegają wtedy rejestracji oraz nadzorowi agencji rządowej Homes and Communities (HCA), która jest 

odpowiedzialna za realizowanie socjalnej polityki mieszkaniowej. M. Michalski, op. cit., s. 64. Działalność 

Stowarzyszeń podlega cyklicznej ocenie pod kątem rentowności, zarządzania, efektywności wykorzystania 

środków publicznych, poziomu czynszów oraz jakości świadczonych usług z uwagi na udzielane za 

pośrednictwem HCA dotacje na inwestycje, jak również duży udział dodatków mieszkaniowych 

wypłacanych z budżetu państwa w celu dofinansowania czynszów mniej zamożnych obywateli. HCA swoje 

obowiązki nadzorcze pełni poprzez regularną analizę sprawozdań finansowych oraz spotkania z zarządami 

stowarzyszeń. Na podstawie regularnych analiz wydaje orzeczenia regulacyjne (ang. regulatory judgements) 

dla każdego zarejestrowanego podmiotu. Ibidem, s. 66. 
133 W okresie międzywojennym oddano do użytku ponad 1,3 mln mieszkań komunalnych, natomiast w ciągu 

20 lat po II Wojnie Światowej liczba nowych mieszkań komunalnych wynosiła prawie 3 mln. Jeszcze pod 

koniec 1969 r. 49% nowego zasobu mieszkaniowego w Anglii tworzone było przez władze lokalne (ponad 
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przez te władze sukcesywnie malała134. Wśród przyczyn tej tendencji wskazuje się na 

deregulację rynku mieszkań socjalnych w rezultacie zniesienia licencji w 1954 r., 

ograniczanie dotacji celowych dla władz lokalnych na budowę nowych mieszkań oraz 

położenie nacisku na działania tychże w zakresie rewitalizacji i eliminowania slumsów.  

7.2. Prawo wykupu mieszkań komunalnych przez dotychczasowych najemców 

W 1980 r. wprowadzono tam, analogiczną do obecnego rozwiązania polskiego135, 

możliwość wykupu mieszkania społecznego przez dotychczasowych najemców (ang. Right 

to Buy) z upustem nawet do 70% wartości rynkowej136. Prawo do wykupu przysługuje 

najemcom, w przypadku których jest to ich jedyne lub główne mieszkanie, najmowany 

lokal jest samodzielny, a najem go ma charakter dożywotni. Aby wykupić mieszkanie 

najemcy muszą również wynajmować je od podmiotu publicznego (np. gminy, 

Stowarzyszenia Mieszkaniowego) przez okres co najmniej 3 lat137. Przyczyną 

wprowadzenia tego instrumentu była ogólna niechęć władzy publicznej do dalszego 

rozwoju komunalnego budownictwa socjalnego, która wynikała z licznych przypadków 

przestępstw korupcyjnych dokonywanych przy okazji budów, jak i często niskiej jakość 

oddawanych do użytku mieszkań138. W rezultacie korzystania z przedmiotowej regulacji w 

ciągu 30 lat od jej przyjęcia ponad 2,2 mln mieszkań przeszło z zasobu komunalnego do 

prywatnego139. 

7.3. Dobrowolne Transfery Zasobu na Dużą Skalę 

Do dalszego uszczuplenia zasobu komunalnego doprowadziły wprowadzone w 1997 r. 

tzw. Dobrowolne Transfery Zasobu na Dużą Skalę (ang. Large Scale Voluntary Stock 

 
185 tys. mieszkań rocznie), natomiast udział Stowarzyszeń Mieszkaniowych w nowoutworzonym zasobie 

wynosił zaledwie 2%. Ibidem, s. 62. Warty odnotowania jest powojenny boom w zakresie budownictwa 

socjalnego, gdy w rezultacie polityki rządu Partii Pracy wybudowano ponad milion mieszkań, z których 80% 

było mieszkaniami komunalnymi. Działania te wynikały z pragnienia zastąpienia nowymi mieszkaniami 

tych, które zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Ch. A. L. Hilber, O. Schöni, op. cit., s. 11.  
134 W latach 2000-2010 władze lokalne oddawały do użytku średnio już tylko 300 mieszkań rocznie (0,2% 

nowobudowanego zasobu), podczas gdy Stowarzyszenia ponad 25 tysięcy. M. Majchrzak, op. cit., s. 66. 
135 Patrz: art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1899). 
136 Osobie wynajmującej mieszkanie od podmiotu publicznego przez okres od 3 do 5 lat przysługuje upust 

w wysokości 50% wartości lokalu. Za każdy kolejny rok najmu mieszkania powyżej okresu 5-letniego 

przysługuje dodatkowy 2-procentowy upust. Nie może on jednak przekroczyć 70% wartości mieszkania. Co 

istotne, w przypadku sprzedaży przez byłego najemcę mieszkania w okresie 5 lat od daty wykupu jest on, co 

do zasady, zobowiązany do zwrotu całości lub części kwoty upustu. Patrz: Zjednoczone Królestwo, Right to 

Buy: buying your council home, https://www.gov.uk/right-to-buy-buying-your-council-home [dostęp: 

20.12.2021],  
137 Okres trzyletni nie musi mieć ciągłego charakteru. Istotne jest jedynie by kumulatywnie najem 

od publicznego podmiotu trwał co najmniej 3 lata. Patrz: Ibidem. 
138 B. Wheeler, A history of social housing, https://www.bbc.com/news/uk-14380936 [dostęp: 06.02.2019].  
139 M. Majchrzak, op. cit., s. 66. 

https://www.gov.uk/right-to-buy-buying-your-council-home
https://www.bbc.com/news/uk-14380936
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Transfer). W ich wyniku w kolejnych 10 latach Stowarzyszenia Mieszkaniowe 

(i inne podmioty) przejęły ponad 1,3 mln mieszkań z zasobu komunalnego140.  

7.4. Przyczyny zmiany kierunku polityki mieszkaniowej  

Głównym powodem powyższych działań była chęć ograniczenia wydatków 

publicznych na remonty i odnawianie zasobu oraz pragnienie zaangażowania kapitału 

prywatnego do realizacji polityki mieszkaniowej kraju. Istotnym był także fakt, 

iż Stowarzyszenia Mieszkaniowe – jako  podmioty prywatne – znajdują się poza sektorem 

finansów publicznych, co oznacza, że ich zadłużenie oraz wydatki nie są uwzględniane w 

statystykach instytucji rządowych i samorządowych. Władze publiczne dotowały 

inwestycje Stowarzyszeń w mieszkania o czynszach socjalnych i umiarkowanych, 

aby zachować wpływ na lokalizacje i cenę inwestycji141. Znaczący wzrost znaczenia 

tych podmiotów w realizacji polityki mieszkaniowej przypada na okres rządów Partii 

Konserwatywnej (lata 1979-1997), charakteryzujący się odejściem od idei „państwa 

dobrobytu” i ograniczaniem zaangażowania środków publicznych w działanie szeregu 

działów gospodarki142. 

7.5. Kryzys dostępności i jego źródła  

 Realizowanie polityki mieszkaniowej143 na poziomie lokalnym jest w przypadku 

Zjednoczonego Królestwa utrudnione ze względu na niewystarczającą wysokość 

rządowych dotacji celowych. To z dotacji z budżetu centralnego, a nie z wpływów z 

podatków, finansowana jest tam bowiem większość lokalnych inicjatyw. Środki te 

przyznawane są na podstawie skomplikowanego mechanizmu, w ramach którego nacisk 

położony jest na wyrównywanie szans ośrodków. Nie uwzględnia on jednak w 

 
140 Ibidem. Transfer zasobu był dobrowolny, co oznaczało, iż musiał odbywać się za zgodą najemców. 

Odnotowywano przypadki najemców, którzy w obawie przed wzrostem czynszu, nie wyrażali nie niego 

zgody. Przykładem może być negatywny wynik głosowania w Brimingham w 2002 r., gdzie najemcy 

zablokowali jeden z większych transferów mieszkań komunalnych (94 tys.). Patrz: Local Government 

Chronicle, Tenants vote to stay with Birmingham city council, https://www.lgcplus.com/tenants-vote-to-

staywith-birmingham-city-council/1302641.article  

[dostęp: 02.02.2018]. 
141 Ostatnimi czasy jednak udział dotacji celowych na inwestycje w całkowitym koszcie budowy tego typu 

mieszkań sukcesywnie maleje. Mimo iż w latach 2012-2013 około 86% oddanych do użytku lokali 

mieszkalnych o umiarkowanym czynszu było współfinansowane ze środków publicznych, to udział wartości 

dotacji w wydatkach inwestycyjnych wyniósł tylko 30%. Jeszcze w latach 2008-2011 wynosił on średnio 

41%. Patrz: Frontier Economics, Assessing the social and economic impact of affordable housing investment, 

Londyn: 2014, s. 9-10. Cyt. za M. Michalski, op. cit., s. 66. Działania te mają związek z rządowym 

programem „Value for Money” (z ang. jakość do ceny), mającym na celu maksymalizowanie efektów z 

każdego funta dotacji celowej.  
142 M. Michalski, op. cit., s. 65. 
143 Dotyczy to również innych polityk publicznych. 

https://www.lgcplus.com/tenants-vote-to-staywith-birmingham-city-council/1302641.article
https://www.lgcplus.com/tenants-vote-to-staywith-birmingham-city-council/1302641.article
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wystarczającym stopniu liczby mieszkańców144. Inną przyczyną trudności w podejmowaniu 

działań z zakresu rzeczonej polityki są nazbyt restrykcyjne państwowe regulacje z zakresu 

planowania przestrzennego, związane z dopuszczalną wysokością budynków, czy z tzw. 

green belts145. 

Rezultatem prywatyzacji zasobu komunalnego, restrykcyjności prawa planowania 

przestrzennego i niewystarczających środków na prowadzenie lokalnej polityki 

mieszkaniowej jest tzw. kryzys dostępności. Przejawia się on poprzez trudność w zakupie 

lub wynajęciu mieszkania na rynku przez wielu mieszkańców państwa, szczególnie 

młodych. Problem ten związany jest z faktem, iż koszty najmu lub zakupu mieszkania w 

Zjednoczonym Królestwie, w szczególności w stołecznym Londynie, należą do 

najwyższych na świecie zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i przy odniesieniu 

przeciętnej ceny mieszkania do średnich zarobków146.  

7.6. Listy oczekujących na tanie mieszkania czynszowe 

Tamtejsze władze lokalne nie są jednak całkowicie pozbawione wpływu na 

zaspokajanie lokalnych potrzeb mieszkaniowych. W całej Wielkiej Brytanii prowadzą one 

listy oczekujących na tanie mieszkania czynszowe. Do umieszczenia na takiej liście nie jest 

wymagane zamieszkanie na terenie gminy. Umożliwia to przemieszczanie się ludności 

na tereny o bogatszych zasobach mieszkaniowych147. Mechanizm ten cechuje jednak 

niewielka swoboda działania po stronie władz samorządowych.  

7.7. Podział własności 

W Zjednoczonym Królestwie do realizowania celów polityki mieszkaniowej 

wykorzystywany jest również tzw. podział własności (ang. Shared ownership)148. 

Instrument ten jest skierowany do gospodarstw o niskich i średnich dochodach, które 

zamierzają nabyć mieszkanie na własność. Opiera się on na likwidacji bariery cenowej 

dzięki podzieleniu transakcji na dwa etapy. Pierwszy polega na zapłacie za część 

nabywanego mieszkania jego właścicielowi (najczęściej inwestorowi budownictwa 

 
144 Ch. A. L. Hilber, O. Schöni, op. cit., s. 15. 
145 Ibidem, s. 8. „Green belts” to pas terenów otaczających miasto, składający się głównie z lasów, użytków 

zielonych oraz dolin rzecznych, mający na celu kontrolowanie rozrostu miasta oraz ochronę terenów 

podmiejskich. 
146 Ch. Hilber, UK Housing and Planning Policies: the evidence from economic research, „CEP 2015 election 

analysis series”, s. 2-3. 
147 B. Sadowska, op. cit., s. 516. 
148 F. Governa, S. Saccomani, A neo-liberal housing policy? Convergence and divergence between Italian 

local housing policy and European trends, Materiał pokonferencyjny z 24 edycji konferencji organizacji 

Association of European Schools of Planning, Finlandia: 7-10 lipca 2010 r., s. 9. 
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społecznego). Drugi natomiast na zapłacie przez gospodarstwo domowe czynszu za część 

niewykupionej własności. W rezultacie zobowiązania gospodarstwa domowego rozkładają 

się na ewentualną spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie części 

mieszkania i zapłatę czynszu za jego pozostałą część. Własność mieszkania jest podzielona 

między gospodarstwo domowe i instytucje zarządzające programem. Władza lokalna 

określa grupę docelową objętą programem. Jego realizacji podejmują się organizacje 

budownictwa społecznego. Warunkami uzyskania przedmiotowego wsparcia są: uzyskanie 

zgody władz lokalnych na udział w programie i spełnienie określonych minimalnych 

standardów przez mieszkania149. 

7.8. Publicznoprawna umowa planistyczna  

Do osiągania celu polityki mieszkaniowej w postaci zwiększania dostępności 

przystępnych cenowo mieszkań na wynajem wykorzystywane są też narzędzia 

planistyczne. Jest to możliwe dzięki art. 106 ustawy o krajowym i miejskim planowaniu 

przestrzennym z 1990 r.150 Na jego podstawie angielskie i walijskie władze lokalne mogą 

uzależnić wydanie deweloperowi niezbędnego do rozpoczęcia inwestycji zezwolenia 

planistycznego od podpisania umowy publicznoprawnej. Jej treść stanowią zobowiązania 

dewelopera do podjęcia określonych działań na rzecz wspólnoty lokalnej, w tym np. do 

oddania w ramach inwestycji określonej liczby mieszkań na wynajem o ustalonym przez te 

władze czynszu, który jest niższy od rynkowego151. Ratio legis tego rozwiązania jest 

przeświadczenie, iż realizując inwestycję deweloper powinien mieć udział w jej kosztach 

dla lokalnego budżetu, w tym np. w zakresie zapewniania mieszkańcom nowo 

wybudowanych mieszkań usług publicznych w sferze edukacji czy transportu. 

7.9. Lokalne przedsiębiorstwa mieszkaniowe 

Władze lokalne mogą również realizować zadania z zakresu polityki mieszkaniowej 

poprzez lokalne przedsiębiorstwa mieszkaniowe (dalej – LHC)152. Przedsiębiorstwa te 

mogą budować, kupować i zarządzać nieruchomościami zarówno na terenie gminy, jak i 

poza jej obrębem. Głównym przedmiotem ich działalności jest najem mieszkań o czynszach 

 
149 P. Lis, Cele i instrumenty…, s. 20. 
150 Town and Country Planning Act 1990 (Zjedonoczone Królestwo), https://www.legislation.gov.uk/ukpga

/1990/8/contents [dostęp: 20.12.2021].  
151 Inne działania do których zobowiązani mogą zostać deweloperzy związane są ze sferą edukacji, 

transportu, przestrzeni publicznej, tworzeniem placów zabaw dla dzieci i urządzeń użyteczności publicznej. 

G. Burgess, T. Crook, S. Monk, The changing delivery of planning gain through Section 106 and the 

Community Infrastructure Levy. Raport Cambridge Centre for Housing and Planning Research, Cambridge: 

2013, s. 3.  
152 Ang. local housing companies.  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/contents
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umiarkowanych lub rynkowych, w mniejszym zakresie również o czynszach na poziomie 

tych w mieszkaniach socjalnych. Część z LHC sprzedaje mieszkania lub wynajmuje je 

osobom o szczególnych potrzebach mieszkaniowych, takim jak osoby starsze lub szukające 

tymczasowego zakwaterowania. Podmioty te udzielają również pomocy przy remontach 

prywatnych nieruchomości153.  

Gminy mogą być jedynymi właścicielami (co ma miejsce najczęściej) 

lub  współwłaścicielami LHC154. Gminy zapewniają LHC nieruchomości gruntowe 

i finansowanie (pożyczki). Podmioty te nie są jednostkami finansów publicznych, przez 

co nie podlegają ograniczeniom w zakresie zadłużenia tychże. Ich działalność nie podlega 

również ustawom regulującym sferę mieszkalnictwa socjalnego lub o umiarkowanych 

czynszach155.  

8. Stany Zjednoczone 

8.1. System voucherowy 

Rozwiązaniem charakterystycznym dla lokalnej polityki mieszkaniowej w Stanach 

Zjednoczonych jest przyjęty tam system voucherowy (ang. Housing Choice Voucher 

Program156). Został on wprowadzony w 1983 r. przez administrację Ronalda Reagana, 

będąc wyrazem wyznaczników polityki ówczesnej administracji: decentralizacji i szerokiej 

implementacji idei partnerstwa publiczno-prywatnego157. Program ten wdraża rezultaty 

federalnego Housing Allowance Experiment z lat 70. XX w., będącego jednym z najbardziej 

kosztownych eksperymentów społecznych w historii158. Jego celem było uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie o większą zasadność bezpośredniego wsparcia finansowego 

 
153 P. Hackett, Delivering the renaissance in council-built homes: the rise of local housing companies, Raport 

the Smith Institute, 2017, s. 6. 
154 Najczęściej współwłaścicielami są podmioty prywatne traktujące LHC jako rodzaj funduszu 

rewolwingowego. Ibidem, s. 7. 
155 Ibidem, s. 6. 
156 System ten znany jest również jako The Section 8 Housing Choice Voucher program. Nazwa ta nawiązuje 

do art. 8 ustawy o mieszkalnictwie z 1938 r. (ang. United States Housing Act of 1937), który stanowi 

podstawę do prowadzenia przedmiotowego programu. Patrz: United States Housing Act of 1937 (Pub. L. 75–

412, 50 Stat. 888), http://archives-financialservices.house.gov/banking/usha1937.pdf [dostęp: 20.12.2021]. 
157 Ch. Willison, Shelter from the Storm: Roles, responsibilities, and challenges in United States housing 

policy governance, „Health Policy” 2017, nr 121, s. 1118. 
158 Według szacunków łączny koszt eksperymentu wyniósł ok. 170 milionów dolarów. B. J. Frieden, What 

have we learned from the housing allowance experiment?, „Habitat International” 1980, vol. 5, issues 1–2, 

s. 227.  

http://archives-financialservices.house.gov/banking/usha1937.pdf
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niezamożnych gospodarstw domowych w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub 

też finansowania budownictwa społecznego159.  

W ramach systemu voucherowego zainteresowane gospodarstwa domowe o niskich 

dochodach mogą zdecydować się na najem określonej nieruchomości mieszkalnej (domu 

jednorodzinnego lub mieszkania). Ich wybór nie jest ograniczony do lokali wskazanych 

przez władzę publiczną. Po dokonaniu wyboru przez potencjalnych najemców niezbędne 

jest uzyskanie zgody właściciela mieszkania na uczestnictwo w programie. W przypadku 

jej udzielenia i pozytywnej oceny standardu mieszkania przez lokalną Publiczną Agencję 

Mieszkaniową (dalej – PHA)160 właściciel otrzymuje subsydium bezpośrednio od PHA161. 

Jest ono równe różnicy między 30% miesięcznego dochodu najemcy a „uczciwym 

czynszem rynkowym”162. 

Środki na realizację programu pochodzą z budżetu centralnego i są przekazywane 

przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego163 władzom lokalnym. Te 

ostatnie poprzez PHA zajmują się dystrybucją voucherów. PHA, mimo podlegania 

kompleksowemu zestawowi przepisów i procedur federalnych, mają znaczną swobodę w 

zakresie ustalania sposobu działania systemu voucherowego. Do ich obowiązków należy 

m.in. akceptowanie aplikacji, prowadzenie listy oczekujących, ustalanie kryteriów wyboru 

zakwalifikowanych do programu gospodarstw domowych i przeprowadzanie kontroli 

standardu mieszkań164. Według szacunków spośród 5 milionów beneficjentów pomocy 

mieszkaniowej w Stanach Zjednoczonych aż 2 miliony korzystają z systemu 

voucherowego165. 

 
159 UC Berkeley, Housing policy in the United States, s. 4, https://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/QHousingP

olicyProof090106.pdf [dostęp: 06.02.2019]. 
160 Ang. Public Housing Agency (PHA).  
161 J. Chen, Housing Choice Voucher Program, https://www.investopedia.com/terms/h/housing-choice-

voucher-program.asp [dostęp: 06.02.2019]. 
162 UC Berkeley, Housing policy…, s. 4. „Uczciwy czynsz rynkowy” ustalany jest każdego roku 

przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego. Wynosi on 40 percentyla wysokości czynszów 

brutto (czynsz plus media) za nieruchomości mieszkalne z określoną liczbą sypialni w danym regionie. Patrz: 

RentData, How to Calculate the Fair Market Rent for Your Unit?, https://www.rentdata.org/articles/calcula

te-fmr-of-your-home [dostęp: 06.02.2019]. 
163 Ang. United States Department of Housing and Urban Development (HUD).  
164 B. Katz, M. A. Turner, Invest but reform. Streamline Administration of the Housing Choice Voucher 

Program, „Remaking federalism. Renewing the economy”, sierpień 2013, s. 2. 
165 D. Sześciło, Mechanizmy rynkowe jako główna metoda zapewnienia usług publicznych [w:] red. Sześciło 

D., Administracja i zarządzanie…, s. 160. 

https://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/QHousingPolicyProof090106.pdf
https://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/QHousingPolicyProof090106.pdf
https://www.investopedia.com/terms/h/housing-choice-voucher-program.asp
https://www.investopedia.com/terms/h/housing-choice-voucher-program.asp
https://www.rentdata.org/articles/calculate-fmr-of-your-home
https://www.rentdata.org/articles/calculate-fmr-of-your-home
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8.2. Moratoria na działalność deweloperską 

Środkiem prawnym stosowanym w USA w szczególnych przypadkach są moratoria 

na działalność deweloperską (wszelką lub określoną, w tym mieszkaniową). 

Są one uchwalane najczęściej przez radę miejską. Mogą obejmować cały obszar 

administracyjny lub jego część166 i mają czasowy charakter167. Przyczyną ich uchwalenia 

może być niedorozwój istniejącej infrastruktury. Instrument ten ma jednak charakter ultima 

ratio168 i jego wdrożenie jest uważane za równoznaczne z przyznaniem się władzy lokalnej 

do nieudolnego wykonywania zadań własnych. 

8.3. Uprawnienia Rady Metropolitalnej regionu Saint Paul-Minneapolis w 

zakresie koordynacji rozwoju przestrzennego 

W Stanach Zjednoczonych każdy ze stanów prowadzi też własną politykę 

mieszkaniową. Za przykład może posłużyć stan Minnesota, gdzie Rada Metropolitalna 

regionu Saint Paul-Minneapolis zajmuje się koordynacją rozwoju przestrzennego miast 

w jego obrębie, co obejmuje współpracę miast i podmiotów zaangażowanych w sprawy 

mieszkaniowe, w tym deweloperów i organizacji non-profit. Koordynacja odnosi się do 

rozwoju infrastruktury między miastami, w tym transportu publicznego, oraz wyznaczania 

przestrzeni pod budownictwo mieszkań przystępnych cenowo. Polityka regionalna stanowi 

wytyczną dla władz lokalnych przy tworzeniu strategii mieszkaniowych169.  

8.4. Uprawnienia planistyczne władz regionalnych w stanie Kalifornia 

Władze regionalne w stanie Kalifornia uprawnione są do przyjmowania regulacji, które 

muszą być uwzględniane przez podległe im władze lokalne podczas procedur związanych 

z planowaniem przestrzennym. W ramach tych regulacji mogą być przewidziane normy 

dotyczące wyłączania obszarów spod prawa do zabudowy lub stosowania odstępstw w 

zakresie wymaganej lub dopuszczalnej gęstości zabudowy170.  

 
166 Moratorium dla fragmentu obszaru miasta statystycznie uchwalane jest częściej. K. J. Piórecki, op. cit., s. 

12. 
167 Najczęściej moratoria są uchwalane na okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Ibidem. 
168 D. R. Porter, Managing Growth In American Communities, Waszyngton: 1997, s. 81.  
169 A. Twardoch, Regionalna…, s. 275-276. Prowadzona w regionie Saint Paul-Minneapolis polityka 

mieszkaniowa obciążona jest jednak licznymi wadami, do których zalicza się wzmacnianie braku 

zintegrowania grup wykluczonych z resztą społeczeństwa poprzez koncentrację na budowie i remontach 

mieszkań w najbiedniejszych częściach regionu. Obecny stan uznaje się za znaczący krok w tył w stosunku 

do stanu sprzed 1986 r., gdy tamtejsza regionalna polityka mieszkaniowa uchodziła za jedną z najbardziej 

inkluzywnych w skali federalnej. M. Orfield, W. Stancil, T. Luce, E. Myott, High Costs and Segregation in 

Subsidized Housing Policy, „Housing Policy Debate” 2015, nr 3, s. 574 i n.  
170 A. Twardoch, Regionalna…, s. 276. 
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8.5. Warunkowe dotacje na cele mieszkaniowe w stanie Connecticut 

W stanie Connecticut ustalenia dotyczące kwestii mieszkaniowych przyjmowane są w 

drodze dobrowolnych negocjacji między przedstawicielami władz regionalnych i 

lokalnych. Zachętą dla przedstawicieli władz lokalnych do udziału w negocjacjach i 

wypełniania przyjętych ustaleń jest wsparcie finansowe w postaci dotacji przyznawanych 

na przedmiotowy cel przez władze regionalne171. 

8.6. Ograniczenia najmu krótkoterminowego w Nowym Jorku i San Francisco 

Władze miast w Stanach Zjednoczonych podejmują również działania mające 

na celu ograniczenie najmu krótkoterminowego. W Nowym Jorku zakazano 

wynajmowania mieszkań na krócej niż 30 dni. W San Francisco można natomiast 

wynajmować turystom mieszkania na nie dłużej niż 90 dni w roku. Mieszkanie 

przeznaczone do takiego najmu musi być zgłoszone do rejestru prowadzonego przez 

miasto, a rozpoczęcie działalności możliwe jest po opłaceniu wpisowego (początkowo było 

to 50 dolarów). Władze miasta nałożyły na Airbnb172 obowiązek kontrolowania 

przestrzegania regulacji poprzez nałożenie na tę platformę nakazu usuwania z jej bazy 

lokali, które nie są wpisane do miejskiego rejestru173.  

9. Chiny 

9.1. Charakterystyka polityki mieszkaniowej chińskich władz lokalnych 

Cechą charakterystyczną polityki mieszkaniowej w Chinach jest możliwość wyboru 

przez władze lokalne wdrażanych przez nie instrumentów. Mogą w tym celu skorzystać 

z pięciu programów opracowanych na poziomie centralnym: tanich mieszkań na wynajem, 

wygodnych i ekonomicznych mieszkań, publicznego najmu mieszkań, mieszkań 

o ograniczonej cenie i rewitalizacji mieszkań w dzielnicach biedy. Co istotne, szczegółowe 

warunki skorzystania z każdego z nich określane są na poziomie lokalnym. Władza lokalna 

ma również możliwość opracowywania i realizowania własnych projektów174. 

Oznacza to, że realizowanie w Chinach przedmiotowej polityki może być dostosowane 

do miejscowych społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i potrzeb.  

 
171 Ibidem. 
172 Jest to jedna z najpopularniejszych internetowych platform rezerwacyjnych. 
173 Jak duże miasta… 
174 Z. Yang, J. Chen, Housing Affordability and Housing Policy in Urban China, Berlin: 2014, s. 90. 
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9.2. Program wygodnych i ekonomicznych mieszkań 

Celem realizacji programu wygodnych i ekonomicznych mieszkań jest obniżenie 

kosztów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. 

Osiągane jest to m.in. poprzez nieodpłatne transfery gruntów oraz ulgi w zakresie podatków 

i innych danin publicznych. Przekłada się to na obniżenie całkowitego kosztu zakupu 

mieszkania o około 15% ceny rynkowej. Warunki, jakie musi spełnić beneficjent takiej 

pomocy określa władza regionalna. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę są 

zazwyczaj dochód gospodarstwa domowego, ilość członków tegoż gospodarstwa oraz 

średnia powierzchnia użytkowa mieszkaniowa przypadająca na jednego członka 

gospodarstwa. W latach 1999-2010 z pomocą omawianego programu sprzedano mieszkania 

o łącznej powierzchni 413 mln m2, co przekłada się na 7,6% powierzchni wszystkich 

prywatnych mieszkań w chińskich ośrodkach miejskich wybudowanych w tym okresie175.  

9.3. Program mieszkań o ograniczonej cenie  

Program mieszkań o ograniczonej cenie adresowany jest do miejskich gospodarstw 

domowych osiągających średnie dochody. W ramach programu władze lokalne 

wydzierżawiają wyłonionemu w przetargu deweloperowi grunt po cenie niższej od 

rynkowej. Wybrany deweloper jest zobowiązany do budowy mieszkań o powierzchni 

określonej w ogłoszeniu o przetargu. Deweloperzy sprzedają następnie te lokale po 

oznaczonej w ogłoszeniu cenie wskazanym przez władze nabywcom. Mogą je nabyć 

jedynie zarejestrowani mieszkańcy danego miasta, którzy spełniają wymagania w zakresie 

uzyskiwanych dochodów i posiadanych zasobów mieszkaniowych. W ramach programu 

pierwszeństwo przyznawane jest gospodarstwom, do których członków należą osoby 

w podeszłym wieku lub niepełnosprawne albo których mieszkania zostały wyburzone 

w ramach programów modernizacji miast. W praktyce jednak program ten został wdrożony 

jedynie przez nieliczne władze lokalne176. 

9.4. Program tanich mieszkań na wynajem  

Program tanich mieszkań na wynajem ma zaspokajać podstawowe potrzeby lokalowe 

mieszkańców miast osiągających najniższe dochody. Jego wdrażanie jest finansowane 

w większości przez władze lokalne, a jedynie częściowo dotowane przez rząd centralny. 

 
175 Ibidem, s. 92. 
176 Ibidem, s. 93-95. 
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W ramach programu świadczony jest najem mieszkań przez władze lokalne lub udzielane 

są dopłaty do czynszu opłacanego przez dane gospodarstwo domowe177.  

9.5. Program publicznego najmu mieszkań 

W ramach instrumentu w postaci publicznego najmu mieszkań świadczone są 

mieszkania z zasobu publicznego o czynszu najmu niższym od rynkowego. Grupą 

docelową są w tym przypadku głównie migranci, absolwenci uczelni wyższych w 

pierwszych latach po ich ukończeniu i rodziny osiągające średnie dochody. Program jest 

dotowany przez władze centralne. Władze lokalne zawierają z beneficjentami umowy 

najmu na okres 3-5 lat. Zawarcie kolejnej umowy po wygaśnięciu dotychczasowej możliwe 

jest jedynie przy pozytywnej weryfikacji przez władze dalszego spełniania kryteriów 

kwalifikujących do zajmowania lokalu178.  

9.6. Program rewitalizacji mieszkań w dzielnicach biedy 

Program rewitalizacji mieszkań w dzielnicach biedy nie polega – wbrew temu, na co 

mogłaby wskazywać nazwa – na przeprowadzaniu remontów istniejącej zabudowy. W jego 

ramach świadczone są bowiem lokale dla osób wysiedlonych z podupadłych społeczno-

ekonomicznie obszarów objętych działaniami władz lokalnych na rzecz odwrócenia 

zachodzących tam procesów degradacji179. 

 

  

 
177 Ibidem, s. 95-97. 
178 Ibidem, s. 97-100. 
179 Ibidem, s. 90.  
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ZAKOŃCZENIE  

Interwencje władz publicznych w sferze mieszkalnictwa są zdaniem autora raportu 

koniecznością. Wynika to z licznych wskazanych w raporcie niedomagań współczesnych 

rynków mieszkaniowych, które są związane z ograniczoną możliwością realizacji potrzeb 

lokalowych przez znaczną część społeczeństwa. Jest to tym istotniejsze, iż realizacja 

rzeczonych potrzeb stanowi jedną z podstaw prawidłowego rozwoju człowieka, 

a w konsekwencji społeczeństwa, którego jest członkiem.  

Interwencje powinny być w tym przypadku skoncentrowane na pomocy skierowanej 

do gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, gdyż w obu tych przypadkach 

zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest realnie zagrożone. Ma to związek z ograniczoną 

możliwością skorzystania przez przedstawicieli tych grup gospodarstw z rynkowej oferty 

zakupu lub najmu lokali. Programy związane ze świadczeniem lokali lub udzielaniem 

wsparcia finansowego w celu skorzystania z oferty rynkowej powinny być kierowane 

również do precyzyjniej określonych grup beneficjentów, takich jak osoby młode, 

wchodzące na rynek pracy, czy rodziny wielodzietne. 

W ramach opracowywanych strategii mieszkaniowych władze publiczne muszą 

uwzględniać udzielanie wsparcia finansowego zarówno na pokrywanie czynszu najmu, jak 

i na zakup lokalu. Wynika to z różnic między potrzebami mieszkaniowymi beneficjentów 

obu rodzajów pomocy. Mieszkanie własnościowe jest formą szczególnie odpowiadającą 

potrzebom osób, które zdecydowały się na założenie rodziny i/lub mają ustabilizowaną 

sytuację zawodową. Najem lokalu jest natomiast opcją szczególnie korzystną dla osób 

skłonnych do dużej mobilności w zakresie świadczenia pracy. Proporcja między wsparciem 

udzielanym w związku obiema tymi kategoriami prawa do lokalu powinna być 

każdorazowo uzależniona od zidentyfikowanych potrzeb społecznych. 

Władze publiczne mogą stosować różnorodne udogodnienia, których adresatami są 

głównie lub między innymi osoby zamożne. Przykładowo, w zakresie budowy budynku 

mieszkalnego mogą one polegać na zmniejszaniu obciążeń podatkowych poprzez ulgi 

lub na przeznaczaniu – za pomocą instrumentów planistycznych – gruntów pod zabudowę 

mieszkaniową. Poza obrębem podejmowanych przez władze działań powinno znajdować 

się jednak zapewnianie tym osobom świadczenia bezpośrednich usług mieszkaniowych. 

Przyjęcia przeciwnego założenia oznaczałoby bowiem, że w odniesieniu do – istotnej dla 
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gospodarki narodowej – sfery  mieszkalnictwa nadmiernie ograniczony zostałby jej 

rynkowy wymiar. Stałoby to w sprzeczności z podstawą ustroju gospodarczego Polski, jaką 

jest sformułowana w art. 20 Konstytucji RP zasada społecznej gospodarki rynkowej. 

Powyższe oznacza, że osoby najbogatsze mogą być pośrednimi beneficjentami działań z 

zakresu jedynie gospodarczej (a nie społecznej) polityki mieszkaniowej. Działania te 

obejmują m.in. oddziaływanie na koszt zakupu lub najmu mieszkania poprzez instrumenty 

regulacyjne i fiskalne. Tak zakreślony model polityki mieszkaniowej odpowiada modelowi 

korporacyjnemu, według typologii J. Barlowa i S. Duncana, oraz selektywnemu w wersji 

szerokiej, zgodnie z typologią P. Lisa. 

Władze publiczne powinny dysponować możliwością dofinansowywania w formie 

bonów mieszkaniowych zakupu lub najmu prywatnych lokali, których wybór powinien 

zostać pozostawiony beneficjentom wsparcia. Instrument ten szczególne znaczenie miałby 

w przypadku obszarów o stosunkowo niewielkim deficycie mieszkaniowym. Taki deficyt 

byłby najefektywniej zaspokajany właśnie w tej formie ze względu na niską użyteczność 

rozbudowywanego zasobu komunalnego. 

 Współwystępować z tym rozwiązaniem może wspieranie organizacji non-profit 

działających w formule społecznych agencji najmu. W celu uzyskania rzeczonego wsparcia 

agencje musiałyby spełniać warunki określone przez władze lokalne lub regionalne. 

Postawione przed agencjami wymagania powinny odpowiadać potrzebom lokalnych 

społeczności. Wymagania te mogą obejmować np. konieczność zapewnienia 

pierwszeństwa w świadczeniu usług mieszkaniowych grupom zdiagnozowanym lokalnie 

jako najbardziej zagrożone deprywacją mieszkaniową lub wskazanie obszarów, na których 

powinny się znajdować wynajmowane mieszkania. W zakresie prowadzonej działalności 

podmioty te powinny współpracować z władzami lokalnymi. Współpraca ta jest istotna ze 

względu na zapewnienie efektywnego wypełniania zadań z zakresu przystosowywania 

beneficjentów pomocy do w pełni samodzielnego życia. Na podstawie danych uzyskanych 

od agencji władze publiczne powinny analizować jakość i położenie świadczonych przez 

nie lokali. W szczególności powinny przeciwdziałać sytuacji, w której na najem lokali na 

rzecz agencji decydują się głównie właściciele mieszkań, których wartość rynkowa jest 

obniżona ze względu na zlokalizowanie na terenach o szczególnym nasileniu zjawisk 

patologii społecznej. 



51 

 

Korzystnymi z perspektywy skuteczności realizowanej polityki mieszkaniowej są 

również inne formy współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi 

związanymi z obszarem mieszkalnictwa. Wynika to z częstej innowacyjność 

podejmowanych przez te organizacje działań, jak i posiadania przez nie bogatego 

doświadczenia w zakresie współpracy z określonymi grupami beneficjentów. 

Doświadczenie to może stanowić czynnik determinujący skuteczność udzielanego przez 

władze publiczne wsparcia. 

Zdaniem autora rola władzy publicznej w sferze mieszkalnictwa powinna mieć 

mieszany, pozytywno-regulacyjny charakter. Uważa on, że najem mieszkań z zasobu 

komunalnego lub oferty kontrolowanych przez gminy pomiotów powinien wciąż stanowić 

jeden z filarów lokalnej polityki mieszkaniowej. Najem tych lokali umożliwia bowiem 

realizowanie rzeczonej polityki bez względu na potencjalnie występującą na rynku 

nieruchomości komercyjnych niewystarczającą podaż mieszkań lub znaczny wzrost ich 

cen. W konsekwencji koniecznym staje się również czynienie bieżących nakładów na 

utrzymanie dobrego stanu technicznego lokali mieszkalnych będących w dyspozycji władz 

lokalnych. Zapobiegnie to konieczności wyboru między sprzedażą lokalu po znacznie 

zaniżonej cenie a dokonaniem kompleksowego remontu, którego wysoki koszt musiałby 

być pokryty w krótkim okresie.  

Spośród jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie realizacji przedmiotowej 

polityki – zdecydowanie  wzrosnąć powinno znaczenie administracji samorządu 

województwa. Wynika to po pierwsze z specyfiki tendencji na rynku mieszkaniowym, które 

mają charakter ponadlokalny, a jednocześnie nie obejmują całego terytorium państwa. 

Drugą z motywacji do takiej zmiany jest ograniczona dostępność ekspertów z zakresu 

mieszkalnictwa będących pracownikami naukowymi uczelni wyższych, które znajdują się 

zazwyczaj w największych – w skali regionalnej – ośrodkach miejskich. Czynniki te 

uzasadniają tezę o celowości tworzenia i wdrażania regionalnych strategii mieszkaniowych, 

które następnie oddziaływałyby na decyzje podejmowane w tym zakresie władze lokalne. 

Władza centralna powinna udzielać dotacji celowych władzom województw, które 

posiadałyby znaczną swobodę w zakresie decydowania o przeznaczeniu tych środków na 

różne działania związane z mieszkalnictwem. W rezultacie rozpoznania regionalnych 

potrzeb decydowałyby one o skali i proporcjach wspierania gmin w zakresie 

budowy/remontu mieszkań na wynajem, dofinansowywania czynszów najmu mieszkań 
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prywatnych lub rat kredytu na zakup mieszkania. Polityka mieszkaniowa stałaby się w 

rezultacie również polem międzywojewódzkiej rywalizacji o mieszkańców. Sprzyjałoby 

temu stosowanie różnych programów zachęt dla osób posiadających określone wysokie 

kwalifikacje lub kompetencje do zamieszkania w danym regionie. Wdrażanie takich 

instrumentów łączyłoby politykę mieszkaniową z polityką rozwoju regionalnego.  

Do instrumentów będących w dyspozycji władz regionalnych powinno należeć 

tworzenie funduszy samorządowych, z których udzielane mogłyby być środki przeznaczane 

na cel budowy nowych mieszkań lub modernizację już istniejących. Model działalności 

takich funduszy opierałby się na udzielaniu wsparcia w formie niskooprocentowanych 

pożyczek lub bezzwrotnego dofinansowania. Maksymalna wysokość kwoty wsparcia 

określana byłaby przy wykorzystaniu mechanizmu lustra czynszowego oraz jego 

odpowiednika w zakresie kosztów zakupu lokalu na rynku pierwotnym lub wtórnym, 

określonego przez autora mianem „lustra cenowego”. Dane te gromadzone byłyby na 

poziomie samorządów gminnych, a następnie przekazywane władzom regionalnym.  

Fundusz zostałby utworzony z rządowej dotacji celowej i dochodów własnych 

województw.  



53 

 

BIBLIOGRAFIA 

Akty prawne: 

1. Bundesrepublik Deutschland Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html [dostęp: 

20.12.2021], 

2. Bundesrepublik Deutschland Baugesetzbuch, https://www.gesetze-im-

internet.de/bbaug/BJNR003410960.html [dostęp: 20.12.2021], 

3. Europejska Karta Społeczna (STE nr 163), otwarta do podpisu w Strasburgu w 

dniu 3 maja 1996 roku, https://rm.coe.int/europejska-karta-

spoleczna/16808b6383 [dostęp: 29.05.2019], 

4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. UE. C. z 

2007 r. nr 303 poz. 1), 

5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst ogłoszony: 

Dz. U. z 1997 nr 78, poz. 483 z pózn. zm.), 

6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_

upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 09.10.2018], 

7. Stambulska Deklaracja o Siedliskach Ludzkich przyjęta podczas Konferencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie Siedlisk Ludzkich, która miała miejsce w 

dniach 

3-14 czerwca 1996 r. w Stambule (Habitat II), https://www.un.org/ruleoflaw/wp-

content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf [dostęp: 29.05.2019], 

8. United States Housing Act of 1937 (Pub. L. 75–412, 50 Stat. 888), http://archives-

financialservices.house.gov/banking/usha1937.pdf [dostęp: 20.12.2021], 

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), 

10. Town and Country Planning Act 1990 (Zjednoczone Królestwo), https://www.le

gislation.gov.uk/ukpga/1990/8/contents [dostęp: 20.12.2021]. 

Literatura i źródła pomocnicze: 

1. Airbnb, Ograniczenia liczby dni wynajmu we Francji: Najczęściej Zadawane 

Pytania, https://www.airbnb.pl/help/article/2108/night-limits-in-france--

frequently-asked-questions [dostęp: 20.12.2021], 

2. Andrews D. , Sánchez A. C., Drivers of Homeownership Rates in Selected OECD 

Countries, „OECD Economics Department Working Papers” 2011, Nr 849, 

3. Arnott R., Tenancy Rent Control, „Swedish Economic Policy Review” 2003, nr 

10,  

4. Barlow J., Duncan S., Success and Failure in Housing Provision. European 

systems compared, Oxford/Nowy Jork/Tokyo: 1994, 

5. Basten C., von Ehrlich M., Lassmann A., Income Taxes, Sorting, and the Costs of 

Housing: Evidence from Municipal Boundaries in Switzerland. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html
https://rm.coe.int/europejska-karta-spoleczna/16808b6383
https://rm.coe.int/europejska-karta-spoleczna/16808b6383
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf
http://archives-financialservices.house.gov/banking/usha1937.pdf
http://archives-financialservices.house.gov/banking/usha1937.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/contents
https://www.airbnb.pl/help/article/2108/night-limits-in-france--frequently-asked-questions
https://www.airbnb.pl/help/article/2108/night-limits-in-france--frequently-asked-questions


54 

 

Center for Economic Studies – Ifo Institute Working Paper 4896. Monachium: 

2014, 

6. Bielec T. i in., Narodowy Program Mieszkaniowy [w:] Analiza ryzyk w wybranych 

politykach publicznych, Raporty słuchaczy KSAP XXVIII Promocji „Tadeusz 

Kościuszko”, red. Zybała A., Warszawa: 2018,  

7. Burgess G., Crook T., Monk S. , The changing delivery of planning gain through 

Section 106 and the Community Infrastructure Levy. Raport Cambridge Centre 

for Housing and Planning Research, Cambridge: 2013,  

8. Business France, Prowadzenie działalności gospodarczej we Francji, marzec 

2015, 

9. Causse E., Under the Microscope – The New French Housing Law, 

https://www.uipi.com/under-the-microscope-the-new-french-housing-law/ 

[dostęp: 03.06.2019], 

10. Cesarski M., Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie — czy możliwa w 

rynkowym paradygmacie wzrostu?, „Problemy Polityki Społecznej” 2017, nr 1,  

11. Chen J., Housing Choice Voucher Program, https://www.investopedia.com/term

s/h/housing-choice-voucher-program.asp [dostęp: 06.02.2019], 

12. Cyran R., Mieszkalnictwo jako obszar interwencjonizmu publicznego, 

www.nieruchomosci.beck.pl [dostęp: 01.05.2010],  

13. Dąbska A., Szwedzka polityka mieszkaniowa, https://liberte.pl/zarys-polityki-

mieszkaniowej-w-szwecji/ [dostęp: 07.02.2019], 

14. Deloitte, Property Index Overview of European Residential Markets, 10 edycja, 

lipiec 2021, s. 14, 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-

property-index-2021.pdf [dostęp: 25.10.2021], 

15. Deschermeier P., Haas H., Hude M., Voigtländer M., A first analysis of the new 

German rent regulation, „International Journal of Housing Policy” 2016, t. 16, nr 

3,  

16. Dol K., Hoekstra J. i in., Regionalization of housing policies? An exploratory 

study of Andalusia, Catalonia and the Basque Country, „Journal of Housing and 

the Built Environment” 2017, nr 32,  

17. Dominium, Na 1000 Polaków przypada już 376 mieszkań, 

https://www.dominium.pl/artykuly/artykul/na-1000-polakow-przypada-juz-376-

mieszkan [dostęp: 26.05.2019],  

18. Dziworska K., Rynek najmu mieszkań – współczesne dylematy, „Zarządzanie i 

Finanse - Journal of Management and Finance” 1/2017, nr 15, 

19. Egner B., Housing Policy in Germany - A Best Practice Model?, Friedrich Ebert 

Stiftung Briefing Paper 2011,  

20. Esping-Andersen G., The Three Political Economies of the Welfare State, 

„International Journal of Sociology”, jesień 1990, t. 20, nr 3,  

21. Eurostat, Glossary: Overcrowding rate, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate [dostęp: 25.10.2021], 

https://www.uipi.com/under-the-microscope-the-new-french-housing-law/
https://www.investopedia.com/terms/h/housing-choice-voucher-program.asp
https://www.investopedia.com/terms/h/housing-choice-voucher-program.asp
http://www.nieruchomosci.beck.pl/
https://liberte.pl/zarys-polityki-mieszkaniowej-w-szwecji/
https://liberte.pl/zarys-polityki-mieszkaniowej-w-szwecji/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf
https://www.dominium.pl/artykuly/artykul/na-1000-polakow-przypada-juz-376-mieszkan
https://www.dominium.pl/artykuly/artykul/na-1000-polakow-przypada-juz-376-mieszkan
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate


55 

 

22. Eurostat, Overcrowding rate by age, sex and poverty status - total population - 

EU-SILC 

survey, 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default

/table?lang=en [dostęp: 25.10.2021], 

23. Fougère D., Kramarz F., Rathelot R., Safi M., Social Housing and Location 

Choices of Immigrants in France, „International Journal of Manpower”, marzec 

2011,  

24. Frieden B. J., What have we learned from the housing allowance experiment?, 

„Habitat International” 1980, vol. 5, issues 1–2,  

25. Frontier Economics, Assessing the social and economic impact of affordable 

housing investment, Londyn: 2014,  

26. Garlicki L., Derlatka M., Artykuł 75 [w:] red. L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, wyd. 2, Warszawa: 2016, 

27. Garnett N.S., Ordering (and Order In) the City, „Stanford Law Review” 2004–

2005, nr 57,  

28. Ghékière L., Les politiques du logement dans l’Europe de demain, Paryż: 1992,  

29. Giecewicz J., Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 

1920-2005, Warszawa: 2008,  

30. Glaser M., The Situation of Social Housing in Switzerland, „Crytical Housing 

Analysis” 2017, t. 4, nr 7,  

31. Governa F., Saccomani S., A neo-liberal housing policy? Convergence and 

divergence between Italian local housing policy and European trends, Materiał 

pokonferencyjny z 24 edycji konferencji organizacji Association of European 

Schools of Planning, Finlandia: 7-10 lipca 2010 r.,  

32. Hackett P., Delivering the renaissance in council-built homes: the rise of local 

housing companies, Raport the Smith Institute, 2017,  

33. Hayek von F. A., Konstytucja wolności, Warszawa: 2007, 

34. Heritage Real Estate Think Tank, Ile mieszkań brakuje w Polsce?, listopad 2018 

r.,  

35. Hilber Ch. A. L., Auswirkungen Staatlicher Massnahmen auf die Bodenpreise. 

Eine Theoretische und Empirische Analyse der Kapitalisierung. Zurych: 1998,  

36. Hilber Ch. A. L., Schöni O., Housing Policies in the United Kingdom, 

Switzerland, and the United States: Lessons Learned, Asian Development Bank 

Institute Working Paper Series, kwiecień 2016, nr 569,  

37. Hilber Ch., UK Housing and Planning Policies: the evidence from economic 

research, „CEP 2015 election analysis series”,  

38. Inwestycje w kurortach, Jak duże miasta walczą z Airbnb?, 

https://www.inwestycjewkurortach.pl/okiem-eksperta,jak-najem-przez-airbnb-

jest-za-granica [dostęp: 29.01.2019], 

39. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Wrocław: 1994, 

40. Kälin A., Immer weniger subventionierte Wohnungen, https://www.nzz.ch/zueri

ch/immer-weniger-subventionierte-wohnungen-1.18192895 [dostęp: 

20.12.2021], 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en
https://www.inwestycjewkurortach.pl/okiem-eksperta,jak-najem-przez-airbnb-jest-za-granica
https://www.inwestycjewkurortach.pl/okiem-eksperta,jak-najem-przez-airbnb-jest-za-granica
https://www.nzz.ch/zuerich/immer-weniger-subventionierte-wohnungen-1.18192895
https://www.nzz.ch/zuerich/immer-weniger-subventionierte-wohnungen-1.18192895


56 

 

41. Katz B., Turner M. A., Brown K. D., Cunningham M., Sawyer N., Rethinking 

Local Affordable Housing Strategies: Lessons From 70 Years of Policy and 

Practice, 

Waszyngton: 2003, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.16

3.5185&rep=rep1&type=pdf [dostęp: 21.12.2021], 

42. Katz B., Turner M. A., Invest but reform. Streamline Administration of the 

Housing Choice Voucher Program, „Remaking federalism. Renewing the 

economy”, sierpień 2013,  

43. Kazimierski M., Polska norma to 36 lat. A ile trzeba pracować na mieszkanie na 

największych rynkach?, http://nieruchomosci.dziennik.pl/kupno-i-

wynajem/artykuly/565037,ile-lat-trzeba-pracowac-na-mieszkanie.html [dostęp: 

11.08.2018], 

44. Lis P., Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, „Space - Society – 

Economy” 2011, nr 10,  

45. Lis P., Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Poznań: 2015, 

46. Local Government Chronicle, Tenants vote to stay with Birmingham city council, 

https://www.lgcplus.com/tenants-vote-to-staywith-birmingham-city-

council/1302641.article [dostęp: 20.12.2021], 

47. Łapszyński R., Gmina jako realizator społecznej polityki mieszkaniowej [w:] 

Niedziółka M., Suchodolski B. (red.), Współczesne problemy i wyzwania 

samorządu terytorialnego w Polsce,  Siedlce: 2019, 

48. Majchrzak M., Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach [w:] Nowe 

zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. Zalewski A., 

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: 2007,  

49. Majone G., Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i 

skutki zmian sposobu rządzenia z wprowadzeniem Boba Jessopa, „Zarządzanie 

publiczne” 2015, nr 1 (31),   

50. Michalski M., Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym – doświadczenia 

angielskie, „Świat Nieruchomości” 2016, nr 95,  

51. Minet J., Louer via une agence immobilière socjale, 

https://plusmagazine.levif.be/droit-et-argent/louer-via-une-agence-immobiliere-

sociale/article-normal-462263.html [dostęp: 07.06.2019].  

52. OECD, France: Regional Policy Profile, https://www.oecd.org/regional/regional-

policy/profile-France.pdf [dostęp: 20.12.2021], 

53. Orfield M., Stancil W., Luce T. , Myott E., High Costs and Segregation in 

Subsidized Housing Policy, „Housing Policy Debate” 2015, nr 3,  

54. Piórecki K. J., Prawne instrumenty zarządzania przestrzenią a zjawisko urban 

sprawl. Wybrane przykłady z ustawodawstwa Niemiec, Anglii oraz Stanów 

Zjednoczonych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 6,  

55. Porter D. R., Managing Growth In American Communities, Waszyngton: 1997, 

56. RentData, How to Calculate the Fair Market Rent for Your Unit?, 

https://www.rentdata.org/articles/calculate-fmr-of-your-home [dostęp: 

06.02.2019], 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.163.5185&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.163.5185&rep=rep1&type=pdf
http://nieruchomosci.dziennik.pl/kupno-i-wynajem/artykuly/565037,ile-lat-trzeba-pracowac-na-mieszkanie.html
http://nieruchomosci.dziennik.pl/kupno-i-wynajem/artykuly/565037,ile-lat-trzeba-pracowac-na-mieszkanie.html
https://www.lgcplus.com/tenants-vote-to-staywith-birmingham-city-council/1302641.article
https://www.lgcplus.com/tenants-vote-to-staywith-birmingham-city-council/1302641.article
https://plusmagazine.levif.be/droit-et-argent/louer-via-une-agence-immobiliere-sociale/article-normal-462263.html
https://plusmagazine.levif.be/droit-et-argent/louer-via-une-agence-immobiliere-sociale/article-normal-462263.html
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-France.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-France.pdf
https://www.rentdata.org/articles/calculate-fmr-of-your-home


57 

 

57. Sadowska B., Komunalna gospodarka mieszkaniowa w gminach jako ważny 

element polityki społecznej państwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012, nr 27,  

58. Söderholm K., Wihlborg E., Striving for Sustainable Development and the 

Coordinating Role of the Central Government: Lessons from Swedish Housing 

Policy, „Sustainability” 2016, nr 8(8),  

59. Sun X., Tsang K. P., The impact of monetary policy on local housing markets: 

Do regulations matter?, „Empirical Economics” 2018, nr 54,  

60. Sześciło D., Łapszyński R. i in., Samorządowa wspólnota dobrobytu, czyli nowy 

ład w usługach publicznych [w:] D. Sześciło (red.), Polska samorządów. Silna 

demokracja, 

skuteczne państwo, Raport Forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego, Warszaw

a: 2019,s. 63, https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/

Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf [dostęp: 24.10.2021]. 

61. Sześciło D., Mechanizmy rynkowe jako główna metoda zapewnienia usług 

publicznych [w:] red. Sześciło D., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka 

o współczesnej administracji, Warszawa: 2014,  

62. Sześciło D., Polityka publiczna i rola administracji w jej tworzeniu [w:] red. 

Sześciło D., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej 

administracji, Warszawa: 2014, 

63. Szymański J. A., Działalność Teodora Toeplitza w ruchu spółdzielczym, 

Warszawa: 1979,  

64. Szypuła G., Berlin pozwoli wynajmować mieszkania turystom, 

https://www.rp.pl/artykul/1342753-Berlin-pozwoli-wynajmowac-mieszkania-

turystom.html [dostęp: 29.01.2019], 

65. TBS24, TBS – kopia francuskiego HLM, https://tbs24.pl/tbs-kopia-francuskiego-

hlm/ [dostęp: 04.06.2019], 

66. Twardoch A., Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w 

kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Wybrane skutki 

przestrzenne, społeczne i gospodarcze, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 223, 

67. Twardoch A., Problem dostępnego budownictwa mieszkaniowego na wybranych 

przykładach, rozprawa doktorska, Gliwice: 2010, 

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/874/twardoch.pdf [dostęp: 16.08.2018], 

68. Twardoch A., Regionalna polityka mieszkaniowa – wyzwania w obliczu zmian 

demograficznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 290,  

69. UC Berkeley, Housing in Sweden: An Overview, Terner Center for Housing 

Innovation, Berkeley: 2017, http://ternercenter.berkeley.edu/uploads/Swedish_H

ousing_System_Memo.pdf [dostęp: 07.02.2019]. 

70. UC Berkeley, Housing policy in the United States, https://urbanpolicy.berkeley.e

du/pdf/QHousingPolicyProof090106.pdf [dostęp: 06.02.2019], 

https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf
https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf
https://www.rp.pl/artykul/1342753-Berlin-pozwoli-wynajmowac-mieszkania-turystom.html
https://www.rp.pl/artykul/1342753-Berlin-pozwoli-wynajmowac-mieszkania-turystom.html
https://tbs24.pl/tbs-kopia-francuskiego-hlm/
https://tbs24.pl/tbs-kopia-francuskiego-hlm/
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/874/twardoch.pdf
http://ternercenter.berkeley.edu/uploads/Swedish_Housing_System_Memo.pdf
http://ternercenter.berkeley.edu/uploads/Swedish_Housing_System_Memo.pdf
https://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/QHousingPolicyProof090106.pdf
https://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/QHousingPolicyProof090106.pdf


58 

 

71. Vogelpohl A., Buchholz T., Breaking With Neoliberalization by Restricting The 

Housing Market: Novel Urban Policies and the Case of Hamburg, „International 

Journal Of Urban And Regional Research” 2017, t. 41, nr 2,  

72. Waszczuk J., Wpływ regulacji na kształtowanie się relacji między rynkiem najmu 

a mieszkań własnościowych w wybranych krajach Unii Europejskiej [w:] 

Regulacje w optyce funkcjonowania przedsiębiorstw, red. Pakulska T., 

Warszawa: 2017, 

73. Weinrich M., The German housing finance system: does it offer lessons in stability 

to other markets?, „Housing Market International”, lato 2014, 

74. Wheeler B., A history of social housing, https://www.bbc.com/news/uk-14380936 

[dostęp: 06.02.2019], 

75. Wielgo M., Polacy na czynsz wydają przeciętnie ponad połowę swojego dochod

u?, https://alebank.pl/polacy-na-czynsz-wydaja-przecietnie-ponad-polowe-

swojego-dochodu/?id=380798&catid=625&cat2id=22871&cat3id=30292 

[dostęp: 25.09.2021], 

76. Willison Ch., Shelter from the Storm: Roles, responsibilities, and challenges in 

United States housing policy governance, „Health Policy” 2017, nr 121,  

77. Winczorek P. , Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r., Warszawa: 2000, 

78. Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa: 

2010,  

79. Yang Z., Chen J., Housing Affordability and Housing Policy in Urban China, 

Berlin: 2014,  

80. Zańko P., Wynajem w Polsce jest niepopularny. Mieszkania lub domy wynajmuje 

tylko 15,8 proc. Polaków, http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-

raporty/wynajem-w-polsce-jest-niepopularny-mieszkania-lub-domy-wynajmuje-

tylko-15 [dostęp: 20.12.2021], 

81. Zastawnik A., Kształtowanie przestrzeni z udziałem społeczności lokalnych w 

procesie planowania przestrzennego na wybranych przykładach z gmin 

małopolskich, Kraków: 2013,  

82. Zjednoczone Królestwo, Right to Buy: buying your council home, 

https://www.gov.uk/right-to-buy-buying-your-council-home 

[dostęp: 20.12.2021], 

83. Zubrzycka-Czarnecka A. , Społeczne agencje najmu (AIS/SVK) w Belgii – 

innowacja służąca przeciwdziałaniu „prekaryzacji mieszkaniowej” [w:] 

Społeczne agencje najmu jako instrument polityki mieszkaniowej. Przykłady 

europejskie i implementacja w Polsce, red. Żołędowski C., Ołdak M., Szarfenberg 

R., Warszawa: 2015,  

84. Zubrzycka-Czarnecka A., Działalność związana ze społecznym pośrednictwem 

najmu we Francji – innowacja wzmacniająca spójność społeczną [w:] Społeczne 

agencje najmu jako instrument polityki mieszkaniowej. Przykłady europejskie i 

implementacja w Polsce, red. Żołędowski C., Ołdak M., Szarfenberg R., 

Warszawa: 2015,  

https://www.bbc.com/news/uk-14380936
https://alebank.pl/polacy-na-czynsz-wydaja-przecietnie-ponad-polowe-swojego-dochodu/?id=380798&catid=625&cat2id=22871&cat3id=30292
https://alebank.pl/polacy-na-czynsz-wydaja-przecietnie-ponad-polowe-swojego-dochodu/?id=380798&catid=625&cat2id=22871&cat3id=30292
http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/wynajem-w-polsce-jest-niepopularny-mieszkania-lub-domy-wynajmuje-tylko-15
http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/wynajem-w-polsce-jest-niepopularny-mieszkania-lub-domy-wynajmuje-tylko-15
http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/wynajem-w-polsce-jest-niepopularny-mieszkania-lub-domy-wynajmuje-tylko-15
https://www.gov.uk/right-to-buy-buying-your-council-home/discounts


59 

 

85. Zubrzycka-Czarnecka A., Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i 

XXI w., Warszawa: 2011.  

Orzeczenia SĄDÓW: 

1. Uchwała Sądu Najwyższego z 29 lutego 2000 r., sygn.. akt III CZP 26/99, 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2000, nr 9, s. 8,  

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii, sygn. 93/2015, 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24453 [dostęp: 

20.12.2021], 

3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 października 2000, sygn. akt P 8/99, 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 2000/6/190, 

4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98, 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 2000/1/3.  

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24453

	Wprowadzenie
	Polityka mieszkaniowa w świetle polskich norm konstytucyjnych, teorii zarządzania publicznego oraz myśli politycznej i prawnej
	1. Trzy dylematy samorządowej polityki mieszkaniowej
	2. Polityka mieszkaniowa w świetle norm konstytucyjnych
	3. Typologia modeli polityki mieszkaniowej
	4. Polityka mieszkaniowa dla przedstawicieli myśli lewicowej, katolickiej nauki społecznej i liberalnej
	5. Polityka mieszkaniowa prowadzona w państwie pozytywnym i regulacyjnym
	6. Samorządowa polityka mieszkaniowa: lokalna czy regionalna?

	Rozwiązania zagraniczne
	1. Szwecja
	1.1.  Polityka mieszkaniowa szwedzkich samorządów – kształtowanie się obecnego modelu i ogólna charakterystyka
	1.1.
	1.2.  Miejskie spółdzielnie mieszkaniowe i ich rola w regulacji czynszów
	1.3.  Monopol planistyczny
	1.4.  Prawo pierwokupu nieruchomości gruntowych

	1.2.
	1.1.
	1.2.
	1.2.2.1.
	1.2.2.2.
	1.2.2.2.1.
	1.2.2.2.2.
	1.2.2.2.2.1.
	1.2.2.2.2.2.
	1.



	2. Szwajcaria
	2.1.  Polityka mieszkaniowa jako przedmiot rywalizacji kantonów i gmin
	2.2.  Wpływ wysokości regionalnego podatku dochodowego na wysokość czynszu najmu
	2.3.  Przykłady przyjmowanych regionalnie rozwiązań
	2.4.  Dofinansowywanie czynszu najmu nowych mieszkań – przykład Zurychu

	3. Niemcy
	3.1. Czynsz porównawczy i kwalifikowany czynsz porównawczy
	3.2. Liberalizacja przepisów planistycznych względem obszarów zurbanizowanych
	3.3. Statut zachowania
	3.4. Zasób komunalny niemieckich gmin – przeszłość i stan obecny
	3.5. Działania planistyczne w ramach mikroregionu – przykład rejonu Magdeburga
	3.6. Regulacja najmu krótkoterminowego w Berlinie i Hamburgu

	4. Francja
	4.1. HLM
	4.2. Lokalne Plany Mieszkaniowej
	4.3. Paryski program „Wynajmujcie solidarnie i bez ryzyka” – wsparcie działalności społecznych agencji najmu
	4.4. Wydawanie pozwoleń na budowę jako kompetencja władz lokalnych
	4.5. Instrumenty miast w zakresie ograniczania najmu krótkoterminowego
	4.6. Fundusz Solidarności Mieszkaniowej
	4.7. Program przechodzenia ze statusu podnajemcy do najemcy
	4.8. Umowy na finansowanie budownictwa społecznego i rewitalizację mieszkań prywatnych

	5. Belgia
	5.1. Regionalizacja belgijskiej polityki mieszkaniowej
	5.2. Fundusze Budownictwa Mieszkaniowego Ligi Wielodzietnych Rodzin
	5.3. Obniżanie opodatkowania wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu
	5.4. Pożyczkowy Fundusz Mieszkaniowy w Regionie Flamandzkim
	5.5. Wykorzystywanie pustostanów w Regionie Walońskim
	5.6. Społeczne agencje najmu
	5.7. Społeczne agencje najmu w Regionie Flamandzkim
	5.8. Społeczne agencje najmu w Regionie Walońskim
	5.9. Społeczne agencje najmu w Regionie Stołecznym Brukseli

	6. Hiszpania
	6.1. Zróżnicowanie podejmowanych regionalnie działań na przykładzie Kraju Basków, Katalonii i Andaluzji
	6.2. Regionalny program dla terenów wiejskich w Galicji
	6.3. Regulacja najmu krótkoterminowego w Barcelonie i Madrycie

	7. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
	7.1. Lokalne budownictwo socjalne – stan obecny
	7.2. Prawo wykupu mieszkań komunalnych przez dotychczasowych najemców
	7.3. Dobrowolne Transfery Zasobu na Dużą Skalę
	7.4. Przyczyny zmiany kierunku polityki mieszkaniowej
	7.5. Kryzys dostępności i jego źródła
	7.6. Listy oczekujących na tanie mieszkania czynszowe
	7.7. Podział własności
	7.8. Publicznoprawna umowa planistyczna
	7.9. Lokalne przedsiębiorstwa mieszkaniowe

	8. Stany Zjednoczone
	8.1. System voucherowy
	8.2. Moratoria na działalność deweloperską
	8.3. Uprawnienia Rady Metropolitalnej regionu Saint Paul-Minneapolis w zakresie koordynacji rozwoju przestrzennego
	8.4. Uprawnienia planistyczne władz regionalnych w stanie Kalifornia
	8.5. Warunkowe dotacje na cele mieszkaniowe w stanie Connecticut
	8.6. Ograniczenia najmu krótkoterminowego w Nowym Jorku i San Francisco

	9. Chiny
	9.1. Charakterystyka polityki mieszkaniowej chińskich władz lokalnych
	9.2. Program wygodnych i ekonomicznych mieszkań
	9.3. Program mieszkań o ograniczonej cenie
	9.4. Program tanich mieszkań na wynajem
	9.5. Program publicznego najmu mieszkań
	9.6. Program rewitalizacji mieszkań w dzielnicach biedy


	Zakończenie
	Bibliografia

