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WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest gospodarka mieszkaniowa w gminie Łódź. Celem 

opracowania jest: 

• ocena stanu aktualnego gospodarki mieszkaniowej ze wskazaniem obszarów 

problemowych, 

• zrelatywizowanie skali problemów poprzez analizę porównawczą  z innymi 

miastami, 

• skatalogowanie źródeł powstania problemów ze wskazaniem przyczyn ich 

wystąpienia, 

• wskazanie poŜądanych kierunków zmian. 

 Opracowanie koncentruje się na trzech, głównych dla gospodarki mieszkaniowej w 

Łodzi obszarach: 

• wielkości posiadanego przez Gminę zasobu, 

• stanie technicznym zasobu, 

• polityce czynszowej. 

 Obszary te są ze sobą wzajemnie powiązane. Polityka niskich czynszów, stanowiąca 

wyraz priorytetów społecznych na szczeblu gminy i braku odróŜnienia polityki 

mieszkaniowej od polityki socjalnej, przy niskiej sprawności windykacji naleŜności nie 

pozwala zgromadzić środków finansowych na utrzymanie zasobu, pogłębiając jego 

dekapitalizację. DuŜy zasób (będący efektem uwarunkowań historycznych), przy niewielkich 

środkach finansowych na jego utrzymanie, prowadzi do mało efektywnego rozdysponowania 

tych środków. 

 Niniejsze opracowanie powstało w zdecydowanie odmiennych warunkach w 

porównaniu do poprzednio przygotowywanych opracowań z zakresu gospodarki 

mieszkaniowej1.  Odmienność ta stanowi wynik: 

• pogłębiającej się dekapitalizacji zasobu komunalnego, co – wobec jego 

rozmiarów, liczonych  udziałem w ogólnym zasobie mieszkaniowym na terenie 

gminy- wpływa negatywnie na wizerunek miasta, 

• rosnącej świadomości pogłębiania się dysproporcji pomiędzy jakością i 

estetyką zasobu publicznego w relacji do zasobu prywatnego, 

                                                           

 

1 Por. „ Diagnoza gospodarki mieszkaniowej w Gminie Łódź”, praca zbiorowa, listopad 2007, 
           „ Strategia mieszkaniowa gminy Łódź”, czerwiec, 2008 



 

 

4 

• rosnących oczekiwań mieszkańców miasta świadomych róŜnic pomiędzy 

jakością zasobu łódzkiego a  jakością  zasobu innych miast, 

• rosnącej świadomości w społeczeństwie ceny usługi mieszkaniowej i 

towarzyszącej temu dezaprobaty społecznej wobec socjalnej polityki 

czynszowej, stosowanej przez gminę w stosunku do mieszkań podstawowych, 

• determinacji Gminy na etapie rewizji dotychczasowych rozwiązań na obszarze 

polityki czynszowej, czego wyrazem jest waloryzacja czynszów w listopadzie 

2011 roku, 

• rosnącej świadomości Gminy o konieczności podjęcia działań poprawiających 

jakość zasobu mieszkaniowego w drodze wzmoŜenia działań remontowych i 

modernizacyjnych, 

• podejmowania podobnych działań w innych miastach, dotyczących m.in. 

polityki czynszowej czy prywatyzacji. 

  Świadomość i oczekiwania mieszkańców w zakresie przyszłych zmian a takŜe 

determinacja Gminy mogą pozytywnie wpłynąć na realizację zawartych w niniejszym 

opracowaniu postulatów. Czynnikiem negatywnie oddziaływującym moŜe być faza 

spowolnienia w gospodarce a takŜe konkurencja innych, prestiŜowych dla miasta inwestycji. 

JednakŜe koncentracja wysiłku na przebudowie centrum miasta kosztem realizacji zadań 

łagodzących problemy na etapie gospodarki mieszkaniowej wzmogłaby rozgoryczenie 

mieszkańców i dalszą ich migrację. 
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STRESZCZENIE 

Punktem wyjścia analizy stanu gospodarki mieszkaniowej Gminy Łódź jest ilościowa i 

jakościowa ocena ogólnej sytuacji mieszkaniowej miasta oraz ilościowa i jakościowa ocena gminnego 

zasobu mieszkaniowego. 

W ujęciu ilościowym ogólną sytuację mieszkaniową Łodzi charakteryzuje: 

1. Relatywnie duŜy zasób mieszkaniowy - wskaźnik liczby mieszkań na 1000 

mieszkańców wynosił w 2009r. dla Łodzi 454,8 dla porównania średnia w miastach 

wojewódzkich wynosiła 409,44. 

2. Sukcesywna poprawa sytuacji mieszkaniowej ludności miasta – w latach 2000-2009 

średnia powierzchnia uŜytkowa mieszkania wzrosła z 48 m2 do 53,4 m2, zwiększyła się 

równieŜ średnia powierzchnia uŜytkowa na 1 mieszkańca z poziomu 19,8 m2 do 24,3 m2. 

3. Niska aktywność strony podaŜowej rynku mieszkaniowego – w latach 2002-2010 

liczba oddanych do uŜytkowania mieszkań na 1000 mieszkańców kształtowała się w 

Łodzi na poziomie 0,9-3,2. Był to poziom wyraźnie niŜszy od średniej w innych duŜych 

miastach. 

 

W ujęciu jakościowym ogólną sytuację mieszkaniową Łodzi charakteryzuje: 

1. Gorsze niŜ przeciętnie w miastach polskich wyposaŜenie mieszkań w instalacje  

techniczno-sanitarne (por. tab.1.) 

 

  Tab. 1. WyposaŜenie mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne w 2010r. 

Udział mieszkań wyposaŜonych  

Wyszczególnienie 
wodociąg 

ustęp 
spłukiwany 

łazienkę gaz sieciowy 
centralne 

ogrzewanie 
Polska 

Polskie miasta 

Łódź 

95,50% 

98,58% 

96,87% 

88,26% 

94,65% 

89,54% 

87,18% 

92,43% 

85,43% 

56,40% 

73,86% 

81,94% 

78,55% 

85,03% 

79,04% 

Źródło: dane GUS 

2. Zły stan techniczny zasobu mieszkaniowego. Zasób mieszkaniowy w Łodzi negatywnie 

wyróŜnia się pod względem struktury wiekowej (por. tab. 2.), co przy malejących 

nakładach na techniczne utrzymanie zasobu w kolejnych latach (por.p.3) prowadziło do 

pogarszania się jego stanu technicznego. 
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Tabela 2. Struktura wiekowa całkowitego zasobu mieszkaniowego Łodzi w %. 

2002 Mieszkania wg 
okresu budowy Polskie miasta Łódź 

Ogółem 100,0 100,0 

do 1944 21,7 26,6 

1945-1970 22,3 30,4 

1971-1978 42,0 23,6 

1979-2002 22,6 10,5 

Źródło: NSP 2002 

 

Pod względem ilościowym komunalny zasób mieszkaniowy odznacza się: 

1. Znaczącymi rozmiarami – Łódź posiada największą ze wszystkich miast wojewódzkich 

liczbę komunalnych lokali mieszkalnych na 1000 mieszkańców (w 2009r. wskaźnik ten 

wynosił 85,42). Miasto charakteryzuje się równieŜ największym udziałem komunalnego 

zasobu mieszkaniowego w całkowitym zasobie mieszkaniowym (w 2009r wskaźnik ten 

wynosił 18%)  

2. Niskim udziałem lokali socjalnych w całkowitym zasobie mieszkaniowym gminy – W 

2009r. procentowy udział lokali socjalnych w całkowitym zasobie komunalnym wynosił 

2,5%. Była to jedna z najniŜszych wartości dla miast wojewódzkich. 

3. Znaczącą koncentracją komunalnych  lokali mieszkalnych w centralnej części 

miasta - 22% komunalnego zasobu mieszkaniowego zlokalizowane jest w dzielnicy 

Śródmieście (dane z 2010r.), dla porównania odsetek ten dla całkowitego zasobu 

mieszkaniowego Łodzi wynosi 11% (dane z 2009r.). 

4. Mniejszą średnią powierzchnią uŜytkową lokali mieszkalnych - średnia powierzchnia 

uŜytkowa komunalnych lokali mieszkalnych wynosi 44,2 m2 (dane z 2011r.) natomiast 

średnia powierzchnia dla całkowitych zasobów mieszkaniowych w Łodzi kształtuje się na 

poziomie 53,6 m2 (dane za 2010r.) 

 

Pod względem jakościowym komunalny zasób mieszkaniowy odznacza się: katastrofalnym 

stanem technicznym znacznej części zasobu gminnego. 
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Luka reprodukcyjna w zasobach mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Łódź 

oszacowana została na poziomie 47%. Oznacza to, Ŝe niemal połowa komunalnego zasobu 

mieszkaniowego powinna być, ze względu na zły stan techniczny, wyeliminowana z uŜytkowania.  

Skala problemów na obszarze gospodarki mieszkaniowej 

Analiza materiału statystycznego z zakresu gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym 

pozwoliła na zdefiniowanie wybranych grup problemów na tym obszarze. 

Zdefiniowany katalog problemów obejmuje: 

1. Problem wielkości  gminnego zasobu mieszkaniowego na tle zadań gminy 

Gmina powinna posiadać własny zasób a jego wielkość powinna być dostosowana do sytuacji 

mieszkaniowej i materialnej ludności. Posiadanie własnego zasobu umoŜliwia: 

1.   Zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych, 

2.   Zapewnienie pomieszczeń tymczasowych, 

3. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

ChociaŜ zasób komunalny jest relatywnie duŜy, Gmina w nieznacznym stopniu realizuje 

zadania własne na obszarze zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych i pomieszczeń 

tymczasowych. Zbiorcze zestawienie zawiera tab. 3.   

Tab. 3. Skala niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych na obszarze lokali 
socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych 

L.P. Wyszczególnienie 2010 2011 ( 30.06) 

1 

1.1. 

Lokale socjalne 

Liczba wniosków złoŜonych o 
lokale socjalne 

w tym: 

 z wyrokami o eksmisje 

 

4.030 

 

 

3.393 

 

3.473 

 

 

3.084 

1.2. Liczba wniosków 
rozpatrzonych 

499 142 

 % udział wniosków 
pozytywnie rozpatrzonych 

12,38 3,41 
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1.3. % udział wniosków 
przyznanych 

11,86 7,66 

2. 

2.1. 

Lokale zamienne 

Liczba wniosków złoŜonych o 
lokale zamienne 

w tym: 

ze względu na stan techniczny 

 

 

2.028 

 

993 

 

 

1.652 

 

855 

2.2. % udział osób, którym 
przyznano lokal 

30,9 19,1 

3 

3.1. 

Pomieszczenia tymczasowe 

Liczba złoŜonych wniosków 

 

1.285 

 

1.617 

3.2. % udział osób, którym 
przyznano pomieszczenia 
tymczasowe 

4,75 0,31 

Źródło: dane UMŁ 

2. Problem jakości gminnego zasobu mieszkaniowego 

W zakresie jakości gminnego zasobu mieszkaniowego podstawowym problemem jest jego zły 

stan techniczny. Według danych Urzędu Miasta Łodzi w 2010 r. prawie 10% budynków mieszkalnych 

(624) pozostających w dyspozycji Gminy (stanowiących własność Gminy, Skarbu Państwa i własność 

wspólnot mieszkaniowych) posiadało zuŜycie przekraczające 70% i zostało zakwalifikowanych do 

wyłączenia i do rozbiórki, aŜ w 36,8% budynków (2300)  o stopniu zuŜycia w granicach 51,0%-70,0% 

uznano remont kapitalny za ekonomicznie nieopłacalny. Będą one uŜytkowane do tzw. śmierci 

technicznej. W budynkach tych znajduje się prawie 22,3 tys. mieszkań. W 24% budynków (1500) 

uznano, Ŝe remont kapitalny jest zasadny. W dobrym stanie technicznym, o zuŜyciu poniŜej 30% jest 

1,89% budynków w analizowanych zasobach. Zasób ten obejmuje 2654 mieszkania. 

W pracach Instytutu Rozwoju Miast  Łódź wymieniana jest jako miasto, które samo „… 

nie udźwignie miliardowych kwot niezbędnych na ratowanie zdewastowanych zasobów 

mieszkaniowych”2. Miasto to zostało wytypowane na pierwszym miejscu wśród miast polskich, 

                                                           

 

2 J. Korniłowicz, Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych, IRM, 
maszynopis 
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w którym  powinny być rozpoczęte na wielką skalę remonty kapitalne i modernizacja starych 

budynków ze środków budŜetowych3. 

3. Problem wyodrębnienia  i wynajmowania lokali socjalnych,  lokali  zamiennych i 

pomieszczeń tymczasowych 

W mieszkaniowym zasobie Gminy nie został wyodrębniony zasób mieszkań socjalnych. 

Wyznaczone zostały mieszkania, którym przyznano status mieszkań socjalnych. Na obszarze lokali 

socjalnych problemem pozostaje: 

• Brak ścisłych i stałych zasad przekształcenia lokalu jako lokalu socjalnego z zasobu 

lokali podstawowych. Kwalifikacja przebiega w sposób przypadkowy, pod wpływem 

bieŜących potrzeb. 

• Brak  wyodrębnienia  zasobu lokali socjalnych, jest to zmienna  pula mieszkań, którym 

przyznano status mieszkań socjalnych. 

• Zbyt mała liczba lokali, którym przyznano status lokali  socjalnych w relacji do 

zgłaszanych potrzeb. 

• Brak ustalenia dolnych i górnych kryteriów jakościowych lokalu4. 

W dniu 16 listopada 2011 r. weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów 

zobowiązująca gminę do tworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych.  Ta nowa regulacja kreuje 

dodatkowy obowiązek dla gmin w zakresie stworzenia zasobu tych pomieszczeń. Poziom 

zaspokojenia potrzeb na pomieszczenia tymczasowe w Gminie Łódź wynosi 5% jest zatem 

niedostateczny i wymaga w dłuŜszej perspektywie stworzenia tegoŜ zasobu (liczba oczekujących na 

pomieszczenie tymczasowe w 2010r. wynosiła 1285 osób). 

4. Problem odpłatności za lokale komunalne 

Na obszarze odpłatności za  lokale podstawowe problemem jest: 

• Wybitnie  socjalny charakter polityki czynszowej (stawki czynszu aktualizowane raz do 

roku, odbiegające od poziomu 3% wartości odtworzeniowej oraz poziomu czynszu 

rynkowego). 

                                                           

 

3 J. Korniłowicz, Stan mieszkalnictwa w Polsce, Referat wygłoszony na Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, 
Rybnik 21-22 maja 2009 r. 
4 Brak ustalenia dolnych i górnych kryteriów moŜe prowadzić z jednej strony do przyznania lokalu bez 
ogrzewania, w którym skorzystanie z ogrzewania elektrycznego przekracza moŜliwości lokatora, z drugiej 
strony przyznanie jako lokal socjalny mieszkania o relatywnie wysokim standardzie technicznym i uŜytkowym  



 

 

10

• Stawki czynszu za lokale mieszkalne  pozwalające tylko częściowo pokryć koszty 

utrzymania zasobu mieszkaniowego. 

Na obszarze odpłatności za  lokale socjalne problemem jest: 

• Brak konsekwentnej waloryzacji stawek czynszu za lokale socjalne (efektem zaniechań 

w tym zakresie jest spadek realnego poziomu stawek czynszu). 

 

5. Problem zaległości czynszowych 

Do podstawowych problemów na obszarze zaległości czynszowych naleŜą: 

• Poziom zaległości czynszowych.  Problem zaległości dotyczy aŜ 37,4% lokatorów, oznacza 

to, Ŝe  zaległości czynszowe stają się problemem ogólnospołecznym i politycznym. 

• Niska skuteczność windykacji naleŜności czynszowych. 

• RóŜnorodność źródeł pochodzenia zaległości. Zaległości dotyczą zarówno lokatorów 

mieszkań socjalnych, lokali podstawowych, jak i lokali wykupionych. 

 

6. Problem technicznego utrzymania zasobu komunalnego 

Na etapie utrzymania technicznego zasobu komunalnego problemem jest: 

• Stopień dekapitalizacji zasobu. AŜ 475 budynków posiada zuŜycie przekraczające 70% i 

powinny być one wyburzone. Nakłady potrzebne tylko na ich wyburzenie sięgną  21- 24 

milionów  złotych5, co stanowi 1/3 rocznych nakładów ponoszonych na techniczne 

utrzymanie zasobu mieszkaniowego. 

• Brak długookresowego programu remontów. 

• Niska dbałość o efektywność wydatkowania środków na techniczne utrzymanie 

zasobu, co stanowi wynik rozproszenia środków finansowych na wielu obiektach jako 

rezultat strategii „straŜy poŜarnej”. 

• Niski udział kosztów technicznego utrzymania w kosztach utrzymania gminnych 

zasobów mieszkaniowych. 

• Niski i malejący udział Gminy w finansowaniu gospodarki mieszkaniowej. 

 

 
                                                           

 

5 Do obliczeń przyjęto średni koszt rozbiórki na poziomie 45 - 50 tys. złotych na podstawie danych o kosztach 
rozbiórki za lata 2009-2010 
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7. Problem prywatyzacji zasobów mieszkaniowych 

Do podstawowych problemów na obszarze prywatyzacji komunalnego zasobu 

mieszkaniowego naleŜą: 

• Przyjęty w Łodzi model tzw. prywatyzacji rozproszonej, prywatyzacji, inicjowanej 

przez najemców w miejsce prywatyzacji selektywnej w wytypowanych przez Gminę 

budynkach.  

• Zastosowanie wysokich bonifikat (90% dla budynków wybudowanych przed 1.01.1986 

r. i 80% dla wybudowanych w okresie 1.01.1986-10.07.1996) stworzyło grupę właścicieli 

o bardzo niskich dochodach, a więc o ograniczonych moŜliwościach utrzymania zasobu. 

• Nieznaczne dochody z prywatyzacji wynikające ze stosowania przez Gminę wysokich 

bonifikat.  

 

PoŜądane kierunki zmian 

PoŜądane kierunki zmian na obszarze wielkości zasobu mieszkaniowego 

Zgodnie z wolą ustawodawcy gmina ma obowiązek: 

- zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych a takŜe 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w stosunku do gospodarstw domowych o niskich 

dochodach.  

- tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zgłaszanych przez pozostałe 

grupy gospodarstw domowych. 

Skala niezaspokojonych potrzeb na poziomie zadań podstawowych Gminy nie koniecznie 

oznaczać musi, Ŝe zasób mieszkaniowy jest za mały, oznaczać moŜe, Ŝe zasób jest źle 

wykorzystany, bowiem: 

• Gminy zostały uwłaszczone na majątku, przejmując zasób z bardzo zróŜnicowaną pod 

względem majątkowym strukturę najemców. Wielu z najemców, o dobrym statusie 

majątkowym, pozostaje w tym zasobie na prawie najmu, płacąc – w relacji do sytuacji 

rynkowej - niski czynsz. Najemcy ci osiągają tzw. rentę czynszową, 

• Najemcy zajmują często lokale o duŜych powierzchniach, nie dostosowanych do 

aktualnych ich potrzeb. Z pewnością sprzyja temu stosowana przez gminę polityka 

niskich czynszów i brak określonych procedur zamiany mieszkań oraz zachęt do 

zamiany. 
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• Proces przyznawania lokali jest długotrwały. 

• Istnieje duŜy odsetek mieszkań niezamieszkałych. 

PoŜądane kierunki zmian na obszarze zasobu zestawiono w tab. 4. 

Tab. 4. PoŜądane kierunki zmian na obszarze zasobu 

L.p. Obszary działań PoŜądane kierunki zmian 

1. 

 

 

Rozmiary gminnego 
zasobu mieszkaniowego: 

- lokale mieszkalne 
(podstawowe) 

 

 

 

 

- lokale socjalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na duŜe rozmiary aktualnego zasobu i 
wysokie koszty jego utrzymania postuluje się 
sukcesywne zmniejszanie liczby lokali 
mieszkalnych (głównie poprzez ich sprzedaŜ oraz 
wyburzenia budynków o złym stanie technicznym) 

 

 

1.Konieczność wyodrębnienia zasobu lokali 
socjalnych 

2.Uwzględniając społeczne potrzeby w zakresie 
liczby lokali socjalnych postuluje się wzrost ich 
liczby (głównie przez adaptację gminnych lokali 
mieszkalnych o niskim standardzie). W oparciu o 
bieŜące informacje dot. liczby lokali socjalnych oraz 
liczby oczekujących na przydział tychŜe lokali 
zasób ten powinien obejmować 6,5 tys. lokali. 
Ponadto uwzględniając dotychczasową dynamikę 
wzrostu zapotrzebowania na lokale socjalne (wzrost 
7% rocznie) w perspektywie kolejnych 10 lat 
prognozowana wielkość tego zasobu obejmować 
powinna ok. 10 tys. lokali. 

 

3.Likwidacja lokali socjalnych w bezpośrednim 
centrum miasta, bezwarunkowo przy ul. 
Piotrkowskiej 
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- pomieszczenia 
tymczasowe 

 

-lokale zamienne 

 

 

Konieczność wyodrębnienia zasobu pomieszczeń 
tymczasowych 

 

Prognozowanie w oparciu o wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
zapotrzebowania na lokale zamienne. 

2. 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania wpływające na 
wielkość zasobu 

Wielkość zasobu będzie 
ulegała zmianie poprzez: 

Prywatyzację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot prywatyzacji: 

Przedmiotem prywatyzacji powinny być lokale w 
wytypowanych budynkach, w których Gmina ma 
mały udział. Wyjście ze wspólnoty mieszkaniowej 
moŜe polegać na zaoferowaniu lokalu zamiennego 
najemcy, który nie chce skorzystać z moŜliwości 
wykupu lokalu. 

Pierwszeństwo w prywatyzacji powinny mieć lokale 
w budynkach, w których Gmina ma udział do 25%. 
JeŜeli najemcy w  tych budynkach  nie wyraŜą chęci 
wykupienia lokalu, powinni być oni  
przeprowadzeni do lokali zamiennych a pozyskane 
lokale Gmina powinna sprzedać na wolnym rynku. 
Bezwzględnie proces ten powinien być 
przeprowadzony w budynkach, w których powstały 
małe wspólnoty6. 

W drugiej kolejności przedmiotem porządkowania 
spraw własnościowych powinny być budynki, w 
których powstały duŜe wspólnoty, a w których 
Gmina ma udział do 25%. Dotyczy to 692 wspólnot, 
w których jest 5.299 lokali komunalnych. 

                                                           

 

6 Ten kierunek działań nie dotyczy budynków, w których lokale - z uwagi na pogram rewitalizacji- są wyłączone 
z prywatyzacji 
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Zasady odpłatności 

Wycofanie się Gminy z dotychczas stosowanych 
bonifikat, sięgających 80%-90% wartości rynkowej 
lokalu. 

Uchwalenie bonifikaty na poziomie 50% wartości7. 

Uchwalenie niŜszego poziomu bonifikaty przy 
zakupie ratalnym, np. na poziomie 25% 

2.2. Wyburzenia Wytypowanie obszarów, na których powinny być 
prowadzone działania wyburzeniowe. 

SprzedaŜ nieruchomości zabudowanych budynkami 
przeznaczonymi do wyburzenia z określeniem 
sposobu i terminu uporządkowania i 
zagospodarowania terenu pod rygorem skorzystania 
z prawa odkupu. 

2.3 Adaptacje 1. Adaptacje poddaszy i innych pomieszczeń nie 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 

2. Przejmowanie budynków od dłuŜników miasta i 
adaptacja na cele mieszkaniowe 

2.4 Odzyskiwanie lokali 
poprzez naturalny ruch 
ludności 

Monitorowanie zasadności wchodzenia w nową 
umowę najmu z osobą zameldowaną po śmierci 
głównego najemcy. 

2.5. Przyrost nowego zasobu 

celem: 

- realizacji zadań 
podstawowych gminy w 
zakresie dostarczenia 
lokali socjalnych 

 

 

 

Gmina nie powinna budować lokali socjalnych.  

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

7 W literaturze przewaŜa pogląd, Ŝe cena sprzedaŜy nie powinna być niŜsza niŜ  1/3 wartości rynkowej lokalu. 
Por. m.in. Bartosik, op. cit. 
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-celem poprawy 
standardu zasobu 
mieszkaniowego 

 

 

Gmina nie powinna  sama realizować nowych 
obiektów. Poprawę struktury i standardu zasobu 
miejskiego moŜe uzyskać dzięki: 

- współpracy z TBS 

- stwarzaniu warunków do rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego na terenie Gminy w ramach 
tworzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektywniejsza 
gospodarka komunalnym 
zasobem 
mieszkaniowym 

 

 

 

 

1.Poprawa dopasowania wielkości wynajmowanych 
lokali do aktualnej wielkości gospodarstwa 
domowego i jego moŜliwości finansowych. 

Sposobem racjonalizacji wykorzystania 
mieszkaniowego zasobu Gminy powinny być 
zamiany mieszkań. Zamiany mieszkań powinny 
mieć charakter:  

1.1.ekonomiczny 

1.2. społeczny 

1.3. strategiczny 

 

2.Budowa elektronicznej bazy danych o lokalach i 
zamieszkujących w nich lokatorach oraz 
zaległościach czynszowych 

 

 

PoŜądane kierunki zmian  na obszarze polityki remontowej 

Racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym wymaga stworzenia długofalowej 

polityki remontowej. PoŜądane obszary działań na obszarze polityki remontowej zestawiono w tab. 5. 
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Tab. 5. PoŜądane kierunki działań na etapie polityki remontowej 

L.P. Obszary działań PoŜądane kierunki działań 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Weryfikacja oceny 
stanu technicznego 
budynków, będących 
własnością Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długookresowy 
program remontów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Identyfikacja stanu technicznego w grupie 
budynków wykazanych jako zuŜyte w granicach 51%-
70% i wskazanych jako nie nadających  się do 
remontu kapitalnego i utrzymywanych do „śmierci 
technicznej” 

1.1.Indywidualna ocena zasadności prowadzenia 
dalszej działalności remontowej i zakresu tej 
działalności, szczególnie dla budynków, dla których 
stopień zuŜycia sięga niŜszych granic przedziału 51-
70% 

1.2. Określenie standardu remontowanego budynku z: 

- mieszkaniami z zasobu podstawowego 

-mieszkaniami socjalnymi 

 

 

1.Wytypowanie budynków, które : 

- powinny być poddawane remontom kapitalnym i 
modernizacjom – kontynuacja programu remontów 
100 kamienic 

- powinny być poddawane konserwacjom i remontom 
bieŜącym 

-powinny być wyburzone 

2.Koncentracja środków finansowych w ujęciu 
przedmiotowym na budynkach będących własnością 
Gminy. Koncentracja środków finansowych na 
nieruchomościach najbardziej cennych 
architektonicznie. 

3.W ujęciu przestrzennym w pierwszej kolejności 
koncentracja środków na budynkach, naleŜących do 
Gminy w Śródmieściu, w drugiej kolejności  na  
najbardziej wartościowych architektonicznie spoza 
Śródmieścia. 
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3. 

 

 

 

 

4. 

Długookresowy 
harmonogram 
likwidacji  budynków 
wycofanych z 
uŜytkowania 

 

Pozyskiwanie 
środków na 
działalność 
remontową 

1. SprzedaŜ nieruchomości z zabudową nadającą się 
do rozbiórki 

2.Podobnie, jak działalność remontowa, tak i 
działalność rozbiórkowa powinna w pierwszej 
kolejności koncentrować się na Śródmieściu,  

 

1. W formie dotacji: 

1.1. z budŜetu państwa  

1.2. z budŜetu gminy  

 

2. od inwestorów prywatnych w ramach PPP 

3. z inicjatywy Jessica 

4. w innych formach (np. poprzez tworzenie spółek 
celowych, których zadaniem byłby remont 
przejmowanych i opróŜnionych uprzednio budynków  
mieszkalnych8 oraz ich sprzedaŜ na warunkach 
rynkowych) 

 

PoŜądane kierunki zmian na obszarze polityki czynszowej 

Politykę czynszową charakteryzuje wybitnie socjalny charakter. Dotyczy to nie tylko lokali 

socjalnych, ale takŜe podstawowych. Maksymalne stawki czynszów dla gminnych zasobów 

mieszkaniowych znacznie odstają od  stawek rynkowych.  

 Aktualizacja stawek czynszowych nie nadąŜała za inflacją. Wyraźnie zwycięŜyła obawa przed 

rosnącymi zaległościami czynszowymi w poprzednich latach.  OdwaŜną zmianą stawek były dopiero 

zmiany, wprowadzone w listopadzie 2011 roku.  

 Uchwalane stawki czynszu odbiegają od poziomu 3% wskaźnika przeliczeniowego. Nawet po 

ostatniej zmianie poziomu stawek, stawka bazowa stanowi niecałe 43% poziomu 3% wartości 

odtworzeniowej. 

 Uchwalane czynsze są deficytowe- w 2010 roku potencjalny wpływ pokrywał jedynie 70% 

nakładów ponoszonych na utrzymanie lokali mieszkalnych. Zaległości czynszowe przekroczyły 204 

                                                           

 

8 Dotyczy to tych budynków w przypadku których remont jest ekonomicznie lub społecznie uzasadniony. 
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mln zł. Rośnie kwota zaległości, przypadających na jednego lokatora- w latach 2006-2010 wzrosła 

prawie o 51%. Zestawienie poŜądanych kierunków  zmian na obszarze polityki czynszowej zawiera 

tab. 6. 

 

Tab. 6. PoŜądane kierunki zmian na obszarze polityki czynszowej 

L.P. Obszary działań PoŜądane kierunki działań 

1. Określanie poziomu 
stawek czynszu dla 
lokali podstawowych 

 

 

W odniesieniu do lokali podstawowych waloryzacja 
stawek czynszu powinna pozwolić na osiągnięcie co 
najmniej poziomu 1,5% wartości odtworzeniowej 
ogłaszanej przez Wojewodę Łódzkiego dla stawek 
minimalnych oraz 3% wartości odtworzeniowej ogłaszanej 
przez Wojewodę Łódzkiego dla stawek maksymalnych 

2. Określanie poziomu 
stawek czynszu dla 
lokali socjalnych 

W odniesieniu do lokali socjalnych stawka czynszu 
powinna być określana na poziomie 50% najniŜszej stawki 
w zasobie mieszkaniowym (waloryzacja automatyczna w 
relacji do zmian w stawkach bazowych czynszu). 

3. Ustalanie zasad 
obniŜania stawek 
czynszu ze względu na 
sytuację finansową 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów 
(...), gmina moŜe na wniosek najemcy stosować obniŜki 
czynszu w stosunku do najemców o niskich dochodach.  

W tym celu Gmina powinna określić średni dochód w 
przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego 
uprawniający do tejŜe obniŜki jak równieŜ zdefiniować 
przedziały dochodów uprawniające do  obniŜek w róŜnym 
wymiarze. 

4. 

 

 

 

 

 

 

Restrukturyzacja i 
windykacja naleŜności 
czynszowych 

Powstrzymanie procesu narastania zaległości 
czynszowych. Działania Gminy w tym zakresie powinny 
obejmować: 

• zamiany mieszkań pozwalające na dostosowanie 
obciąŜeń czynszowych z moŜliwościami 
dochodowymi gospodarstw domowych 

• efektywniejszą egzekucję zaległości czynszowych. 

W przypadku najemców zalegających z płatnościami 
czynszowymi Gmina powinna wypowiadać umowy najmu 
oraz egzekwować opróŜnienie lokalu zajmowanego przez 
dłuŜnika. 
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Reasumując, na obszarze gospodarki mieszkaniowej Gmina powinna: 

1. Zintensyfikować dbałość o stronę przychodową poprzez: 

• dalszą ekonomizację czynszów, 

• nie dopuszczanie do narastania zaległości w opłatach  poprzez dostosowanie  

powierzchni uŜytkowanych lokali do moŜliwości finansowych w drodze 

uruchomienia zamiany mieszkań, 

• skuteczniejszą windykację naleŜności, 

• obniŜenie wysokości bonifikat przy sprzedaŜy lokali, 

2.  Zwiększyć nakłady na techniczne utrzymanie zasobu poprzez: 

• sprzedaŜ nieruchomości z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, co 

spowoduje, Ŝe koszty rozbiórek nie obciąŜą kosztów technicznego utrzymania, 

• zwiększenie dotacji na utrzymanie zasobu. Minimalną wysokość dotacji  

powinny wyznaczyć przychody z gospodarki mieszkaniowej (ze sprzedaŜy 

lokali mieszkalnych i uŜytkowych,  gruntów,  garaŜy, odszkodowań za 

bezumowne wykorzystanie powierzchni uŜytkowych), 

3. Zintensyfikować dbałość o odzyskiwanie lokali: 

• w ramach naturalnego ruchu ludności 

• poprzez zamianę lokali mieszkalnych. 
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1. Ocena zasobu mieszkaniowego  

1.1.    Ocena ilościowa  zasobu mieszkaniowego 

     1.1.1. Ocena ilościowa zasobu mieszkaniowego w Gminie Łódź 

Na koniec 2009r. całkowite zasoby mieszkaniowe w Łodzi obejmowały 337 636 

mieszkania o łącznej powierzchni uŜytkowej 18039,3 tys. m2. Uwzględniając strukturę 

własnościową dominujące znaczenie miały zasoby wspólnot mieszkaniowych (48% ogółu 

mieszkań) oraz zasoby spółdzielni mieszkaniowych (35% ogółu mieszkań). Zasób komunalny 

stanowił 17,8% całkowitego zasobu mieszkaniowego miasta Łódź (por. rys.1). 

Rys. 1 Struktura własnościowa zasobów mieszkaniowych w Łodzi w 2009r. 

17,18%

34,32%

0,20%

0,00%

0,06%

0,32%

28,89%

18,82%
0,21%

zasób komunalny zasób spółdzielni mieszkaniowych

zasób zakładów pracy zasób osób fizycznych

zasób Skarbu Państwa zasób TBS

zasób wspólnot mieszkaniowych zasób wspólnot mieszkaniowych własność prywatna

zasób pozostałych podmiotów

 

Źródło: dane GUS 

W ujęciu przestrzennym największy odsetek zasobu mieszkaniowego zlokalizowany 

był w dzielnicy Bałuty (30%) najmniejszy zaś w dzielnicy Śródmieście (11%). Strukturę 

lokali mieszkalnych w podziale na dzielnice prezentuje rys. 2 
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Rys. 2. Struktura lokali mieszkalnych w podziale na dzielnice 2009r. 

30%

23%19%

11%

17%

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew
 

Źródło: dane GUS 

Na obszarze oceny ilościowej sytuację mieszkaniową Gminy Łódź charakteryzują: 

•   Relatywnie duŜy zasób mieszkaniowy 

 Miasto odznacza się jednym z najwyŜszych poziomów wskaźnika liczby mieszkań 

ogółem na 1000 mieszkańców. W 2009r. wskaźnik ten wynosił 454,8 mieszkań na 1000 

mieszkańców i obok miasta stołecznego był to poziom najwyŜszy dla miast wojewódzkich 

(tab. 1).  

Tab.1. Poziom  wskaźnika liczby mieszkań na 1000 mieszkańców w województwach 
i miastach wojewódzkich w Polsce w 2009 r. 

Jednostka terytorialna Mieszkania na 
1000 mieszkańców 

Miasto 
wojewódzkie 

Mieszkania na 1000 
mieszkańców 

Łódzkie 380,8277 Łódź 454,80 

Mazowieckie 383,1256 Warszawa 477,63 

Małopolskie 326,7055 Kraków 425,82 

Śląskie 368,437 Katowice 439,63 

Lubelskie 334,958 Lublin 390,73 

Podkarpackie 294,8944 Rzeszów 361,55 

Podlaskie 347,977 Białystok 395,60 

Świętokrzyskie 332,2844 Kielce 383,06 

Lubuskie 343,8206 Zielona Góra 400,72 
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Wielkopolskie 319,9748 Poznań 423,67 

Zachodniopomorskie 353,9964 Szczecin 396,84 

Dolnośląskie 366,2487 Wrocław 418,59 

Opolskie 329,7488 Opole 385,18 

Kujawsko-Pomorskie 334,7981 Bydgoszcz 389,88 

Pomorskie 343,3614 Gdańsk 408,58 

Warmińsko-Mazurskie 335,4173 Olsztyn 398,82 

Średnia krajowa 348,5297 średnia 409,44 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (BDL), 2009r. 

• Sukcesywna poprawa, w ujęciu ilościowym, sytuacji mieszkaniowej ludności 

Łodzi (poprawa wskaźników zagęszczenia).  

Wyraźnie zwiększyła się średnia powierzchnia uŜytkowa łódzkich mieszkań z 48 m2. 

w 2000r. do 53,4m2 w 2009r. jak równieŜ przeciętna powierzchnia uŜytkowa na 1 mieszkańca 

(wzrost z 19,8 m2 w 2000r. do 24,3 m2 w 2009r.)- tab. 2. 

Tab.2. Charakterystyka zasobu mieszkaniowego w Łodzi. 

Wyszczególnienie 2000r. 2005r. 2009r. 

Liczba mieszkań 328362 331918 337636 

Izby 962437 1016922 1039121 

Powierzchnia 
uŜytkowa mieszkań w 
tys. m2 

15775,8 17512,9 18039,3 

Przeciętna liczba izb w 
mieszkaniu 

2,9 3,1 3,1 

Przeciętna 
powierzchnia 
uŜytkowa mieszkania 

48,0 52,8 53,4 

Przeciętna 
powierzchnia 
uŜytkowa na 1 osobę 

19,8 22,8 24,3 

Liczba osób na 1 
mieszkanie 

2,43 2,31 2,20 

Liczba osób na 1 izbę 0,83 0,75 0,71 

Źródło: dane GUS 
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Poprawa głównych wskaźników charakteryzujących warunki mieszkaniowe była 

efektem przyrostu nowego zasobu mieszkaniowego, jak równieŜ zmniejszającej się liczby 

ludności miasta. Od 2000r. do 2010r. liczba mieszkań oddanych do uŜytkowania w Łodzi 

przekroczyła 16,5 tys. W tym samym okresie liczba ludności miasta zmniejszyła się o ponad 

61 tys. mieszkańców. 

W badanym okresie największą aktywnością pod względem mieszkań oddawanych 

do uŜytku charakteryzował się sektor prywatny. O ile jednak na początku dekady zasób 

mieszkaniowy wzrastał głównie dzięki  aktywności podmiotów indywidualnych wraz z 

rosnącymi cenami nieruchomości mieszkaniowych zwiększała się równieŜ skala 

realizowanych inwestycji deweloperskich. Rekordowo duŜą aktywnością pod tym względem 

charakteryzował się rok 2008, w którym całkowita liczba mieszkań oddanych do uŜytkowania 

wyniosła 2397 mieszkań (w tym 1534 to mieszkania przeznaczone na sprzedaŜ lub wynajem)- 

rys.3. 

Rys. 3. Liczba oddawanych mieszkań w Łodzi 
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Źródło: dane GUS 

Zaobserwować moŜna istotne róŜnice w liczbie nowododawanych mieszkań w 

podziale na dzielnice- tab.3. W okresie 2000-2009 największą liczbę mieszkań odnotowano w 

dzielnicy Widzew (5113 mieszkań), natomiast najmniej nowych mieszkań oddano do uŜytku 

w dzielnicy Śródmieście (1025 mieszkań). ZróŜnicowanie to stanowi wypadkową szeregu 
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czynników: wielkości dzielnic, dostępności oraz cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową, 

atrakcyjności konkretnych lokalizacji. 

Tab. 3. Mieszkania oddane do uŜytku z podziałem na dzielnice 

Dzielnice 
Rok Ogółem 

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew 

2000 1232 259 321 194 31 351 

2001 1652 399 260 298 1 694 

2002 1255 310 301 156 18 470 

2003 1273 362 240 310 5 356 

2004 1384 428 117 292 25 522 

2005 682 143 161 89 81 208 

2006 1186 217 297 260 93 319 

2007 1559 596 134 198 55 576 

2008 2397 159 217 171 716 1134 

2009 1800 450 286 581 0 483 

Źródło: dane GUS 

Pomimo obserwowanej poprawy głównych wskaźników mieszkaniowych, lokale 

tworzące łódzki zasób wyróŜniają się niŜszym standardem pod względem:            

• przeciętnej powierzchni uŜytkowej lokali, 

• przeciętnej powierzchni uŜytkowej na 1 osobę, 

• wyposaŜenia w instalacje techniczno-sanitarne - por. tab.4. 

 

Tab.4.  Standard lokali w zasobach mieszkaniowych duŜych miast w 2009r. 

Miasta Przeciętna 
powierzchnia 
uŜytkowa 
mieszkania w m2 

Przeciętna 
powierzchnia 
uŜytkowa na 1 
osobę 

WyposaŜenie 
mieszkań w 
wodociąg 

WyposaŜenie 
mieszkań w 
łazienkę 

WyposaŜenie 
mieszkań w 
centralne 
ogrzewanie 

Łódź 53,4 24,3 96,8 85,3 78,9 
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Warszawa 57,8 27,6 99,4 96,7 94,2 

Kraków 56,6 23,4 98,8 96,3 87,1 

Poznań 64,3 26,7 99,7 95,5 85,2 

Wrocław 60,2 25,2 99,3 93,4 84,2 

Katowice 58,7 25,8 99,9 91,8 79,2 

Szczecin 61,0 23,4 99,8 92,1 87,6 

Lublin 59,3 23,2 98,7 93,9 89,6 

Źródło: dane GUS 

• Niska aktywność strony podaŜowej rynku mieszkaniowego 

    Liczba mieszkań oddawanych do uŜytkowania w Łodzi była wyraźnie niŜsza od 

średniej dla miast porównywalnej wielkości (por. tab.5). 

Tab. 5. Mieszkania oddane do uŜytkowania na 1000 mieszkańców dla wybranych miast Polski 

Lata 
Miasto 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Łódź 1,6 1,6 1,8 0,9 1,6 2,1 3,2 2,4 2,8 

Warszawa  7,7 7,3 6,1 8,5 8,0 9,2 11,2 11,4 7,3 

Kraków 4,6 5,4 5,9 6,0 8,7 6,5 8,8 13,7 6,2 

Katowice 0,9 2,6 2,2 1,0 1,4 2,0 4,2 3,1 3,7 

Lublin 3,1 4,1 3,0 4,7 4,0 3,9 6,3 3,6 5,0 

Poznań 5,0 5,3 4,4 5,9 5,0 7,1 6,0 6,4 5,8 

Szczecin 4,6 4,4 4,7 3,7 2,2 4,9 4,7 4,5 3,7 

Wrocław 5,5 6,1 3,2 3,1 6,9 5,2 8,4 9,3 7,4 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych BDL GUS. 
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1.1.2.Ocena ilościowa zasobu  komunalnego w Łodzi 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego tworzenie warunków do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej naleŜy do zadań własnych 

gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale 

socjalne i lokale zamienne, a takŜe zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych 

o niskich dochodach. Ponadto w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku 

opróŜnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego, gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo 

noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba Ŝe 

pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub 

dłuŜnik albo osoba trzecia
9. 

W celu realizacji wymienionych zadań gmina moŜe tworzyć i posiadać zasób 

mieszkaniowy. Przez gminny zasób mieszkaniowy naleŜy rozumieć lokale stanowiące 

własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z 

udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a takŜe lokale 

pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów
10. 

W celu realizacji zadań z zakresu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej gmina moŜe takŜe wynajmować lokale od innych 

właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski 

dochód
11

. 

Gminny zasób mieszkaniowy tworzą zatem: 

1. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy: 

• lokale w budynkach będących w 100% własnością Gminy 

• lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy 

2. Lokale pozostające w samoistnym posiadaniu Gminy 

                                                           

 

9 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 (z późniejszymi zmianami) 
10 tamŜe, art. 2 ust. 1 p. 10. 
11 tamŜe, art. 20 ust. 2a. 
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Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2010r. Gmina Łódź była właścicielem 55 894 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni uŜytkowej 2 471 303 m2 12. Przeciętna powierzchnia 

uŜytkowa lokali wynosiła 44,2m2. 53% lokali mieszkalnych zlokalizowanych było w 

budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Łódź, natomiast 47% lokali w 

budynkach będących w 100% własnością Gminy. Strukturę i zmiany ilościowe w gminnym 

zasobie mieszkaniowym prezentuje tabela 6. 

Tab. 6. Struktura gminnego zasobu mieszkaniowego 

Wyszczególnienie 2006* 2007 2008 2009 2010 

Budynki mieszkalne 
ogółem: 

szt. 

 

 

6631 

 

 

6110 

 

 

5537 

 

 

6157 

 

 

6108 

Budynki mieszkalne w 
100% będące własnością 
gminy: 

szt. 

 

 

3631 

 

 

3092 

 

 

3108 

 

 

3087 

 

 

3094 

Lokale mieszkalne 

ogółem: 

szt. 

m.kw. 

 

 

69379 

2912933 

 

 

63970 

2700631 

 

 

61773 

2602892 

 

 

60105 

2531482 

 

 

55894 

2471303 

Lokale mieszkalne w 
budynkach będących w 
100% własnością gminy: 

szt. 

m.kw. 

 

 

28887 

1149022 

 

 

25582 

1025917 

 

 

25655 

1024901 

 

 

25790 

1039175 

 

 

26139 

1055283 

Gminne lokale mieszkalne 
w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych: 

szt. 

m.kw. 

 

 

40492 

1763911 

 

 

38388 

1674714 

 

 

36118 

1577991 

 

 

34315 

1492307 

 

 

29755 

1416020 

Uwaga: * obejmuje równieŜ zasób Skarbu Państwa 

Źródło: dane UMŁ 

                                                           

 

12 Ze względu na brak wiarygodnych danych w zakresie liczby lokali mieszkalnych będących w samoistnym 
posiadaniu Gminy Łódź nie były one przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu. 
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Dzielnicami o największej liczbie gminnych lokali mieszkalnych są Bałuty oraz 

Śródmieście (odpowiednio 23% i 22% zasobu komunalnego ogółem), natomiast najmniejszą 

ich liczbą charakteryzuje się dzielnica Widzew (14% zasobu komunalnego ogółem). Istotne 

róŜnice zauwaŜyć moŜna w wielkości lokali mieszkalnych. Największą średnią powierzchnię 

uŜytkową posiadają lokale w Śródmieściu (48,1 m2), najmniejszą zaś lokale w dzielnicy 

Bałuty (38,7 m2) - tab. 7 i rys. 4. 

 

Tab.7. Gminny zasób mieszkaniowy w podziale na dzielnice – stan na 31.12.2010r. 

 Ogółem Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew 

Budynki 
mieszkalne13 

szt. 

 

 

6108 

 

 

1478 

 

 

1676 

 

 

1050 

 

 

1277 

 

 

627 

Lokale 
mieszkalne 

szt. 

m.kw. 

 

 

55894 

2471303 

 

 

12992 

502803 

 

 

11536 

552116 

 

 

11252 

495146 

 

 

12127 

583697 

 

 

7987 

337541 

Średnia pow. 
lokalu 
mieszkalnego 

 

44,2 

 

38,7 

 

47,8 

 

44 

 

48,1 

 

42,2 

Źródło: dane UMŁ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

13 Zarówno budynki mieszkalne wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy jak i budynki mieszkalne w 100% 
będące własnością gminy 
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Rys.4 Struktura lokali mieszkalnych gminy Łódź w podziale na dzielnice 
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Źródło: dane UMŁ 

Gmina Łódź w celu efektywniejszej realizacji zadań z zakresu zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej podjęła próby wynajmu lokali mieszkalnych od 

podmiotów prywatnych w celu ich podnajmu gospodarstwom domowym o niskich 

dochodach. W latach 2008-2009 w ogłoszonych 4 przetargach na wynajem lokali 

mieszkalnych od właścicieli, współwłaścicieli, zarządców nieruchomości lokali będących w 

ich dyspozycji nie została złoŜona Ŝadna oferta. Działania Gminy w tym zakresie oraz ich 

efekty prezentuje tabela 8. 

Tab. 8. Przetargi ogłoszone przez Gminę Łódź na wynajem lokali mieszkalnych w celu ich 
podnajmu gospodarstwom o niskich dochodach 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba 
ogłoszonych 
przetargów 

0 0 3 1 0 

Liczba lokali 
wynajętych w 
ramach 
przetargu 

0 0 0 0 0 

Źródło: dane UMŁ 
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Pod względem ilościowym zasób gminny odznacza się: 

• znaczącymi rozmiarami komunalnego zasobu mieszkaniowego 

Biorąc pod uwagę syntetyczne wskaźniki określające rozmiary gminnego zasobu 

mieszkaniowego (liczba komunalnych lokali mieszkalnych na 1000 mieszkańców oraz udział 

procentowy zasobu komunalnego w całkowitym zasobie mieszkaniowym) Gmina Łódź 

zajmuje czołowe miejsce wśród miast wojewódzkich (więcej w p. 2.2 opracowania) 

• niskim udziałem lokali socjalnych w całkowitym zasobie mieszkaniowym Gminy 

Gmina Łódź charakteryzuje się jednym z najniŜszych procentowych udziałów lokali 

socjalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym spośród miast wojewódzkich. Ponadto są to 

lokale o najniŜszej powierzchni uŜytkowej (por. tab. 9.) 

Tab. 9. Udział procentowy lokali socjalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz ich 
średnia powierzchnia w 2009r. 

Jednostka terytorialna 
Udział % lokali socjalnych w gminnym 

zasobie mieszkaniowym 
Średnia pow. uŜytkowa lokalu 

socjalnego 

Łódź 2,5% 24,1 
Warszawa  3,3% 25,7 
Kraków 4,4% 35,2 
Katowice 3,0% 26,6 
Lublin 3,7% 31,8 
Rzeszów 6,1% 30,3 
Białystok 6,1% 36,0 
Kielce 8,4% 23,8 
Zielona Góra 8,4% 36,1 
Poznań 3,3% 41,6 
Szczecin 3,3% 31,4 
Wrocław 2,7% 33,4 
Opole 6,8% 35,5 
Bydgoszcz 5,9% 30,0 
Gdańsk 2,0% 32,2 
Olsztyn 3,8% 27,2 
Źródło: dane GUS 

• znaczącą koncentracją gminnych  lokali mieszkalnych w centralnej części miasta 

22% komunalnego zasobu mieszkaniowego zlokalizowane jest w dzielnicy 

Śródmieście (dane z 2010r.), dla porównania odsetek ten dla całkowitego zasobu 

mieszkaniowego Łodzi wynosi 11% (dane z 2009r.). 
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• mniejszą średnią powierzchnią uŜytkową lokali mieszkalnych 

Średnia powierzchnia uŜytkowa komunalnych lokali mieszkalnych wynosi 44,2 m2 

(dane z 2011r.) natomiast średnia powierzchnia dla całkowitych zasobów mieszkaniowych w 

Łodzi kształtuje się na poziomie 53,4 m2 (dane za 2009r.). 

1.2. Ocena jakościowa zasobu mieszkaniowego w Łodzi 

 Na ocenę jakościową zasobu wpływa: 

• standard uŜytkowy mierzony wyposaŜeniem zasobu w instalacje techniczno-sanitarne, 

•  stan techniczny zasobu. Pośrednią miarą stanu technicznego jest wiek zasobów,  
bezpośrednią miarą są: 

- szacunek wielkości tzw. luki remontowej,  obrazującej skalę potrzeb remontowych  

  w  budynkach, które - z uwagi na stan techniczny - warto remontować, 

- szacunek wielkości tzw. luki reprodukcyjnej,  obejmującej budynki, w których - przy 
zastosowaniu kryterium ekonomicznego - nie powinno się prowadzić głębszych 
działań remontowych. 

1.2.1. Ocena jakościowa zasobu mieszkaniowego w Gminie Łódź 

    Pod względem jakościowym zasób mieszkaniowy w Łodzi  wyróŜnia się  
negatywnie  na tle innych miast w Polsce. Decyduje o tym: 

1. Gorsze niŜ przeciętnie w miastach polskich wyposaŜenie mieszkań w instalacje  

techniczno-sanitarne, takie, jak: wodociąg, ustęp spłukiwany, łazienkę, gaz sieciowy i 

centralne ogrzewanie - por. tabela 10. 

W 2010 r.  3,13% mieszkań naleŜy uznać za mieszkania substandardowe, są  to 

mieszkania pozbawione wodociągu. W miastach polskich przeciętny udział mieszkań 

pozbawionych wodociągów był niŜszy - 1,42%. 

  Tab. 10. WyposaŜenie mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne w 2010r. 

Udział mieszkań wyposaŜonych  

Wyszczególnienie 
wodociąg 

ustęp 
spłukiwany 

łazienkę gaz sieciowy 
centralne 

ogrzewanie 
Polska 

Polskie miasta 

Łódź 

95,50% 

98,58% 

96,87% 

88,26% 

94,65% 

89,54% 

87,18% 

92,43% 

85,43% 

56,40% 

73,86% 

81,94% 

78,55% 

85,03% 

79,04% 

Źródło: dane GUS 
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Pomimo niewątpliwie  bardzo silnych tendencji do wyrównania dysproporcji (por. p. 

3.1), standard uŜytkowy mieszkań, mierzony wyposaŜeniem w podstawowe instalacje, 

pozostaje gorszy od standardu w miastach polskich – w 2010 r. udział mieszkań 

wyposaŜonych w wodociąg był o 1,71% niŜszy niŜ w polskich miastach, w ustęp o 5,1%  

niŜszy, w łazienkę o  7%, w centralne ogrzewanie o 6% niŜszy od średniej dla polskich miast. 

WyŜsze natomiast było wyposaŜenie łódzkich mieszkań w gaz sieciowy o 8,08% w relacji do 

średniej polskich miast. 

Pozytywne zmiany w zakresie wyposaŜenia mieszkań nie były wynikiem 

przeprowadzonych działań modernizacyjnych. Stanowiły one  efekt zmian ilościowych w 

zasobach - z jednej strony wyburzeń, z drugiej strony rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

 

2. Zły stan techniczny zasobu mieszkaniowego  

Zasób mieszkaniowy w Łodzi negatywnie wyróŜnia się pod względem struktury 

wiekowej. W 2002 r. udział mieszkań w Łodzi, wybudowanych przed 1944 rokiem, stanowił 

26,6% wobec 21,7% w miastach w Polsce (tab.11) . 

Tab. 11. Struktura wiekowa zasobu mieszkaniowego w %. 

2002 Mieszkania wg 
okresu budowy Polskie miasta Łódź 

Ogółem 100,0 100,0 

do 1944 21,7 26,6 

1945-1970 22,3 30,4 

1971-1978 42,0 23,6 

1979-2002 22,6 10,5 

Źródło: NSP 2002 

     W 2002 r. w zasobach, wybudowanych przed 1944 r. zamieszkiwało w Łodzi 26,6% 

ogółu ludności, podczas gdy w Krakowie 17,6%, w Poznaniu 22,5%, w Warszawie 13,2%. 

Zgodnie ze strukturą wiekową zasobu więcej ludności zamieszkiwało w starych zasobach  
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jedynie we Wrocławiu - 33,1%. W zasobach komunalnych dominują mieszkania 

wybudowane przed 1944 rokiem14. 

 Łódź wielokrotnie była wskazywana jako miasto o wyjątkowo słabym zasobie pod 

względem technicznym. Na wyjątkowo wysoki stopień zuŜycia technicznego zasobu zwrócił 

uwagę GUS15, wskazywały na to równieŜ badania prowadzone przez pracowników byłego 

Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej.16 

 Wyjątkowo pesymistyczny obraz stanu technicznego potwierdziły badania ankietowe, 

przeprowadzone w 2005 r. przez Instytut Rozwoju Miast. Wykazały one, Ŝe aŜ 75% 

budynków w zasobie komunalnym Łodzi posiadało zły stan techniczny, 14% zostało 

zakwalifikowanych jako budynki o średnim stanie technicznym i tylko 11% uzyskało ocenę 

dobrą. AŜ 29,9% budynków kwalifikowało się do wyburzenia, tylko 6,6% do remontu. 

Miarą złego stanu technicznego zasobu są: 

- rozmiary luki remontowej, która reprezentuje obszar potrzeb remontowych w 

budynkach, które – przy zastosowaniu kryterium ekonomicznego - powinny  być 

poddawane remontom kapitalnym17; 

- rozmiary luki reprodukcyjnej, obrazujące zasób, który - z uwagi na poziom 

zuŜycia technicznego - powinien być wyeliminowany z uŜytkowania18. 

Podstawą szacunku rozmiarów luki remontowej i reprodukcyjnej jest inwentaryzacja 

stanu technicznego, przeprowadzona w końcu lat 80-tych na terenie Łodzi w ramach prac 

                                                           

 

14 E. Bartosik, Komunalna gospodarka mieszkaniowa, Raport roczny z miast uczestniczących w Systemie Analiz 
Samorządowych ( dane za rok 2007), Poznań, marzec 2009 
15 J. Korniłowicz, Szacunek dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych, „Sprawy Mieszkaniowe”1987, zeszyt 3-4, 
s.10 
16 Por. m.in.  J. Korniłowicz, Szacunek dekapitalizacji…, op.cit. ; H Myszkowska, Nakłady na utrzymanie 
techniczne zasobów mieszkaniowych w miastach Polski w latach 1975-1987, KPZK PAN, maszynopis 
17 Uwagi dotyczące powstawania luki remontowej w zasobach mieszkaniowych, Materiały z Seminarium 
Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Łodzi i Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej w Łodzi, 
1984 r., s. 1-7 E .Kucharska- Stasiak, Kategoria luki remontowej, „Sprawy Mieszkaniowe", 1987 r., z.3-4, s. 
18-27, E .Kucharska- Stasiak, Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych na terenie miasta Łodzi, Rada 
Naukowa przy Prezydencie m. Łodzi, Łódź 1989 r., s. 3-61, E .Kucharska- Stasiak, Mechanizm powstawania i 
zmian wielkości luki remontowej, Biuletyn Informacyjny „UŜytkowanie, Konserwacja, Remonty", 1989 r., nr 5, 
E .Kucharska- Stasiak, Przestrzenne rozmieszczenie zaległości remontowych zasobów mieszkaniowych, 
„Wiadomości Statystyczne" 1990 r., nr 3, s. 32-34. 
18 Luka remontowa a reprodukcja zasobów mieszkaniowych /w:/ Wzrost gospodarczy a reprodukcja środków 
trwałych, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna im. Bruno Leuschnera w Berlinie, Uniwersytet Łódzki, Berlin 1989 r., 
s. 187-202 
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pilotaŜowych, finansowanych i prowadzonych przez były Instytut Gospodarki Mieszkaniowej 

przy współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi. Próba badawcza objęła 300 

budynków, stanowiących własność Gminy oraz własność prywatną, zlokalizowanych w 

dzielnicy Śródmieście.  Estymując wyniki z próby na całą populację, potrzeby remontowe, 

zaliczone do obszaru luki remontowej stanowiły równowartość 204-284 tys. m2 nowo 

wybudowanej powierzchni. Realizacja potrzeb z obszaru luki remontowej wymagała 

nakładów, za które moŜna byłoby wybudować 3,6 -5,1 tys. mieszkań, przyjmując przeciętną 

wielkość wznoszonego wtedy mieszkania na poziomie 56m2 powierzchni. Odwołując się do 

ówczesnej aktywności budowlanej na terenie Łodzi, czasokres potrzebny na likwidację 

oszacowanej luki remontowej wynosił 27 – 40 lat. 

Luka remontowa odwzorowuje jedynie zuŜycie techniczne, nie odwzorowuje zuŜycia 

funkcjonalnego, związanego z wpływem postępu techniczno-ekonomicznego. Badany zasób 

odznaczał się równieŜ zuŜyciem funkcjonalnym. Jego wyrazem był brak wyposaŜenia w 

instalacje oraz wysoka energochłonność budynków. Wśród budynków, poddanych 

inwentaryzacji, ok. 73 % nie miało instalacji centralnego ogrzewania a około 38% budynków 

miało grubość ścian poniŜej 69 cm, co nie zapewniało wymaganego współczynnika izolacji 

cieplnej. 

 Obszar luki reprodukcyjnej szacowany był na 10% zasobów komunalnych i 

prywatnych czynszowych w Śródmieściu Łodzi. Wśród pozostałych budynków ponad 6% 

próby zbliŜało się do granicy opłacalności przeprowadzenia działalności remontowej. 

Konieczność utrzymania tych budynków prowadzi do powiększania się luki remontowej, 

bowiem następuje rozproszenie  ograniczonych  środków finansowych - koncentrowane są 

one często na obiektach najbardziej zuŜytych. Skala potrzeb remontowych powoduje 

wydłuŜanie się  czasu od powstania uszkodzenia do jego naprawy. Wywołuje to rezonans 

techniczny polegający na rozszerzaniu się danego elementu na elementy sąsiadujące. 

Prowadzi to do wydłuŜania cykli remontowych, kosztu napraw i wymian. Malejące nakłady 

na techniczne utrzymanie zasobu w kolejnych latach (por.p.3) stanowią pośredni dowód 

pogłębiających się problemów jakościowych tego zasobu. 

1.2.2. Ocena jakościowa zasobu komunalnego 

Według danych Urzędu Miasta w 2010 r. prawie 10% budynków mieszkalnych (624) 

pozostających w dyspozycji gminy (stanowiących własność Gminy, Skarbu Państwa i 

własność wspólnot mieszkaniowych) posiadało zuŜycie przekraczające 70% i zostało 
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zakwalifikowanych do wyłączenia i do rozbiórki, aŜ w 36,8% (2300) budynków o stopniu 

zuŜycia w granicach 51,0%-70,0% uznano remont kapitalny za ekonomicznie nieopłacalny. 

Będą one uŜytkowane do tzw. śmierci technicznej. Oznacza to, Ŝe  luka reprodukcyjna sięga 

prawie 47% analizowanego zasobu. W budynkach tych znajduje się prawie 22,3 tys. 

mieszkań.  

W 24% budynków (1500) uznano, Ŝe remont kapitalny jest zasadny. W dobrym stanie 

technicznym, o zuŜyciu poniŜej 30% jest 1,89% budynków w analizowanych zasobach. Zasób 

ten obejmuje 2654 mieszkania- tabela 12. 

Tab. 12. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego pozostającego w dyspozycji Gminy 
Łódź (dane z 2010r.) 

Lata budowy 

Przed 1900r. 1901-1945r. 1946-1990r. Po 1990r. 

Suma 

Stan techniczny 
Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt. 

Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt 

Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt 

Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt 

Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt 

Budynki w stanie technicznym 
do wyłączenia z uŜytkowania i 
rozbiórki. ZuŜycie pow. 70% 

185 2070 432 3412 7 17 0 0 624 5499 

Budynki, których remont 
kapitalny jest ekonomicznie 
nieopłacalny. Będą 
uŜytkowane do śmierci 
technicznej. ZuŜycie 51% - 
70% 

259 3166 1812 12188 229 1434 0 0 2300 16788 

Budynki, których remont 
kapitalny jest uzasadniony.  
ZuŜycie 51% - 70% 

556 6565 767 7031 177 2228 0 0 1500 15824 

Budynki w dostatecznym 
stanie technicznym. ZuŜycie 
31% - 50% 

134 1461 633 6040 934 11562 0 0 1701 19063 

Budynki w dobrym stanie 
technicznym. ZuŜycie poniŜej 
30% 

8 141 17 186 34 630 57 1697 116 2654 

Łącznie w poszczególnych 
latach 

1142 13403 3661 28857 1381 15871 57 1697 6241 59828 

Źródło: dane UMŁ 

 

Stan techniczny nieruchomości, stanowiących własność Gminy jest jeszcze gorszy- 

obszar luki reprodukcyjnej tworzy aŜ 2050 budynków (66,8% budynków stanowiących 

własność Gminy) w których znajdują się  14 244 mieszkania - tabela  13.  W dobrym stanie 

znajduje się tylko 60 budynków ( 1,95 %), w dostatecznym 289 ( 9,4% zasobu). 
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Tab. 13. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego – dotyczy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Łódź (dane z 2010r.) 

Lata budowy 

Przed 1900r. 1901-1945r. 1946-1990r. Po 1990r. 

Suma 

Stan techniczny 
Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt. 

Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt 

Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt 

Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt 

Budynki 

mieszk./szt. 

Lokale 

mieszk./szt 

Budynki w stanie technicznym 
do wyłączenia z uŜytkowania i 
rozbiórki. ZuŜycie pow. 70% 

129 1527 340 2511 6 8 0 0 475 4046 

Budynki, których remont 
kapitalny jest ekonomicznie 
nieopłacalny. Będą 
uŜytkowane do śmierci 
technicznej. ZuŜycie 51% - 
70% 

122 1343 1351 8358 102 497 0 0 1575 10198 

Budynki, których remont 
kapitalny jest uzasadniony.  
ZuŜycie 51% - 70% 

210 3126 454 3993 6 48 0 0 670 7167 

Budynki w dostatecznym 
stanie technicznym. ZuŜycie 
31% - 50% 

37 359 202 1780 50 609 0 0 289 2748 

Budynki w dobrym stanie 
technicznym. ZuŜycie poniŜej 
30% 

7 119 3 82 2 57 48 1608 60 1866 

Łącznie w poszczególnych 
latach 

505 6474 2350 16724 166 1219 48 1608 3069 26025 

Źródło: dane UMŁ 

 

Pozytywnym zjawiskiem jest malejąca liczba lokali trwale wyłączonych z uŜytkowania 

Rys. 5. Liczba lokali mieszkalnych trwale wyłączonych z uŜytkowania 
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Źródło: dane UMŁ 
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2.Skala problemów na obszarze gospodarki mieszkaniowej 

2.1. Katalog problemów 

 

 Zadaniem własnym gminy - zgodnie z wolą ustawodawcy - jest tworzenie warunków 

do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Wśród zadań własnych 

gminy moŜna wyróŜnić zadania: 

- podstawowe -  gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego, zapewnia lokale socjalne , lokale zamienne, oraz pomieszczenia 

tymczasowe a takŜe zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich 

dochodach. 

- zadania polegające na tworzeniu sprzyjających warunków do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych przez członków wspólnoty mieszkaniowej. 

 Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego występuje m.in. w sytuacji orzeczenia 

przez sąd o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. Dotyczy to w szczególności: 

- kobiet w ciąŜy, 

-małoletnich, niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych oraz sprawujących nad 

taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałych, 

- obłoŜnie chorych, 

- emerytów i rencistów, którzy spełniają kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy 

społecznej, 

- osoby, posiadającej status bezrobotnego, 

-osoby, spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały. 
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 Do zadań podejmowanych dla tworzenia sprzyjających warunków do zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych (które nie zostały przez ustawodawcę sprecyzowane), moŜna 

zaliczyć19: 

- uwzględnianie potrzeb mieszkaniowych w uchwalanych przez gminy strategiach i 

programach, 

- wyznaczanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań oraz 

planach zagospodarowania przestrzennego, 

- aktywne gospodarowanie własnymi zasobami mieszkaniowymi, 

- budowa mieszkań komunalnych, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja innych zasobów na cele 

mieszkaniowe, 

- budowa infrastruktury komunalnej, towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, 

- wspieranie inwestorów w innych zasobach (wspieranie remontów, modernizacji, adaptacji, 

termomodernizacji itp.), 

- wspieranie towarzystw budownictwa mieszkaniowego, 

- stosowanie preferencji proinwestycyjnych w podatkach i opłatach lokalnych, 

- wykorzystywanie innych instrumentów finansowych, w tym gminnego funduszu ochrony 

środowiska.  

Zadanie własne, polegające na stworzeniu warunków do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych,  gmina realizuje: 

- posiadając własny zasób, 

- wynajmując lokale u innych właścicieli celem ich podnajmu, 

- oddziałując na zasób mieszkaniowy pozostający na jej terenie.   

 Na obszarze własnego zasobu realizacja zadań w obszarze tworzenia warunków do 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wymaga: 

                                                           

 

19 Por. E .Bartosik, Komunalna gospodarka mieszkaniowa, Raport roczny z miast uczestniczących w Systemie 
Analiz Samorządowych ( dane za rok 2007), Poznań, marzec 2009. 
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• posiadania zasobu o odpowiedniej wielkości i jakości,  

• stworzenia  socjalnego zasobu mieszkaniowego, 

• ustalenia zasad wyodrębnienia zasobu socjalnego i tymczasowego, 

• ustalenia kryteriów przydziału mieszkań socjalnych, tymczasowych i pozostałych, 

• określenia zasad  odpłatności za wynajmowanie mieszkań o charakterze socjalnym 

i mieszkań pozostałych (podstawowych), co decyduje o potencjalnych wpływach  

środków na  utrzymanie zasobów komunalnych i o wysokości dotacji na pokrycie 

kosztów utrzymania zasobu. 

Gmina wpływa takŜe na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców 

przyznając dodatki mieszkaniowe. 

2.1.1.  Problem wielkości  gminnego zasobu mieszkaniowego na tle zadań gminy 

 Aby realizować zadania dotyczące tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb 

wspólnoty lokalnej gmina moŜe tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.  

Istotnym problemem jest, czy gmina powinna mieć zasób własny a jeŜeli tak, to w jakiej 

wielkości. 

Gmina powinna posiadać własny zasób a jego wielkość powinna być dostosowana 

do sytuacji mieszkaniowej i materialnej ludności. Posiadanie własnego zasobu 

umoŜliwia: 

1. zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych, 

2. zapewnienie pomieszczeń tymczasowych, 

3. zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich 
dochodach. 

 

Zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, zasobie gminy i zmianie Kodeksu 

cywilnego ( art.2)  lokal socjalny został definiowany jako lokal nadający się do zamieszkania 

ze względu na wyposaŜenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na 

członka gospodarstwa domowego nie moŜe być mniejsza niŜ 5 m2, a w wypadku 
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jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2 przy czym lokal ten moŜe być o obniŜonym 

standardzie. 

Lokal zamienny zdefiniowany został jako lokal, znajdujący się w tej samej 

miejscowości, w której jest połoŜony lokal dotychczasowy, wyposaŜony w co najmniej w 

takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposaŜony lokal uŜywany dotychczas o 

powierzchni  pokoi takiej, jak w lokalu dotychczas uŜywanym. Warunek ten uznaje się za 

spełniony, jeŜeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej 

pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni 

W Gminie Łódź status lokali socjalnych posiadało 1991 lokali  o łącznej powierzchni 

uŜytkowej  49.559,61 m2 (stan na 30 czerwca 2011r.). Średnia powierzchnia lokalu 

socjalnego wynosiła przeciętnie 24,89m2. Dzielnicami o największej liczbie lokali socjalnych 

były Bałuty oraz Polesie, natomiast najmniejszą ich liczbę posiadają Górna oraz Widzew. 

Strukturę zasobu lokali socjalnych w podziale na dzielnice prezentuje rys. 6. Największą 

powierzchnię  mają  mieszkania socjalne w dzielnicy Bałuty (przeciętnie 25,27 m2), 

najmniejszą na Widzewie (przeciętnie 18,09 m2).  

Rys. 6. Struktura lokali socjalnych gminy Łódź w podziale na dzielnice 
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Źródło: dane UMŁ 

 

Zmiany w liczbie lokali socjalnych  prezentuje tabela 14.   
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Tab. 14. Liczba lokali socjalnych w latach 2006-2011 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 30.06.2011 

Liczba lokali 

socjalnych 

1 731 1 825 1 605 1 513 1 851 1 991 

Powierzchnia 

uŜytkowa lokali 

socjalnych 

44 203,68 46 385,27 44 347,60 45 567,34 48 559,37 49 559,61 

Źródło: dane UMŁ 

Na przestrzeni lat 2006-2011 liczba lokali, posiadających status lokali socjalnych 

wzrosła o 15%. Dostępna liczba lokali socjalnych jest jednak dalece niewystarczająca w 

stosunku do zgłaszanych potrzeb, co ujawnia tabela 15.                             

Tab. 15. Stan zaspokojenia potrzeb na lokale socjalne w latach 2006-2011 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (30.06.) 

Liczba osób oczekujących 
na lokal socjalny 

                    3 025       3 325          3 452       3 622       4 030                  3 473 

Liczba osób objętych 
wyrokiem sądowym o 

eksmisję 

 

2 044 

 

2 431 

 

2 755 

 

2 948 

 

3 393 

 

3 084 

Liczba pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków o 

lokal socjalny 

 

561 

 

532 

 

426 

 

516 

 

499 

 

142 

Udział pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków w 

liczbie oczekujących na 
lokal socjalny (%) 

 

18,55 

 

16,0 

 

12,43 

 

14,25 

 

12,38 

 

3,41 

Liczba osób, którym 
przyznano lokal socjalny 

553 495 418 497 478 266 

Udział  osób, którym 
przyznano lokal socjalny w 
liczbie osób oczekujących 

(%) 

 

18,28 

 

14,89 

 

12,11 

 

13,72 

 

11,86 

 

7,66 

Liczba osób, którym 
przyznano lokal socjalny w 

relacji do liczby osób 
objętych wyrokiem 

sądowym o eksmisję 

 

27,1 

 

20,36 

 

15,17 

 

16,86 

 

14,08 

 

8,62 

Źródło: dane UMŁ 
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Liczba osób, oczekujących na lokal socjalny wykazuje wzrost  z 3 025 w 2006 r. do 

4030 w 2010 r. Na koniec sierpnia 2011r. liczba oczekujących wzrosła do 4 197 osób, w tym 

osób objętych wyrokiem sądowym do 3 601 (z 3 084 na koniec czerwca 2011r.). Ilość 

wniosków o wynajem lokali socjalnych z nakazem eksmisji z zasobu prywatnego wyniosła 

1413 – tabela 16. Niewielki i malejący jest udział osób, którym przyznano lokal socjalny w 

stosunku do oczekujących – 18,28% w 2006 r. i tylko 11,86% w 2010 r.  

W niewielkim stopniu udało się Gminie  zaspokoić potrzeby osób objętych wyrokiem 

sądowym o eksmisje. Niepokojący jest spadek  udziału osób, którym przyznano lokal 

socjalny do liczby osób objętych wyrokiem sądowym o eksmisje - 27,1% w 2006 r. i tylko 

14,08% w 2010 r. 

Efektem rosnącej liczby wniosków o przydział lokalu socjalnego przy ograniczonej 

ich ilości jest relatywnie długi okres oczekiwania na lokal socjalny. Średnio wnioskodawcy 

oczekują od 5 do 7 lat na przydział lokalu. Długi okres oczekiwania wymusza ponadto 

powtórną weryfikację zasadności przydziału lokali (weryfikacja pierwsza następuje z chwilą 

składania wniosków, powtórna weryfikacja realizowana jest wraz z decyzją o przydziale 

lokalu socjalnego). 

Tab. 16. Ilość wniosków  o wynajem lokali socjalnych i podstawowych (stan 31.08.2011) 

Wyszczególnienie Ilość wniosków 

Ogółem 

W tym: 

5 619 

a. Lokale socjalne 

w tym: 

4 197 

• z nakazem eksmisji 3 601 

- z zasobu gminnego 

- z zasobu prywatnego 

2 188 

1 413 

• z niedostatku 596 

2.lokale pozostałe 

w tym: 

1.422 

- lokale zamienne 794 

- lokale podstawowe 628 

Źródło: dane UMŁ 
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W strukturze oczekujących na mieszkania socjalne  (stan sierpień 2011) dominują 

osoby samotne (prawie 37%) i rodziny niepełne (ok. 27,8%). Pozostałą grupę tworzą rodziny 

bezdzietne  (17,8%) i rodziny pełne z jednym dzieckiem i więcej (17,4%). 

Dla tych, którzy nie otrzymują lokalu socjalnego, pomimo wyroków eksmisyjnych, 

gmina moŜe zabiegać o wynajęcie lokali u innych dysponentów zasobu celem ich podnajęcia 

osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niŜszy dochód. Od podnajemców gmina 

moŜe pobierać czynsz niŜszy niŜ ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu ( art. 20 ustawy 

o ochronie praw lokatorów…). Oznacza to, ze w sytuacji niewystarczającego zasobu 

własnego gmina zmuszona jest do ponoszenia dodatkowych obciąŜeń finansowych, 

związanych z wynajmowaniem tych lokali. Podejmowane przez gminę w latach 2008-2009    

starania o wynajem lokali mieszkalnych w celu ich podnajmu osobom o niskich dochodach 

(pozyskanie lokali socjalnych) nie przyniosły pozytywnego efektu. Do ogłoszonych w latach 

2008-2009 czterech przetargach nie przystąpił Ŝaden właściciel, który byłby zainteresowany 

ofertą Gminy – por. tab. 8. 

 Brak lokali socjalnych  skutkuje wypłatami odszkodowań właścicielom lokali, w 

których przebywają osoby z wyrokiem eksmisyjnym, a którym nie zapewniono - zgodnie z 

orzeczeniem sądu - lokalu socjalnego. Wysokość odszkodowań wykazuje silny wzrost- z 20,5 

tys. zł w 2006 r. do prawie 1,3 mln zł w 2010 r. JeŜeli w drugim półroczu 2011 r. wysokość 

odszkodowań pozostanie na poziomie I-go półrocza, ich wysokość przekroczy 1,7 mln zł.-

por. tabela 17. 

Tab.  17. Wysokość odszkodowań wypłaconych przez Gminę Łódź z tytułu nieterminowego 
wskazania lokalu socjalnego 

Wyszczególnienie Lata 

Wydatki: 2006 2007 2008 2009 2010 30.06.11 

Wypłata 
odszkodowań z 
tyt. 
nieterminowego 
wskazania lokalu 
socjalnego 

 

20 479 

 

174 698 

 

435 109 

 

888 469 

 

1 288 024 

 

881 738 

Źródło: dane UMŁ 
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Zapewnienie lokali zamiennych 

Do obowiązków własnych gminy naleŜy równieŜ dostarczenie lokali zamiennych. 

Lokal zamienny zdefiniowany został jako lokal, znajdujący się w tej samej 

miejscowości, w której jest połoŜony lokal dotychczasowy, wyposaŜony w co najmniej w 

takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposaŜony lokal uŜywany dotychczas, o 

powierzchni pokoi takiej, jak w lokalu dotychczas uŜywanym. Warunek ten uznaje się za 

spełniony, jeŜeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej 

pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni. 

Zestawienie liczb w tabeli 18 wskazuje, Ŝe potrzeby w zakresie lokali zamiennych są 

zaspokajane w niewielkim stopniu. Roczna skala zaspokajania potrzeb waha się w przedziale 

20%-30%. 

Tab. 18. Liczba oczekujących na lokale zamienne i liczba lokali przyznanych 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (30.06.) 

Liczba osób, 
oczekujących na 
lokal  zamienny 

 

2986 

 

3005 

 

2999 

 

2482 

 

2028 

 

1652 

W tym ze 
względu  na 
konieczność 
dokonania 
remontu lub 
rozbiórki budynku 

 

 

1692 

 

 

1740 

 

 

1660 

 

 

374 

 

 

 993 

 

 

855 

Liczba osób, 
którym przyznano 
lokal zamienny 

 

714 

 

741 

 

615 

 

624 

 

626 

 

315 

Udział osób, 
którym przyznano 
lokal do liczby 
oczekujących (%) 

 

23,9 

 

24,6 

 

20,5 

 

25,1 

 

30,9 

 

19,1 

Źródło: dane UMŁ 

Pozytywnym zjawiskiem jest malejąca liczba osób oczekujących na lokal zamienny. 
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Zapewnienie pomieszczeń tymczasowych 

Na gminę lub wierzyciela nałoŜony został  obowiązek dostarczenia pomieszczenia 

tymczasowego, jeŜeli z tytułu wykonawczego nakazującego opróŜnienie lokalu dłuŜnikowi 

nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego  lub zamiennego i nie znalazł on pomieszczenia 

tymczasowego (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w 

sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróŜnienie  lokalu lub 

pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno 

odpowiadać tymczasowe pomieszczenie). JeŜeli wierzyciel nie wskazał tymczasowego 

pomieszczenia, komornik niezwłocznie występuje do gminy, właściwej ze względu na 

miejsce połoŜenia lokalu podlegającego opróŜnieniu o wskazanie tymczasowego 

pomieszczenia. Pomieszczenie to powinno: 

1. posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociaŜby te 

urządzenia znajdowały się poza budynkiem; 

2. posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne; 

3. posiadać moŜliwość ogrzewania; 

4. posiadać niezawilgocone przegrody budowlane; 

5. zapewniać moŜliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków. 

W dniu 16 listopada 2011 r. weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy o ochronie praw 

lokatorów zobowiązująca gminę do tworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych.  Według 

ustawy takie pomieszczenia muszą spełniać wyŜej wymienione warunki, ponadto zapewnić 

co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę moŜności znajdować  

się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby 

przekwaterowywane. Umowa najmu takich pomieszczeń będzie zawsze zawierana na czas 

oznaczony, od 1 do 6 miesięcy. Ta nowa regulacja kreuje dodatkowy obowiązek dla gmin w 

zakresie stworzenia zasobu tych pomieszczeń. 

Zasady gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi w Gminie Łódź reguluje 

uchwała Rady Miejskiej Nr LXV/1214/06 z dnia 22 marca 2006 r. 

Skalę niezaspokojonych potrzeb w zakresie pomieszczeń tymczasowych przedstawia 

tabela 19. 
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 Tab. 19. Zaspokojenie potrzeb w zakresie pomieszczeń tymczasowych 

Lata 

Liczba osób 
oczekujących na 
pomieszczenie 
tymczasowe 

Liczba osób, którym 
przyznano 

pomieszczenie 
tymczasowe 

% 
zaspokojenia 

potrzeb 

2006 146 7 4,79 

2007 383 19 4,96 

2008 531 35 6,59 

2009 1134 49 4,32 

2010 1285 61 4,75 

2011 ( 30.06.) 1617 5 0,31 

Źródło: dane UMŁ 

Liczba osób, oczekujących na lokale tymczasowe gwałtownie rośnie. W 2010 r. 

niecałe 5% oczekujących otrzymało pomieszczenie tymczasowe. 

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Łódź wyróŜnia się na tle innych miast wysokim poziomem bezrobocia (10% w 2010r.) 

a takŜe niskim poziomem płac- por. p. 2.2.3. Niską zamoŜność ludności Łodzi  odzwierciedla 

duŜy udział gospodarstw domowych o niskich dochodach.     

Liczba osób oczekujących na lokale w Łodzi wyniosła na koniec sierpnia 2011 r. 5 619 

z czego  628 przypadków dotyczyło osób ubiegających się o lokale podstawowe – tabela 16. 

Oprócz utrzymywania gminnego zasobu mieszkaniowego Gmina Łódź w celu 

efektywniejszego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach 

partycypuje w kosztach budowy lokali w ramach TBS. Gmina nabywa dzięki temu prawo do 

wskazywania osób zawierających umowy najmu z TBS. Liczbę oddanych do uŜytku 

mieszkań i nakłady inwestycyjne poniesione przez WTBS Sp. z o.o. prezentuje tabela 20. 
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Tab. 20. ZaangaŜowanie Gminy Łódź w ramach Widzewskiego TBS Sp. z o.o. 

 Lata 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba mieszkań 
oddanych do uŜytku 
przez WTBS 

127 84 72 48 0 

Nakłady poniesione 
w ramach 
zrealizowanych 
inwestycji (tys. zł) 

15 151, 586 8 450,669 7 609,658 7 948,512 0 

Źródło: dane WTBS Sp. z o.o. 

Reasumując, realizacja zadań własnych gminy wymaga, by Gmina posiadała 

własny zasób. Dotychczasowe doświadczenia Gminy wskazują na brak moŜliwości 

wynajmowania lokali od innych właścicieli. Problemem otwartym jest wielkość 

posiadanego zasobu. 

Wielkość zasobu 

Z punktu widzenia zadań własnych gminy, wymagana wielkość posiadanego zasobu 

uzaleŜniona jest od: 

• zgłaszanych potrzeb na lokale socjalne, 

• zgłaszanych potrzeb na lokale zamienne, w tym na lokale zamienne z powodu złego 
stanu technicznego, 

• zgłaszanych potrzeb na lokale przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach, 

• jakości posiadanego zasobu. 

Liczba mieszkań,  naleŜących do Gminy Łódź wykazuje silne tendencje malejące. W 

2000 r. liczba mieszkań, będących wyłączną własnością Gminy wynosiła 81,2 tys. mieszkań, 

w 2005 r. juŜ tylko 72,3 tys. W latach 2006-2010 liczba mieszkań spadła o kolejne 16 375 

lokale, czyli o 22,7% (z 72 269 do 55 894)- por. tabela 21. Oznacza to, Ŝe w ciągu dziesięciu 

lat zasób zmniejszył się o ponad 20 tys. lokali mieszkalnych, w tym w latach 2005-2010 o 

ponad 11 tys. lokali. 

Efektem tych zmian  jest malejący udział  zasobu komunalnego w zasobach ogółem - 

w 2006 r. udział ten wyniósł 20,85%, w 2009 r. 17,80%. Udział procentowy powierzchni 
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mieszkań komunalnych w powierzchni ogółem spadł z 16,54% w 2006 r. do 14,03%  

w 2009r.                                        

Tab. 21. Udział zasobu komunalnego w całkowitym zasobie mieszkaniowym w Gminie Łódź 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Zasób mieszkaniowy ogółem 
(mieszkania) 332 692 333 886 336 104 337 636 339 509 

Zasób komunalny 
(mieszkania) 69 379 63 970 61 773 60 105 55 894 

% udział zasobu komunalnego 
w zasobie ogółem  20,85 19,16 18,38 17,80 16,46 

Pow. uŜytkowa mieszkań 
ogółem 17 607 369 17 722 695 17 905 157 18 039 297 b.d. 

Pow. uŜytkowa mieszkań 
komunalnych 2 912 933 2 700 631 2 602 892 2 531 482 2 471 303 

% udział zasobu komunalnego 
w zasobie ogółem 16,54 15,24 14,54 14,03 b.d. 

Źródło: dane UMŁ oraz GUS 

 

Przy malejącym zasobie mieszkań komunalnych, rośnie liczba rodzin, oczekujących 

na lokale socjalne. 

Zmiany ilościowe zostały spowodowane: 

• głównie prywatyzacją zasobów mieszkaniowych. W  latach 2005-2011  sprzedano 11 
146 lokale mieszkalne ( 68,1% ubytku lokali mieszkalnych), 

• wyburzeniami - w latach 2006-2010 wyburzono 125 budynków mieszkalnych 

• oddaniem nowych mieszkań do uŜytku przez Gminę – w latach 2005-2011 Gmina 
oddała 732 mieszkania, 

• zmianami w statystyce – dane dla  2006 r. zawierają równieŜ zasób Skarbu Państwa. 
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Tab. 22. Zmiany ilościowe w zasobie mieszkaniowym Gminy Łódź 

Lata 
Prywatyzacja 
zasobu lokali 
mieszkalnych 

Liczba 
nowododanych 
do uŜytku lokali 

Liczba wyburzonych 
budynków 

mieszkalnych 

2005 1305 77 b.d. 

2006 1496 138 31 

2007 1771 58 27 

2008 2455 171 33 

2009 2063 94 27 

2010 1580 136 7 

30.06.2011 476 58 b.d. 

Źródło: dane UMŁ 

W latach 2006-2010 średnie tempo spadku gminnego zasobu mieszkaniowego 

wynosiło 5% rocznie. W przypadku utrzymania się powyŜszego tempa w kolejnych latach 

szacowana liczba gminnych lokali mieszkalnych w 2015r. wyniesie 43 250 lokali.- rys.7. 

Rys. 7. Trend spadkowy w liczbie komunalnych lokali mieszkalnych 
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y = 71993e-0,0495x
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMŁ 
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Porównanie tempa  spadku zasobu z liczbą oczekujących na lokale komunalne i 

z jakością zasobu moŜe  rodzić obawy o moŜliwość  realizacji zadań Gminy na obszarze 

zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebujących. 

Udział zasobu komunalnego w Łodzi był relatywnie wyŜszy niŜ w  innych duŜych 

miastach Polski (w 2006 r. relacja ta wynosiła 21,7%. Spośród największych miast zbliŜony 

udział zasobów komunalnych miał jedynie Wrocław por. p. 3). 

Na etapie rozwaŜań o docelowej wielkości własnego zasobu na szczeblu Gminy Łódź 

naleŜy uwzględnić: 

• skalę niezaspokojonych potrzeb na lokale komunalne, w tym na:  

- lokale socjalne.  W świetle badań NIK stan zaspokojenia potrzeb na lokale socjalne 
w Łodzi gwałtownie pogorszył się 20; 

- lokale zamienne, w tym z powodu złego stanu technicznego; 

•  brak moŜliwości wynajęcia lokali od innych właścicieli; 

• obciąŜenie budŜetu Gminy odszkodowaniami wypłacanymi właścicielom 
budynków, w których zamieszkują lokatorzy z decyzjami eksmisyjnymi, którym 
gmina nie przyznała lokali socjalnych; 

• niską jakość zasobu, która oznacza duŜy udział budynków zbliŜających się do 
granicy śmierci technicznej; 

• spadek wielkości zasobu gminnego przy niewielkim przyroście nowego zasobu; 

• moŜliwość odzyskania lokali po zmarłych21; 

• wykorzystanie posiadanego zasobu -  wiele duŜych  lokali zajmują samotnie  
zamieszkujący najemcy. 

 

 

 

                                                           

 

20 Raport NIK, Informacja o wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób 
najuboŜszych, Łódź styczeń 2011 
21 Badania dla Polski wykazują, Ŝe na 1000 sprzedanych mieszkań zmniejsza się odzysk po zmarłych o 12 
mieszkań. Por. J. Korniłowicz, Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów 
mieszkaniowych, maszynopis 
Niestety, dla Gminy Łódź nie uzyskano danych o odzysku mieszkań po zmarłych. 
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2.1.2. Problem jakości gminnego zasobu mieszkaniowego 

Badania ankietowe, przeprowadzone w 2008 przez Instytut Rozwoju Miast w 180 

miastach  o ludności powyŜej 10 tysięcy mieszkańców wykazały, Ŝe w tych miastach 23,5 % 

budynków komunalnych jest w stanie złym i bardzo złym, stan 50% budynków jest w stanie 

dostatecznym, 26,5% jest w stanie dobrym i bardzo dobrym22.W Łodzi, zgodnie z danymi, 

przytoczonymi w p.1.2 stan zasobu jest nieporównywalnie gorszy - tabela 23.  Porównanie 

wyników badań dla Łodzi i dla 180 miast pokazuje skalę problemu.                                                                        

Tab. 23. Ocena stanu technicznego zasobu komunalnego w Łodzi na tle innych miast w % 

Wyszczególnienie 
Udział budynków 

w stanie złym i 
bardzo zły 

Udział budynków 
kwalifikujących 
się do remontu 

kapitalnego 

Udział budynków 
w stanie 

dostatecznym 

Udział budynków 
w stanie dobrym i 

bardzo dobrym 

180 miast 
powyŜej 10 tys. 
mieszkańców* 

23,5 b.d. 50,0 26,5 

Gmina Łódź** 46,9 24,0 27,2 1,9 

    *dane dla 2008 r. 

  ** dane dla 2010 r. 

Źródło: B. Uchman, Stan zasobów mieszkań komunalnych ( w tym socjalnych) w miastach powyŜej 10 tys. 
mieszkańców w 2008r, Instutut Rozwoju Miast, 2010 

 

W pracach Instytutu Rozwoju Miast  Łódź wymieniana jest jako miasto, które 

„… nie udźwignie miliardowych kwot niezbędnych na ratowanie zdewastowanych 

zasobów mieszkaniowych”23. Miasto to zostało wytypowane na pierwszym miejscu 

wśród miast polskich, w którym powinny być rozpoczęte na wielką skalę remonty 

kapitalne i modernizacja starych budynków ze środków budŜetowych24. 

 

                                                           

 

22 J. Korniłowicz, Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych, IRM, 
maszynopis 
23 J Korniłowicz, Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych, IRM, 
maszynopis 
24 J. Korniłowicz, Stan mieszkalnictwa w Polsce, Referat wygłoszony na Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji, 
Rybnik 21-22 maja 2009 r. 
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2.1.3. Problem wyodrębnienia  i wynajmowania lokali socjalnych,  lokali  zamiennych i 
pomieszczeń tymczasowych 

  

W mieszkaniowym zasobie Gminy nie został wyodrębniony zasób mieszkań 

socjalnych. Wyznaczone zostały mieszkania, którym przyznano status mieszkań socjalnych. 

Zasady wynajmowania mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy reguluje Uchwała Nr LXXVI/1765/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 r. 

zmieniona następnie uchwałami: IX/0117/03, XXVIII/0418/04, XVIII/0367/07, 

XXXIX/0775/08, XCI/1619/10.  

 

Zgodnie z Uchwałą lokale socjalne przeznacza się dla osób, które: 

1) uzyskały prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu, 

2) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się w niedostatku (nie 

posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a zamieszkują  w lokalach, których powierzchnia 

pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy wynosi mniej niŜ 5 m2 oraz 

których dochody w przeliczeniu na jedną osobę nie przekraczają: 80% najniŜszej emerytury w 

gospodarstwach jednoosobowych, 50% najniŜszej emerytury w gospodarstwach 

wieloosobowych) 

3) utraciły tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu i których dochody w    

     przeliczeniu na jedną osobę nie przekraczają: 

a) 80% najniŜszej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, 

b) 50%  najniŜszej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych 

 
 
    Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobom, które: 

1)  zbyły lub przekazały lokal lub budynek mieszkalny, 

2)  wymeldowały się dobrowolnie z dotychczasowego lokalu, 

3)  opuściły dotychczas zajmowany lokal komunalny nie dokonując rozliczenia z zarządcą 

z zobowiązań wynikających z umowy najmu. 
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 Lokale zamienne przeznacza się w pierwszej kolejności dla osób:  

1) podlegających przekwaterowaniu z budynków przeznaczonych do rozbiórki, remontu 

lub modernizacji; 

2) podlegających przekwaterowaniu z lokali wyłączonych z uŜytkowania z uwagi na 

stwierdzony stan zagroŜenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

3) pozbawionych mieszkań w wyniku klęski Ŝywiołowej, katastrofy, poŜaru lub innego 

zdarzenia losowego; 

gdy na Gminie ciąŜy ustawowy obowiązek ich dostarczenia. 

2.  Pozostałe lokale zamienne przeznacza się dla osób: 

1)  podlegających przekwaterowaniu z: 

a) nieruchomości objętych zamiarem zbycia przez Gminę, 

b) budynków usytuowanych na terenach przeznaczonych na cele inwestycyjne, 

finansowane przez Gminę, 

c) budynków objętych programem inwestycji strategicznych realizowanych na terenie 

Gminy Łódź lub programów pilotaŜowych realizowanych przez Gminę Łódź; 

2) realizujących swoje potrzeby mieszkaniowe na podstawie uchwał Zarządu Miasta. 

    3) będących najemcami lokali komunalnych w nieruchomościach usytuowanych przy pl. 

Wolności i ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego. 

Uchwała podaje kryteria podmiotowe i przedmiotowe wynajmowania lokali 

socjalnych, zamiennych a takŜe podstawowych. Instrumentem obiektywizującym zasady 

wynajmowania lokali powinny stać się opracowane w Urzędzie Miasta  priorytety kolejności 

wynajmowania lokali – por. załącznik 4. 

 Lokale socjalne przydzielane są z istniejących zasobów lokali podstawowych Gminy  

w miarę pojawiających się moŜliwości. Liczba lokali, uznanych za lokale socjalne, jest 

zmienna: w 2004 r. w Gminie było 1,5 tys. lokali socjalnych (1,9% zasobu własnego Gminy), 

w I kwartale 2007 r. 1894 lokale (2,8% zasobu) o łącznej powierzchni 43,02 tys.m2 by spaść 

do 1 846 mieszkań w 2011 r. (stan na 30.06.), co – przy malejącym zasobie pozwoliło na 

wzrost ich udziału do  3,3% zasobu (przy  nieco większej łącznej powierzchni uŜytkowej w 

czerwcu 2011 – 43,6 tys. m2). Średnia wielkość mieszkania socjalnego ulega zatem 

niewielkiemu zwiększeniu – z 22,7 m2 w 2004 r. do 23,62 m2 w 2011 r. Przestrzenną 

strukturę lokali socjalnych przedstawia tabela 24. 
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Tab. 24 Lokale socjalne wg dzielnic w 2007 i 2011 r. 

Wyszczególnienie Ogółem Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew 

Liczba lokali 

a)2007 ( I kwartał) 

b)2011 (30.06) 

 

1 894 

1 846 

 

337 

460 

 

325 

267 

 

479 

461 

 

493 

390 

 

260 

268 

Pow. uŜytkowa 

w tys. m2 

a) 2007 

b) 2011 

 

 

43,01 

43,61 

 

 

  9,92 

11,63 

 

 

7,88 

6,43 

 

 

  8,25 

10,91 

 

 

12,71 

  9,79 

 

 

4,25 

4,85 

Średnia powierzchnia  

lokalu socjalnego w m2 

a) 2007 

b) 2011 

 

 

22,7 

23,6 

 

 

29,4 

25,3 

 

 

24,2 

24,1 

 

 

17,22 

23,7 

 

 

25,8 

25,1 

 

 

16,3 

18,1 

Źródło:  dane UMŁ 

 

Pod względem liczby lokali socjalnych, największa ich koncentracja występuje na 

Polesiu (25,0%), pod względem całkowitej powierzchni na Bałutach (26,7%). Struktura 

przestrzenna uległa pozytywnej zmianie - w 2007 r. największy udział lokali socjalnych 

zarówno pod względem ich ilości, jak i powierzchni występował na Śródmieściu. Obecnie 

dzielnica Śródmieście plasuje się na trzecim miejscu zarówno pod względem ilości jak i 

powierzchni (po Polesiu i Bałutach). W dalszym ciągu w dzielnicy Śródmieście pozostaje 390 

lokali uŜytkowanych jako socjalne o łącznej powierzchni 9,8 tys. m2. 

W praktyce nie tylko następuje wyodrębnienie lokali socjalnych z zasobu 

podstawowego, występuje równieŜ sytuacja odwrotna,  przekwalifikowania lokali socjalnych 

na lokale podstawowe – por. tabela 25.                      
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Tab. 25. Przekwalifikowanie lokali socjalnych na lokale podstawowe 

Lata Liczba lokali 

2005 150 

2006 130 

2007 178 

2008 256 

2009 117 

2010 191 

2011 75 

Źródło: dane UMŁ 

 

Na obszarze lokali socjalnych problemem pozostaje: 

• brak ścisłych i stałych zasad przekwalifikowania lokalu jako lokalu socjalnego z 
zasobu lokali podstawowych. Kwalifikacja przebiega w sposób przypadkowy, pod 
wpływem bieŜących potrzeb, 

• brak  wyodrębnienia  zasobu lokali socjalnych, jest to zmienna  pula mieszkań, 
którym przyznano status mieszkań socjalnych, 

• zbyt mała liczba lokali, którym przyznano status lokali  socjalnych w relacji do 
zgłaszanych potrzeb, 

• brak ustalenia dolnych i górnych kryteriów jakościowych lokalu25. 

2.1.4. Problem odpłatności za lokale komunalne, w tym lokale socjalne 

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów (…), która weszła w Ŝycie 

1.01.2007 r. ustawodawca pozwolił ustalić czynsz na poziomie kosztów utrzymania. 

PodwyŜka, w wyniku której wysokość czynszu lub innych opłat za uŜywanie lokalu w skali 

roku przekroczy lub następuje z poziomu wyŜszego niŜ 3% wartości odtworzeniowej lokalu 

moŜe nastąpić tylko w uzasadnionych wypadkach, a mianowicie gdy: 

• właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za uŜywanie lokalu 

na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu 

                                                           

 

25 Brak ustalenia dolnych i górnych kryteriów moŜe prowadzić z jednej strony do przyznania lokalu bez 
ogrzewania, w którym skorzystanie z ogrzewania elektrycznego przekracza moŜliwości lokatora, z drugiej 
strony przyznanie jako lokal socjalny mieszkania o relatywnie wysokim standardzie technicznym i uŜytkowym  
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jak równieŜ zapewniającym zwrot kapitału i zysk. PodwyŜszając czynsz albo inne 

opłaty za uŜywanie lokalu, właściciel moŜe ustalić: 

1. zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyŜszym niŜ 

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

b) 10% nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego 
lokalu zwiększające jego wartość uŜytkową  

- aŜ do ich pełnego zwrotu; 

2.  godziwy zysk26 

• podwyŜka czynszu albo innych opłat za uŜywanie lokalu w wysokości 
nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ( art. 8a ustawy). 

W stosunku najmu lokali socjalnych zysk nie zalicza się jako jednego ze składników 

PodwyŜszanie czynszu nie moŜe być dokonywane częściej  niŜ co 6 miesięcy.  

Wartość odtworzeniowa odwzorowuje przeciętny koszt budowy 1 m2 p.u. budynku 

mieszkalnego, publikowana jest w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

Ustawodawca wskazuje, Ŝe przy określaniu wysokości czynszu dla swoich zasobów 

gmina  powinna  uwzględnić: połoŜenie budynku, połoŜenie lokalu w budynku, wyposaŜenie 

budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, a takŜe ogólny stan 

techniczny budynku. 

Zasady polityki czynszowej w Gminie Łódź reguluje załącznik do uchwały Nr 

VI/84/07 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łódź na lata 2007-2011 w części 

dotyczącej zasad polityki czynszowej, zmieniony uchwałą XXII/0468/07. Wykonanie 

Uchwały powierzone zostało  Prezydentowi Miasta, który  nie moŜe zmieniać stawek częściej 

niŜ dwa razy  do roku. 

Zgodnie z treścią uchwały Prezydent Miasta Łodzi nie częściej niŜ co 6 miesięcy ustala 

wysokość stawek czynszu za lokale socjalne oraz pozostałe lokale. Określone zostały równieŜ 

szczególne zasady dotyczące wynajmu lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 

                                                           

 

26 Niestety, ustawodawca nie dopracował terminu „ godziwy zysk”. 
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m2. Uchwała zawiera katalog zostały czynników obniŜających oraz podwyŜszających stawkę 

bazową czynszu. Obejmują one m.in. róŜnice w wyposaŜeniu mieszkań w urządzenia 

techniczno-sanitarne, stan techniczny lokali czy połoŜenie w zdefiniowanej strefie miasta.  

 Zgodnie z Uchwałą czynsze za lokale socjalne nie mogą być wyŜsze niŜ 50% 

najniŜszej stawki w zasobie mieszkaniowym. W odniesieniu do tych stawek nie uwzględnia 

się czynników podwyŜszających czy obniŜających ich wysokość. Wysokość stawki bazowej 

za pozostałe lokale nie moŜe przekraczać 120% dotychczasowej stawki bazowej. Wobec 

najemców, z którymi po raz pierwszy zostaje zawarty stosunek najmu w lokalach 

mieszkalnych o powierzchni uŜytkowej, przekraczającej 80 m2, stawka czynszu nie moŜe być 

niŜsza od 130% czynszu stawki czynszu dla lokalu mieszkalnego o powierzchni poniŜej 80 

m2. Uchwała określa równieŜ górną granicę podwyŜek stawki bazowej czynszu. Aktualnie 

obowiązujący poziom stawek czynszów dla gminnego zasobu mieszkaniowego określony 

został zarządzeniem nr 1476/VI/11 Prezydenta Miasta w sprawie określenia stawek czynszu 

najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi. Zgodnie z 

zarządzeniem stawka bazowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej w lokalach 

mieszkalnych zasobu mieszkaniowego miasta wynosi od 17.11.2011r. 5,02zł (wzrost o 20%) 

natomiast stawka czynszu dla lokali socjalnych 0,90 zł. (wzrost o 80%) 

Zmiany w stawkach czynszu dla gminnego zasobu mieszkaniowego przedstawia tabela 26. 

Tab. 26. Stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w Gminie Łódź w latach 2006-2011 

ROK 

 

1.05.2005 – 
31.07.2007      

1.08.2007 -
31.04.2008  

1.05.2008 – 
30.04.2009  

1.05.2009 – 
30.06.2010  

1.07.2010 – 
16.11.2011 

17.11.2011
- obecnie 

1 2 3 4 5 6 7 

Bazowa 

 

3,35 3,53 3,65 3,92 4,19 5,02 

Minimalna 

 

1,21 1,27 1,31 1,41 1,51 1,81 

Maksymalna 

 

5,36 5,65 5,84 6,27 6,70 

 

8,03 

Za lokale 
socjalne 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,9 

Źródło: dane UMŁ 
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  Na obszarze odpłatności za  lokale komunalne problemem jest: 

• Wybitnie  socjalny charakter polityki czynszowej: 

1. Stawki czynszu dla lokali podstawowych aktualizowane były tylko raz do roku. 

Na przestrzeni lat 2005-2011 stawka bazowa wzrosła o 49,9%, stawka maksymalna o 

25,0%, minimalna o 20,8%. Na skutek listopadowej podwyŜki czynszu wzrost 

realnego poziomu czynszu w latach 2005-2011 wyniósł 28,6%. Natomiast z 

pominięciem ostatniej podwyŜki stawki realnie wzrosły o około 5% (stawka czynszu 

bazowego wzrosła o 25,0 % a skumulowana stopa inflacji wyniosła 20%). – por. rys. 8. 

Warto zwrócić uwagę, iŜ do maja 2009r. stawka bazowa czynszu w ujęciu realnym 

nie ulegała zmianie. Dopiero wraz z podwyŜkami stawek w maju 2009r., lipcu 2010r. oraz 

listopadzie 2011r. mieliśmy do czynienia z realnym wzrostem czynszu w zasobie gminnym. 

W latach 2005-2011 najsilniejszy wzrost stawki bazowej czynszu odnotowano w 

listopadzie 2011r. 

Rys. 8. Dynamika zmian stawek czynszu (stawka bazowa) na tle inflacji 05.2005=100 
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Źródło: opracowanie własne 

2. Stawka czynszu za lokale socjalne została obniŜona w 2002 r. z 0,82 zł/m2 do 0,50 

zł/m2, pozostając na niezmienionym poziomie aŜ do listopada 2011 r., kiedy to została 

podwyŜszona do 0,90 groszy. Po korekcie stawek w lipcu 2010 r., stawka za lokal 

socjalny stanowiła  jedynie 33% stawki minimalnej (nie była ona korygowana nawet 
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wskaźnikiem inflacji), obecnie stanowi 50% stawki minimalnej. Zmiany stawki 

czynszu za te lokale w ujęciu realnym przedstawia  rys. 9 

Rys. 9 Stawka czynszu dla lokali socjalnych w ujęciu realnym (04.2002=100) 
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Źródło: opracowanie własne 

Brak zmian w zakresie stawek czynszu dla lokali socjalnych powodował sukcesywny 

spadek jego realnego poziomu (czynsz skorygowany o stopę inflacji). Od maja 2002 r. do 

listopada 2011 r. realny poziom stawek czynszu spadł z poziomu 50 gr do poziomu poniŜej 

40gr (39,1gr), czyli stanowił około 79% stawki, uchwalonej w 2002 r., obecnie na skutek 

podwyŜki stawki w listopadzie 2011r. realna wartość stawki czynszu za lokale socjalne 

wzrosła do poziomu 70,2 gr. 

3.Uchwalane stawki czynszu istotnie odbiegają od poziomu 3% wartości 

odtworzeniowej - por. tab. 27, rys.8. 

Tab. 27. Stawki czynszu jako procent wartości odtworzeniowej 

Procentowy udział czynszu w wartości 
odtworzeniowej 

Rok 

Wskaźnik 
przeliczeniowy 
ogłoszony przez 

Wojewodę 
Łódzkiego dla m. 

Łódź w zł/m2 

Stawka czynszu 
w zł/m2 

a- bazowa 
b- min. 
c- max 

Stawka 
bazowa 

Stawka min. 
Stawka 

max 

1.05.2006- 

31.07.2007 

IV Q 2006 –IQ 
2007 -2889zł 

a- 3,35 

b- 1,25 

1,39% 0,52% 2,23% 
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c- 5,36 

1.08.2007- 

31.04.2008 

IV Q 2007 –IQ 
2008 -3106zł 

a-  3,53 

b- 1,27 

c- 5,65 

1,36% 0,49% 2,18% 

1.05.2008- 

30.04.2009 

IV Q 2008 –IQ 
2009 -3849zł 

 

a-  3,65 

b-  1,31 

c- 5,84 

1,14% 0,41% 1,82% 

1.05.2009- 

30.06.2010 

 IIQ 2009 - IIIQ 
2009 r. – 4154 zł 

 

IVQ 2009 – IQ 
2010r. – 4480zł 

      a-   3,92 

      b-   1,41 

d- 6,27 

1,13% 

 

 

1,05% 

0,41% 

 

 

0,38% 

1,81% 

 

 

1,68% 

1.07.2010 -
16.11.2011 

IIQ 2010 - IIIQ 
2010 r. – 4779 zł 

IVQ 2010 – IQ 
2011r. - 4805zł 

IIQ 2011 - IIIQ 
2011 r. – 4646zł 

a- 4,19 

b- 1,51 

c- 6,70 

1,05% 

 

1,05% 

 

1,08% 

0,38% 

 

0,38% 

 

0,39% 

1,68% 

 

1,63% 

 

1,73% 

17.11.2011 
- obecnie 

IVQ 2011 – IQ 
2012r. 4.681zł 

a-5,02 
b- 1,81 
c-8,03 

1,29% 0,46% 2,06% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMŁ 

Stawki bazowe oscylowały wokół 35%-38% poziomu 3% wartości 

odtworzeniowej, stawki maksymalne sięgają jedynie około 60% wskaźnika, stawki 

minimalne w granicach 12%-14% wskaźnika. PodwyŜka stawki bazowej w listopadzie 2011r. 

podniosła relację czynszu do 42,7 % poziomu 3% wartości odtworzeniowej (1,29 % 

wskaźnika przeliczeniowego). 

Potwierdzeniem socjalnego charakteru polityki czynszowej jest poziom czynszu 

efektywnego. Czynsz efektywny odwzorowuje miesięczny wpływ za m. kw. powierzchni  

lokalu mieszkalnego. 
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W relacji do wskaźnika przeliczeniowego efektywny czynsz wynosił w 2009 r. 1,63 %, 

w 2010 r. juŜ tylko 1,59% (tab. 28), co wskazuje na problemy na etapie windykacji naleŜności 

- por. p.2.1.5. 

Tab. 28. Czynsz efektywny w gminnym zasobie mieszkaniowym  

Lata Wpływy za lokale 
mieszkalne 

Powierzchnia 
lokali 

mieszkalnych w  

m. kw. 

Miesięczna 
stawka czynszu 

efektywnego 
w zł/m.kw.* 

Procentowy udział 
wpływu na poziomie 

czynszu efektywnego w 
wartości 

odtworzeniowej** 

2006 183 206 438 2 912 933 5,24 2,18 

2007 179 661 434 2 700 631 5,54 2,14 

2008 179 163 479 2 602 892 5,74 1,73 

2009 185 029 327 2 531 482 6,09 1,63 

2010 188 373 010 2 471 303 6,35 1,59 

*     poziom stawek za III i IV kwartał 

**   wskaźnik przeliczeniowy za IV kwartał 

4.Czynsze te znacząco odbiegają od czynszów rynkowych na lokalnym rynku - rys. 10. 

Rys. 10. Stawki czynszu dla gminnych zasobów mieszkaniowych na tle rynkowej stawki 

czynszu najmu lokali mieszkalnych w Łodzi 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

lip
-0
8

w
rz
-0

8

lis
-0
8

st
y-
09

m
ar
-0

9

m
aj
-0

9

lip
-0

9

w
rz
-0

9

lis
-0

9

st
y-
10

m
ar
-1

0

m
aj
-1
0

lip
-1

0

w
rz
-1
0

lis
-1

0

st
y-
11

m
ar
-1

1

m
aj
-1
1

lip
-1

1

w
rz
-1
1

Stawki czynszu rynkowego bazowa minimalna maksymalna
 

Źródło: opracowanie na podstawie raportów Open Finance oraz dane UMŁ 
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• Stawki czynszu za lokale mieszkalne  pozwalają tylko częściowo pokryć koszty 
utrzymania zasobu mieszkaniowego - tabela 29. 

Tab. 29.  Potencjalny wpływ z czynszów  na poziomie stawki bazowej a koszty eksploatacji i 
koszty technicznego utrzymania  

Lata 

Potencjalny 
roczny wpływ z 
czynszu na 1m2 

w  zł. 

Koszty 
eksploatacji i 

koszty 
technicznego 
utrzymania 

Powierzchnia 
lokali 

mieszkalnych 

Koszty  na 1 
m2 

powierzchni 

Koszty na 1 m.kw. 
a potencjalny 
wpływ na 1 m2 

w % 

2006 40,20 174 885 166 2 912 933 60,04 66,7 

2007 42,36 171 729 305 2 700 631 63,59 66,6 

2008 43,80 174 330 240 2 602 892 66,98 65,4 

2009 47,04 175 032 488 2 531 482 69,14 68,0 

2010 50,28 177 332 648 2 471 303 71,76 70,1 

Źródło: obliczenia na podstawie  danych UMŁ 

Potencjalny wpływ z czynszów za 1m2 p.u. mieszkania, wynajmowanego na poziomie 

stawki bazowej (4,19 zł/m2 od 1.07.2010 r.) daje roczny wpływ w wysokości 50,28 zł/m2, 

podczas gdy  koszty eksploatacji i koszty technicznego utrzymania wymagają nakładów w 

wysokości 71,75 zł/m2, co stanowi 70% pokrycia kosztów (stan 2010r.). Kalkulacja powyŜsza 

nie uwzględnia po stronie wpływów opłat za lokale uŜytkowe, a po stronie kosztów, ich 

kosztów eksploatacji. 

Kalkulacja powyŜsza uwzględnia poniesione przez Gminę nakłady na techniczne 

utrzymanie a nie nakłady, jakie - przy istniejącym stanie technicznym zasobu - Gmina 

powinna ponosić. 

   2.1.5. Problem zaległości czynszowych 

Na koniec czerwca 2011 r. ponad 37 tys. lokatorów zalegało z opłatami czynszowymi, 

co oznacza, Ŝe zaległości dotyczyły 37,4% ogólnej liczby lokatorów zasobu komunalnego, w 

tym zaległości przekraczające 3 miesiące dotyczyły ponad 21 tys. lokatorów (21,6% ogólnej 

liczby lokatorów - por. tabela 30). 
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Tab. 30. Zaległości czynszowe w zasobie gminnym* 

Wyszczegól
nienie 

Liczba lokatorów 
zalegających z opłatami 

Lata Ogółem 
Z zaległościami 

pow. 3 m-cy 

Wysokość zaległości 
ogółem 

w zł 

Wysokość zaległości 
powyŜej trzech miesięcy, 

przypadających na jednego 
lokatora w zł 

2006 39 795 22 260 140 015 685,81 3.513 

2007 38 953 21 560 148 466 868,33 3.811 

2008 37 944 21 792 160 282 288,60 4.224 

2009 37 879 22 734 177 511 581,84 4.686 

2010 36 772 22 509 195 270 891,36 5.310 

30.06.2011 37 099 21 392 204 024 682,26 5.499 

* Zaległości czynszowe w zarządzanym zasobie w ewidencji administracji nieruchomościami 

Na przestrzeni lat 2006-2011 liczba lokatorów zalegających z opłatami wykazała 

spadek o 7% ale tylko o 4% z zaległościami, przekraczającymi 3 miesięczne opłaty 

czynszowe. 

Gwałtownie wzrosła całkowita kwota zaległości czynszowych - ze 140 mln zł w 2006 

r. do 204 mln zł na koniec badanego okresu. Wzrost wykazuje równieŜ wysokość zaległości, 

przypadająca na jednego lokatora – z 3,5tys. zł w 2006 roku do 5,3 tys. w 2010 roku i 5,5 tys. 

zł w pierwszym półroczu 2011 roku. Oznacza to, Ŝe na przestrzeni lat 2006-2010 kwota 

zaległości przypadająca na jednego lokatora wzrosła niemal o 51% i wykazuje dalszy wzrost. 

Zaległości te stanowią równowartość prawie trzyletnich nakładów ponoszonych na 

techniczne utrzymanie zasobów (nakłady 69,9 tys. zł. 204,0 tys. zaległości czynszowe). 

Strukturę zaległości czynszowych w zasobie lokali mieszkalnych i uŜytkowych  prezentuje  

tab. 31 oraz rys. 11 

Tab. 31. Zaległości czynszowe w zasobie lokali mieszkalnych i uŜytkowych 

 Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 30.06.11 
Zaległości czynszowe 
ogółem 

204160846,2 212078199,8 223390125 241833939,3 261148051,6 278349620,8 

Zaległości czynszowe w 
lokalach mieszkalnych 

140015686 148466868,3 160282688,6 177511581,8 195270891,4 204024682,3 

Zaległości czynszowe w 
lokalach mieszkalnych 
wykupionych przez 
najemców 

153133,5 146339,26 153460,66 134916,2 145388,73 97306,09 

Zaległości czynszowe w 
lokalach uŜytkowych 

63992026,92 63464992,24 62953975,71 64187441,25 65731771,53 74227632,41 

Źródło: dane UMŁ 
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Rys. 11. Zmiany w zakresie zaległości czynszowych w zasobie lokali  
mieszkalnych i uŜytkowych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMŁ 

Gmina podejmuje działania windykacyjne wobec najemców zalegających z opłatami 

wykorzystując następujące środki: 

• upomnienie; 

• wezwanie do zapłaty; 

• wysyłanie monitów ostatecznych; 

• propozycję ugody oraz ugodę; 

• porozumienie ratalne; 

• wypowiedzenie umów najmu; 

• kierowanie spraw na drogę sądową i wypłata odszkodowań. 

Skalę podejmowanych przez Gminę działań windykacyjnych przedstawia tabela 32.  

Tab. 32. Windykacja zaległości czynszowych w zasobie lokali mieszkalnych i uŜytkowych 

  2006 2007 2008 2009 2010 30.06.11 
Zaległości 
czynszowe 
ogółem (lokale 
mieszkalne i 
uŜytkowe) 

204.160.846,2 212.078.199,8 223.390.125 241.833.939,3 261.148.051,6 278.349.620,8 

Zaległości 
czynszowe objęte 
windykacją 

139.843.229,73 139.970.237,56 195.013.274,90 217.736.820,13 191.672.629,19 202.458.464,37 

Źródło: dane UMŁ 
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Do podstawowych problemów na obszarze zaległości czynszowych naleŜą: 

- Poziom zaległości czynszowych. Problem zaległości dotyczy aŜ 37,4% lokatorów, 

oznacza to, ze  zaległości czynszowe stają się problemem ogólnospołecznym i politycznym. 

- Niska skuteczność windykacji naleŜności czynszowych27. 

- Zaległości w opłatach dotyczą zarówno lokatorów mieszkań socjalnych, lokali 

podstawowych, jak i lokali wykupionych, co sugeruje, Ŝe: 

� moŜliwość wykupu lokalu mieszkalnego za 10-20% spowodowała, Ŝe 

właścicielami mieszkań zostały osoby, których nie stać na ich utrzymanie;  

� opóźniona reakcja właściciela /Gminy/ na powstające zaległości w opłatach 

wytwarza w najemcach i członkach wspólnoty mieszkaniowej przekonanie o 

bezkarności; 

� skala zjawiska powoduje jego” rozlewanie się” na pozostałych mieszkańców. 

 

2.1.6. Problem technicznego utrzymania zasobu komunalnego 

2.1.6.1.  Obowiązki gminy jako właściciela zasobu mieszkaniowego 

 

Na gminie, jak na kaŜdym właścicielu nieruchomości, spoczywają liczne obowiązki 

dotyczące prawidłowego utrzymania technicznego posiadanych budynków, w tym w 

szczególności budynków lub ich części wykorzystywanych na funkcje mieszkaniowe. 

Obowiązki te wynikają z mocy przepisów art. 61 i dalszych Prawa budowlanego.  

Ustawodawca zobowiązuje kaŜdego właściciela nieruchomości, w tym gminę, do 

utrzymania i  uŜytkowania obiektów budowlanych zgodnie z zasadami wyraŜonymi w 

klauzuli generalnej art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, która stanowi, Ŝe „obiekt budowlany 

naleŜy uŜytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 

środowiska oraz utrzymywać w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym, nie 

                                                           

 

27 Ze względu na brak danych z UMŁ w zakresie skuteczności działań windykacyjnych w zakresie zaległości 
czynszowych nie zostały one zaprezentowane w opracowaniu. 
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dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości uŜytkowych i sprawności 

technicznej” . 

W szczególności zobowiązanie dotyczy spełnienia wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, poŜarowego, uŜytkowania oraz zapewnienia odpowiednich 

warunków uŜytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w tym takŜe zapewnienia ochrony 

środowiska i innych ochron. 

Obowiązki te dotyczą wszystkich obiektów budowlanych, w szczególności z uwagi na 

normy techniczno-budowlane, budynków mieszkalnych, a więc dotyczą budynków nowych, 

wybudowanych pod rządem obecnego prawa budowlanego, jak teŜ budynków starych, 

zuŜytych technicznie. Budynki, dopóki są uŜytkowane powinny być w odpowiednim stanie 

technicznym i bezpieczne; z tego względu w odniesieniu do kaŜdego uŜytkowanego budynku 

lub jego części naleŜyty stan techniczny jest wymagalny. 

Z punktu widzenia ustawodawcy nie jest waŜne, czy właściciel nieruchomości 

posiada wystarczające środki finansowe niezbędne do zapewnienia naleŜytego stanu 

technicznego i estetycznego posiadanych budynków czy teŜ ich nie posiada, poniewaŜ w 

kaŜdym przypadku niespełnienia przez właściciela nieruchomości wymagań określonych w 

cyt. przepisach moŜe być on przymuszony decyzją organu nadzoru budowlanego do usunięcia 

nieodpowiedniego stanu technicznego i estetycznego. W szczególności organ nadzoru 

budowlanego jest zobowiązany nakazać decyzją administracyjną właścicielowi 

nieruchomości usunięcie zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 

środowiska. Organ ten, w razie konieczności, moŜe podjąć na koszt właściciela niezbędne 

środki zabezpieczające przy wykorzystaniu Policji i Państwowej StraŜy PoŜarnej.  

Nakazowi utrzymania obiektów budowlanych w naleŜytym stanie technicznym i 

estetycznym towarzyszą liczne obowiązki w zakresie przeprowadzania kontroli okresowych 

tych obiektów i ich elementów, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 

uŜytkowania.  

Zalecenia protokołów kontroli okresowej wskazujące na nieodpowiedni stan 

techniczny i konieczność podjęcia działań remontowych wiąŜą kaŜdego właściciela budynku, 

który powinien podjąć działania mające na celu doprowadzenie do stanu naleŜytego, z 

uwzględnieniem priorytetu dla robót remontowych mających na celu: 

1) eliminację zagroŜenia bezpieczeństwa uŜytkowania, 

2) zabezpieczenie przeciwpoŜarowe budynku, 

3) spełnienie wymagań ochrony środowiska, 

4) jak teŜ remontów zapobiegawczych.  
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Wymienione priorytety mają szczególne znaczenie dla uŜytkowanych budynków 

mieszkalnych z uwagi na przepisy § 7 i 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 

836 z późn. zm.) 

Normie nakazu utrzymania budynku w naleŜytym stanie technicznym towarzyszą 

sankcje karne określone w przepisach art. 91a i 92 Prawa budowlanego.   

Art. 91a Prawa budowlanego 

Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w 

naleŜytym stanie technicznym, uŜytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie 

zapewnia bezpieczeństwa uŜytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej 

niŜ 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do r.. 

Art. 92 Prawa budowlanego 

1. Kto: 

 1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 lub 

art. 79, 

 2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych 

uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla 

ludzi lub mienia bądź zagroŜenie środowiska, 

 3) utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów, 

podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji 

administracyjnej: 

 1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów. 

Sankcje, o których mowa, mogą być stosowane takŜe wobec gminy, jeśli nie spełni ona 

norm nakazu określonych w art. 61 w związku z art. 5 Prawa budowlanego. 

W wypadku niezapewnienia naleŜytego stanu technicznego, powstania awarii i 

katastrof budowlanych, szkód majątkowych i osobistych, właściciel nieruchomości nie tylko 

poniesie odpowiedzialność z mocy Prawa budowlanego, Kodeksu karnego, ale takŜe z 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, w tym posiadaczy zaleŜnych, 

najemców, dzierŜawców oraz innych osób. 
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Przepisy rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

odnoszą się wprawdzie do nowych projektowanych, przebudowanych i zmienianych 

budynków, a nie do wybudowanych w poprzednim stanie prawnym pod rządem starego Prawa 

budowlanego, niemniej jednak z uwagi na przepisy końcowe ww. rozporządzenia (§ 207 ust. 

2) przepisy dotyczące bezpieczeństwa poŜarowego, określone w cyt. rozporządzeniu, stosuje 

się równieŜ do „uŜytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów 

odrębnych uznaje się za zagraŜające Ŝyciu ludzi”. 

Postanowienia rozporządzenia wywołują skutki dla kaŜdego właściciela budynku, w 

szczególności budynku mieszkalnego, który nie spełnia norm techniczno-budowlanych. 

Właściciel budynku mieszkalnego, w tym takŜe gmina, jest zobowiązany stosować 

nowe przepisy techniczno-budowlane takŜe w odniesieniu do uŜytkowanych budynków 

istniejących, wybudowanych pod rządem starych przepisów, o ile te budynki na podstawie 

przepisów ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej zostały zaliczone za zagraŜające Ŝyciu ludzi 

(kategoria ZL). Chodzi o stare i starsze budynki, takŜe takie, które w większym lub mniejszym 

stopniu są zuŜyte technicznie.  

JeŜeli zatem budynek istniejący uznany zostanie za zagraŜający Ŝyciu ludzi, z uwagi na 

niezapewnienie warunków technicznych do ewakuacji ludzi, w związku z przesłankami 

przepisów wykonawczych ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej, tj. rozporządzenia MSWiA z 

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), właściciel budynku jest 

zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego według warunków technicznych 

określonych w cyt. przepisie techniczno-budowlanym lub teŜ alternatywnie w opracowanej 

ekspertyzie technicznej. Patrz w tej sprawie na wyrok NSA w Warszawie z 17 marca 2006 r., 

sygn. II OSK 654/05 i inne. 

W szczególności obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie wyposaŜenie budynku 

mieszkalnego w urządzenia przeciwpoŜarowe, w tym w instalację wodociągową 

przeciwpoŜarową według opracowanej ad hoc dokumentacji projektowej, np. w hydranty 

wewnętrzne. Obowiązki powinny być spełnione do kaŜdego budynku wielomieszkaniowego 

zaliczonego do kategorii ZL IV, stanowiącego zagroŜenie dla ludzi. 

W tej sprawie naleŜy zwrócić uwagę na orzecznictwo sądów administracyjnych, które 

jednolicie odnosi się do obowiązków władających budynkami mieszkalnymi w zakresie 

wprowadzenia w takich przypadkach instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej lub innych 
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urządzeń przeciwpoŜarowych, w tym obowiązków gmin, wspólnot mieszkaniowych czy tez 

spółdzielni mieszkaniowych). Zob. w tej sprawie orzeczenia sądów administracyjnych, w tym: 

wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 marca 2008 r., sygn. II SA/Łd 1029/07, wyrok WSA w 

Warszawie z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. VII SA/Wa 1721/09, wyrok WSA w Warszawie z 

20 sierpnia 2010 r., sygn. VII SA/Wa 1030/10, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 

dnia 15 grudnia 2009 r., sygn. II SA/Go 865/09. 

Naruszenie przepisów ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej, w tym art. 4 ww. ustawy, 

zobowiązującej właściciela budynku do przestrzegania przeciwpoŜarowych wymagań 

techniczno-budowlanych oraz wyposaŜania budynku w urządzenia przeciwpoŜarowe, stanowi 

podstawę do zastosowania sankcji karnych z tytułu niezapewnienia bezpieczeństwa 

poŜarowego na podstawie art. 91a Prawa budowlanego, jak teŜ do odpowiedniego 

zastosowania art. 82 Kodeksu wykroczeń.   

Przedstawiony stan prawny wywołuje skutki w zakresie dodatkowych obowiązków 

związanych z zabezpieczeniem ochrony przeciwpoŜarowej, w odniesieniu równieŜ do starych 

budynków istniejących. Według orzecznictwa brak środków finansowych na realizację takich 

zadań nie zwalnia właścicieli nieruchomości, w tym gminy, z obowiązku ich wykonania.  

 

2.1.6.2. Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych  

Zasób mieszkaniowy w Łodzi jest słaby pod względem jakościowym. Decyduje o tym 

nie tylko niekorzystna struktura wiekowa, ale równieŜ długoletnie zaniedbania na etapie jego 

technicznego utrzymania w niemal całym okresie powojennym– por. p.3. 

Przyczyną postępującej dekapitalizacji komunalnego  zasobu mieszkaniowego w 

Łodzi są malejące nakłady, ponoszone na techniczne utrzymanie tego zasobu. 

W I połowie 1998 r. nakłady na techniczne utrzymanie komunalnych zasobów 

mieszkaniowych wynosiły w miastach tylko 0,75 zł/m2, a w miastach powyŜej stu tysięcy 

mieszkańców 0,79 zł/m228. W Łodzi nakłady te były duŜo niŜsze - 0,54 zł/m2, czyli 72% 

średniej w miastach i 68% średniej w miastach powyŜej 100 tysięcy mieszkańców. 

W 2006r. nakłady na techniczne utrzymanie w zasobach komunalnych w miastach 

wynosiły 26,70 zł/m229 podczas gdy w Łodzi  24,2 zł/m2, czyli  90,6 % średniej. W 2008 

                                                           

 

28 Informacja o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za I półrocze 1985 r., IGM, Warszawa 1988 
29 Gospodarka Mieszkaniowa 2006, GUS, tabl.6(23) 
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nakłady te kształtowały się odpowiednio  31,0 zł/m2 i  28,6 zł/m2, co stanowiło  92,26  % 

średniej. 

Nakłady na techniczne utrzymanie zasobu wykazują zmienny poziom:  w 2008 roku 

wynosiły 28,6 zł/ m. kw. p.u., w  2009 r. spadły  do 26,6 zł na m2, w 2010 r wyniosły 28,3 zł/ 

m. kw. Pomimo starszego i słabszego zasobu ponoszone nakłady kształtują się poniŜej 

średniej dla miast.  

Kształtowanie się nakładów jednostkowych na techniczne utrzymanie w Łodzi 

zawiera tabela 33 i rys. 12. 

Tab. 33. Nakłady na techniczne utrzymanie w zasobie komunalnym w Łodzi 

Lata 
Nakłady na 
techniczne 
utrzymanie 

Powierzchnia lokali 
Nakłady 

jednostkowe 

2006 70 630 926 2 912 933 24,2 

2007 72 067 872 2 700 631 26,7 

2008 74 414 964 2 602 892 28,6 

2009 67 334 910 2 531 482 26,6 

2010 69 959 782 2 471 303 28,3 

Źródło: na podstawie danych UMŁ 

Rys. 12. Nakłady jednostkowe na techniczne utrzymanie w zasobie komunalnym  

w Łodzi ujęcie nominalne oraz realne (2006=100) 

21
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28

29

2006 2007 2008 2009 2010

Nakłady jednostkowe w ujęciu nominalnym

Nakłady jednostkowe w ujęciu realnym
 

Źródło: na podstawie danych UMŁ oraz GUS 
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Faktyczne nakłady na techniczne utrzymanie zasobu są niŜsze, poniewaŜ w 
kosztach tych ujęte są równieŜ koszty rozbiórek. 

Na etapie utrzymania technicznego zasobu komunalnego problemem jest: 

• Stopień dekapitalizacji zasobu. AŜ 475 budynków posiada zuŜycie przekraczające 

70% i powinny być one wyburzone. Nakłady potrzebne tylko na ich wyburzenie 

sięgną  21- 24 milionów  złotych30, co stanowi 1/3 rocznych nakładów ponoszonych 

na techniczne utrzymanie zasobu mieszkaniowego. 

• Brak długookresowego programu remontów, pozwalającego skoncentrować 

pozostające do dyspozycji środki na budynkach, które powinny być : 

- poddawane remontom kapitalnym31,  

- remontom kapitalnym i modernizacjom32, 

- powinny być poddawane jedynie remontom zabezpieczającym a ich okres    

Ŝywotności uzasadniony jedynie brakiem mieszkań, 

 - przeznaczone do wyburzenia.  

• Niska dbałość o efektywność wydatkowania środków na techniczne utrzymanie 

zasobu, co stanowi wynik rozproszenia środków finansowych na wielu obiektach jako 

rezultat strategii „straŜy poŜarnej”. Strategia „straŜy poŜarnej” polega na 

koncentrowaniu uwagi na pojedynczym elemencie budynku, wymagającym naprawy 

czy wymiany, wymuszonych przez uŜytkowników, a nie na ocenie zasadności napraw 

z punktu widzenia całego budynku czy przyjętej strategii remontowania wobec 

posiadanego zasobu. 

 Informacje, uzyskane z Gminy nie pozwalają określić potrzeb remontowych z 

uwzględnieniem kryterium ekonomicznej zasadności przeprowadzenia działań 

                                                           

 

30 Do obliczeń przyjęto średni koszt rozbiórki na poziomie 45 - 50 tys. złotych na podstawie danych o kosztach 
rozbiórki za lata 2009-2010 
31 Remont kapitalny, zgodnie z definicją GUS oznacza roboty remontowe mające na celu przywrócenie 
budynkowi ( mieszkaniu) pierwotnej lub prawie pierwotnej wartości technicznej i uŜytkowej. Do budynków, 
poddanych remontowi kapitalnemu GUS zalicza budynki, w których poddano naprawom głównym lub 
wymianom co najmniej 60% podstawowych elementów budowlanych i instalacyjnych. Przez naprawę główną 
rozumie się gruntowny remont, obejmujący co najmniej 50% stanu fizycznego poszczególnego elementu 
budynku lub instalacji 
Por. Gospodarka mieszkaniowa GUS 2009 
32 Przez modernizacje rozumie się roboty, mające na celu podwyŜszenie pierwotnej wartości technicznej i 
uŜytkowej 
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remontowych. Brak wieloletniego programu remontów opartego na rachunku 

ekonomicznej efektywności inwestycji sprzyja rozproszeniu środków, przeznaczonych 

na remonty. W obliczu ogromnych rozmiarów luki remontowej i pogłębiającej się luki 

reprodukcyjnej rejestracja potrzeb pozostaje pod presją ograniczonych środków 

finansowych. Ponadto  oparta jest na subiektywnych odczuciach przeprowadzającego 

ocenę. 

• Niski udział kosztów technicznego utrzymania w kosztach utrzymania gminnych 
zasobów mieszkaniowych 

Dominujący udział w kosztach utrzymania mają koszty eksploatacji, których udział 

oscyluje w granicach 38%-41%. Koszty technicznego utrzymania kształtują się na 

poziomie 21%-28,0%. Taka struktura moŜe świadczyć o wysokich kosztach 

zarządzania zasobem. 

                                                                                                                                                            
Tab. 34. Struktura procentowa  kosztów utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Koszty ogółem 

w tym: 

100 100 100 100 100 100 

1.koszty 
eksploatacji 

38,4 38,1 37,4 39,4 38,8 41,3 

2.koszty mediów 35,4 35,4 34,7 35,9 36,0 37,7 

3.koszty 
technicznego 

utrzymania 

 

26,0 

 

27,6 

 

27,9 

 

24,7 

 

25,2 

 

21,0 

Źródło: na podstawie danych UMŁ 

• Niski i malejący udział Gminy w finansowaniu gospodarki mieszkaniowej, 
co przejawia się  w : 

1. Niskim i malejącym udziale dotacji Gminy w sfinansowaniu kosztów utrzymania 
zasobu tabela  35. 

Tab. 35. Dotacje Gminy w finansowaniu kosztów utrzymania zasobu  

Lata 
Koszty eksploatacji i 

technicznego 
utrzymania zasobów* 

Dotacje z budŜetu 
miasta 

Procentowy udział 
dotacji w kosztach 

2006 174 885 166 26 191 049 14,98 
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2007 171 729 305 21 118 812 12,30 

2008 174 330 240 23 797 642 13,65 

2009 175 032 488 22 003 165 12,57 

2010 177 332 648 21 469 892 12,11 

*bez kosztów mediów 

Podstawę finansowania zasobu mieszkaniowego stanowią wpływy z opłat za lokale 

mieszkalne i uŜytkowe. W badanym okresie 2006-2010 stanowiły one ok. 90% wpływów 

ogółem - tabela 36. 

    Tab. 36. Podstawowe źródła finansowania gminnego zasobu mieszkaniowego 

Lata 
Z opłat za lokale 

mieszkalne 
Z opłat za lokale 

uŜytkowe 
Dotacje z budŜetu 

miasta 

2006 183 206 438 48 291 758 26 191 049 

2007 179 661 434 46 259 356 21 118 812 

2008 179 163 479 47 635 375 23 797 642 

2009 185 029 327 50 131 690 22 003 165 

2010 188 373 010 49 607 919 21 469 892 

30.06.2011 107 948 103 27 137 465 4 627 000 

Źródło: dane UMŁ 

 Zaewidencjonowane wpływy nie były jednak wystarczające do pokrycia w 100% 

całkowitych kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Wskaźnik pokrycia 

kosztów ogółem wpływami z opłat za lokale mieszkalne i uŜytkowe wyniósł w badanym 

okresie 85%-86%. Natomiast kwota dotacji z budŜetu miasta w relacji do kosztów utrzymania 

zasobu kształtowała się na poziomie 8%-9%, co moŜe sugerować, Ŝe zasób mieszkaniowy 

stanowi obciąŜenie dla Gminy. JednakŜe bliŜsza analiza przeczy tej tezie. 

Na przestrzeni lat 2000-2010 tylko w 2005 i 2006 r. miasto dopłaciło do 

utrzymania zasobu, bowiem dotacje przewyŜszyły wpływy ze sprzedaŜy mieszkań na 

łączną kwotę 19,7 mln zł. W pozostałych latach to wpływy ze sprzedaŜy zasobu 

mieszkaniowego przewyŜszyły dotacje. Łączna kwota nadwyŜki przekroczyła 58,6 mln 

zł. Zestawienie tych liczb oznacza, Ŝe per saldo zasób mieszkaniowy wygenerował prawie 

40 mln zł  nadwyŜki finansowej. 
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Tab. 37. Wpływy ze sprzedaŜy lokali mieszkalnych a dotacje budŜetu miasta na 
utrzymanie zasobu mieszkaniowego 

Lata 

Wpływy ze 
sprzedaŜy lokali 

w tys. zł 

Dotacje z 
budŜetu miasta 

w tys. zł 

RóŜnica 

2000 23 784 21 478 +  2 306 

2001 22 327 18 752 + 3 575 

2002 13 471 7 375 + 6 096 

2003 20 162 4 766 +15 396 

2004 23 052 12 202 +10 850 

2005 14 251 26 394 -12 143 

2006 18 600 26 191 -   7 591 

2007 25 297 21 119 + 4 178 

2008 32 564 23 798 + 8 766 

2009 28 609 22 003 +6 606 

2010 22 351 21 470 +  881 

Źródło: na podstawie danych UMŁ 

       2. W niskim i malejącym udziale dotacji Gminy i dodatków mieszkaniowych w  relacji 
do kosztów utrzymania zasobu - tabela 38. 

Tab. 38.  Dotacje z budŜetu gminy i dodatki mieszkaniowe w relacji do kosztów 
utrzymania zasobu 

Lata 
Koszty utrzymania 

zasobu* 

Dotacje z budŜetu 
miasta i dodatki 
mieszkaniowe 

Dotacje i dodatki 
mieszkaniowe w 

relacji do kosztów 
utrzymania 

2006 271 258 266 67 145 853,9 24,75 

2007 261 092 367 52 759 556,8 20,20 

2008 267 002 543 47 680 201,7 17,86 

2009 273 095 642 42 615 315,2 15,60 

2010 277 082 132 42 634 591,6 15,74 

* łącznie z kosztami mediów 
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     2.1.7. Problem prywatyzacji zasobów mieszkaniowych 

2.1.7.1 Podstawy prawne prywatyzacji  gminnych zasobów mieszkaniowych 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz z ustawą o gospodarce nieruchomościami 

gminny zasób nieruchomościami moŜe być przedmiotem sprzedaŜy. W przypadku zbywania 

nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje m. 

in.: 

- poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionego prawa własności 

tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercom, 

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na cza nieoznaczony (art. 

34.1 ). 

  Ustawodawca ustanawia, Ŝe równieŜ zbycie nieruchomości zabudowanej domem  

wielolokalowym na rzecz innych osób nie moŜe nastąpić z pominięciem  pierwszeństwa w 

nabyciu lokali mieszkalnych, przysługującego najemcom tych lokali (art.34.7). 

 Gmina moŜe udzielić bonifikaty od ceny, ustalonej na poziomie jej wartości. Podstawą 

udzielenia bonifikaty jest uchwała rady gminy. Bonifikata moŜe być udzielona m.in. gdy 

nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe, czy jako lokal mieszkalny (art.68.1). 

W uchwale określa się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych 

(art.68.1.b.) 

 Na poziomie ustawy ustawodawca postanowił, Ŝe nabywca zobowiązany jest do 

zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeŜeli zbył nieruchomość lub 

ją przeznaczył na inne cele przed upływem 10 lat a w przypadku nieruchomości stanowiącej 

lokal mieszkalny przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia. Gmina moŜe odstąpić od 

Ŝądania zwrotu bonifikaty: 

- we wskazanych w ustawie sytuacjach  ( art.68 2a), 

- w innych sytuacjach za zgodą rady gminy (art.68 2c). 

Zasady zbycia nieruchomości lokalowych na szczeblu Gminy Łódź regulują 

następujące akty prawa miejscowego: 

• Uchwała Nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1998 

r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaŜy, na rzecz najemców, samodzielnych 

lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi 

i garaŜami, stanowiących własność Gminy Łódź, zmieniona uchwałami Rady 

Miejskiej Łodzi:  Nr IX/115/03 z dnia 19 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego Nr 109, poz. 1082),  Nr XXX/478/04 z dnia 19 maja 2004 r. (Dz. 
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Urz. Woj. Łódzkiego Nr 185, poz. 1676),  Nr VI/85/07 z 21 lutego 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego Nr 85, poz. 711), Nr XII/196/07 z dnia 30 maja 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 199, poz. 1866) i Nr XVIII/362/07 z dnia 

12 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 314, poz. 2858) Nr 

XXV/520/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 71, poz. 

728),  Nr XXVII/546/08 z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 

119, poz. 1162), 

• Odrębnie uregulowano kwestię wykupu mieszkań wyremontowanych przez 

gminę, co nastąpiło w uchwale w Nr IX/114/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

19 marca 2003 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali 

usytuowanych w budynkach wybudowanych i wyremontowanych lub 

zmodernizowanych po 10 lipca 1996 r. w ramach programu remontowo – 

modernizacyjnego ich najemcom oraz określenia zasad sprzedaŜy,  

Bezpośrednio w uchwale w sprawie ustalenia zasad sprzedaŜy na rzecz najemców, 

samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i 

garaŜami, stanowiących własność Gminy Łódź nie wspomina się o celu sprzedaŜy lokali 

komunalnych, natomiast w innej, wcześniej wydanej  uchwale -  Nr XXXIX/411/96 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy wskazano, iŜ zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych następuje w drodze  albo 

wynajmu lokali albo zbycia lokali gminnych.. Uchwała ta straciła moc 6 marca 2002 r., 

poniewaŜ została zastąpiona uchwałą LXXV/1764/02 w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łódź na lata 2002-2006 w części 

dotyczącej zasad polityki czynszowej, nie poruszono juŜ w niej celu prywatyzacji. Natomiast 

w uchwale Nr IX/114/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r.  w sprawie 

przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali usytuowanych w budynkach wybudowanych 

(…) wskazano, iŜ środki pozyskane ze sprzedaŜy lokali mają słuŜyć realizacji zadań miasta w 

zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. 

Uchwała z 1998 r. była wielokrotnie zmieniana, jej tekst pierwotny róŜni się od tekstu 

aktualnego. W ramach wyłączeń z zasobu do sprzedaŜy wymieniano: 

samodzielne lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Łódź znajdujące  się  w 
budynkach: 
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a) przeznaczonych do rozbiórki lub do kapitalnego remontu, przebudowy,  

modernizacji lub renowacji - zgodnie z czteroletnim planem inwestycji     

przyjętym  przez organ wykonawczy,  

b) wybudowanych i wyremontowanych lub zmodernizowanych przez Gminę Łódź 

po dniu 10 lipca 1996 r., w ramach programu remontowo - modernizacyjnego 

Zarządu Miasta,        

c) których stan technicznego zuŜycia ustalony przez rzeczoznawców majątkowych 

przekraczał 70%. 

 d)  wynajęte na czas określony jako lokale socjalne, 

 e) oddane w najem jako lokale zamienne na czas remontu lub modernizacji  

      mieszkania   poprzednio zajmowanego, 

f)  lokale mieszkalne wynajęte na czas trwania stosunku pracy w jednostkach 

organizacyjnych Gminy, jeŜeli sprzedaŜ nie była opiniowana przez Komisję 

Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi.  

Według aktualnego tekstu uchwały z zasobu przeznaczonego do sprzedaŜy wyłączono 

samodzielne lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Łódź znajdujące się w 

budynkach: 

a) przeznaczonych do: rozbiórki, uwzględnionych w przyjętych przez 

Prezydenta Miasta planach kapitalnych remontów, przebudowy  

i modernizacji, a takŜe w przyjętych do realizacji projektach w ramach 

programu rewitalizacji.  

b) wynajęte na czas określony jako lokale socjalne, 

c) oddane w najem, jako lokale zamienne na czas remontu lub modernizacji  

mieszkania poprzednio zajmowanego, 

d) lokale mieszkalne wynajęte na czas trwania stosunku pracy w jednostkach 

organizacyjnych Gminy, jeŜeli sprzedaŜ nie była opiniowana przez Komisję 

Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi,  

e)   wyłączone z uŜytkowania, 
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f) lokale mieszkalne wynajmowane zgodnie z treścią § 9 pkt 4 uchwały  

nr LXXV/1765/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź, 

a takŜe lokale mieszkalne usytuowane:  

g) w budynkach szkolnych i innych budynkach stanowiących siedziby 

placówek oświatowych, 

h) w obiektach uŜytkowanych przez organy administracji samorządowej, 

rządowej oraz jednostki organizacyjne Miasta. 

MoŜliwości zakupu lokalu od Gminy nie blokuje juŜ więc zły stan techniczny budynku 

albo jego wyremontowanie na koszt Gminy.  

Bonifikaty stosowane w procesie prywatyzacji takŜe podlegały zmianom. Według 

pierwotnej regulacji miały one następującą wysokość: od ceny lokalu mieszkalnego w 

wysokości 80%, a w przypadku jednoczesnej sprzedaŜy wszystkich komunalnych lokali 

mieszkalnych w danym budynku - 90%. Nie róŜnicowano stawek bonifikaty w odniesieniu do 

ewentualnych wcześniejszych działań remontowych finansowanych przez miasto. Dodatkowo 

w związku z jednorazową wpłatą udzielano bonifikaty w wysokości 20%. Spłata mogła być 

rozłoŜona na maksimum 5 lat.      

Według aktualnej wersji od ceny lokalu mieszkalnego udziela się bonifikaty w 

wysokości 80% w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, 

wyremontowanych lub zmodernizowanych między 1 stycznia 1986 r. a 10 lipca 1996 r.. W 

przypadku jednoczesnej sprzedaŜy wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych w budynku 

bonifikata wynosi 90%. Bonifikata ma wysokość 90% w przypadku lokali znajdujących się w 

budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych przed 

 1 stycznia 1986 r. W przypadku jednoczesnej sprzedaŜy wszystkich komunalnych lokali 

mieszkalnych w budynku, bonifikata wynosi 95%.  

Bonifikaty udziela się pod warunkiem, Ŝe osoba fizyczna była najemcą nabywanego 

lokalu mieszkalnego przez okres co najmniej 5 lat przed dniem jego nabycia (występują 

odstępstwa). 
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Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego moŜe być zapłacona 

jednorazowo albo w ratach. Przy zapłacie ceny jednorazowo udziela się bonifikaty w 

wysokości 20%. Raty mogą zostać rozłoŜone na maksimum 5 lat. 

 

2.1.7.2. Wyniki prywatyzacji lokali mieszkalnych 

W latach 1999-2011 (do 30.06.2011r.) Gmina sprzedała 24 370 lokali  mieszkalnych – 

por. tabela 39 oraz rys. 13.  W dominującej mierze nabywcami byli najemcy. W niewielkim 

stopniu w prywatyzacji uczestniczyły inne osoby - w latach 2006-2011 innym osobom 

sprzedano jedynie 21 mieszkań. 

Tab. 39. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych 

Lata 
Liczba sprzedanych lokali 

mieszkalnych 

1999 3 920 

2000 2 039 

2001 1 862 

2002 915 

2003 2 011 

2004 2 492 

2005 1 305 

2006 1 496 

2007 1 771 

2008 2 455 

2009 2 063 

2010 1 580 

2011 477 

Źródło: dane UMŁ 
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Rys. 13. Liczba sprzedanych przez Gminę lokali mieszkalnych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMŁ 

 

   Widoczna jest znaczna fluktuacja w ilości sprzedawanych w poszczególnych latach 

lokali   mieszkalnych.  Stanowiło to efekt: 

• zmiennego zainteresowania najemców wykupem mieszkań na co istotny wpływ miała 

sytuacja gospodarcza. Po okresie silnego oŜywienia gospodarczego, wchodzenie 

gospodarki w fazę spowolnienia zaowocowało malejącą skłonnością najemców do 

angaŜowania się w proces prywatyzacji. Liczba sprzedanych mieszkań spadła z 3920 

w 1999 r. do 1862 w 2001 r. (PKB wynosił jedynie 1,1%). Tendencja spadkowa 

utrzymała się jeszcze w 2002 r. Ponowny wzrost zainteresowania wykupem mieszkań 

ujawnił  się w 2003 i 2004 r. Ewidentny wpływ miały nie tylko wysokie bonifikaty 

(80% wartości rynkowej), ale takŜe psychologiczna presja wynikająca ze wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej, u podłoŜa której leŜało przekonanie o nieuchronnym 

wzroście cen mieszkań, 

• zmiany polityki Gminy na obszarze prywatyzacji mieszkań 

Przyjęcie przez miasto programu rewitalizacji wpłynęło na zahamowanie sprzedaŜy 

mieszkań na obszarze objętym rewitalizacją. 
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Zmienna liczba sprzedawanych mieszkań znalazła odzwierciedlenie w zmieniających 

się wpływach ze sprzedaŜy – por. tabela 40,  rys. 14. 

Tab. 40. Wpływy ze sprzedaŜy lokali mieszkalnych 

Lata 
Wpływy 

w mln zł 

Wpływ za jedno 
mieszkanie w tys. zł 

1999 37,9 9,7 

2000 23,8 11,7 

2001 22,3 12,0 

2002 13,5 14,7 

2003 20,2 10,0 

2004 23,1 9,3 

2005 14,3 11,0 

2006 18,6 12,4 

2007 25,3 14,3 

2008 32,6 13,3 

2009 28,6 13,9 

2010 22,3 14,1 

2011 8, 1 17,0 

Źródło: dane UMŁ 

Rys.  14. Wpływy ze sprzedaŜy gminnych lokali mieszkalnych 
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Źródło: dane UMŁ 
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Dla właściciela, który zbywa swój majątek, istotny jest efekt dokonanych transakcji.  

Ocena procesu prywatyzacji wymaga spojrzenia wielopoziomowego: 

•  z uwzględnieniem kryterium czasu: spojrzenia krótko- i długoterminowego. 

•  z uwzględnieniem ekonomicznej zasadności przeprowadzanych procesów   

                           prywatyzacji 

Efekt ten moŜna oceniać poprzez: 

                   a)  wpływy ze sprzedaŜy: 

               - wielkość naleŜnych wpływów, 

               - wielkość faktycznych wpływów 

               - wielkość wpływów za m2 sprzedanego mieszkania 

                           b)  zmniejszenie kosztów utrzymania zasobu, w tym kosztów technicznego        

                               utrzymania 

• z uwzględnieniem organizacyjnej skuteczności, czego wyrazem jest liczba 

wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma udział. 

Z punktu widzenia powyŜszych kryteriów przebieg procesu prywatyzacji nie został  

prawidłowo przeprowadzony, bowiem: 

1. W Gminie Łódź, podobnie jak i w innych miastach, przyjęty został model tzw. 

prywatyzacji rozproszonej, prywatyzacji, inicjowanej przez najemców w miejsce 

prywatyzacji selektywnej, czyli prywatyzacji w wytypowanych przez gminę 

budynkach.  

Taki model prywatyzacji przyniósł negatywne skutki: 

- O wykup  wystąpili najemcy w najlepszych budynkach pod względem lokalizacji, 

stanu technicznego i standardu uŜytkowego. 

- Nie wszyscy najemcy w danym budynku wykupili mieszkania, co spowodowało, Ŝe 

w tych budynkach Gmina stała się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, uczestnicząc 

w procesie zarządzania tym zasobem. Oznacza to, Ŝe zobowiązana jest wpłacać 

zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania, co prowadzi do rozpraszania posiadanych 

przez nią środków. Liczba wspólnot, w których Gmina posiada udział sięga prawie 
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2300, w tym 108 są to wspólnoty małe, do 7 lokali. Negatywnym zjawiskiem jest ich 

rosnąca liczba - por. tabela 41. 

Tab. 41. Wspólnoty mieszkaniowe w których Gmina posiada udział 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 30.06.2011 

Liczba wspólnot 2243 2246 2261 2276 2284 2292 

Wspólnoty małe 
(do 7 lokali) 

96 100 101 108 110 108 

Wspólnoty duŜe 
(od 8 lokali) 

2147 2146 2160 2168 2174 2184 

Źródło: dane UMŁ 

 

Udział Gminy w małych i duŜych wspólnotach mieszkaniowych  przedstawia tabela 42. 

Tab. 42. Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 

Małe wspólnoty (do 7 lokali) DuŜe wspólnoty (pow. 7 lokali) 

Udziały gminy 
Liczba wspólnot 

Liczba lokali 
gminnych 

Liczba wspólnot 
Liczba lokali 

gminnych 

PowyŜej 80% 12 60 307 7804 

50%-80% 29 102 402 7672 

25-50% 52 96 738 11266 

Do 25% 18 18 692 5299 

Razem 111 276 2139 32041 

Źródło: dane UMŁ 

 

Gmina posiada 5 317 lokali we wspólnotach, w których jej udział dochodzi do 25%, w 

tym 18 lokali w małych wspólnotach,  posiada 11 362 lokale we wspólnotach, w których jej 

udział sięga od 25% do 50%. Łącznie  posiada 16 679 lokali we wspólnotach, w których ma 

mniejszościowy udział, co stanowi 29,8 % zasobu. 
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2.Zastosowanie wysokiej bonifikaty przyniosło nieznaczne dochody z prywatyzacji: 

- Średni wpływ ze sprzedaŜy jednego mieszkania w latach 2006-2011 sięgał od 12,4 

tys. zł do 17,0 tys. zł. Przyjmując, Ŝe średnia wielkość lokalu komunalnego wynosi 44 

m2, wpływ wynosił  od 280 zł do 380 złotych za 1m2 sprzedawanego mieszkania. 

- Ustawodawca pozwala nabywać lokale na raty.  W latach 2006-2011 w Gminie Łódź 

ze sprzedaŜy ratalnej skorzystało 20% najemców. JednakŜe pewna część najemców nie 

spłaca swoich zobowiązań. Na 30.06.2011 r. kwota zaległości z tytułu płatności 

ratalnych za wykup mieszkań w latach 2006-2011 sięga 746 019,56 zł. Przyjmując, 

Ŝe w 2011 r. cena sprzedaŜy mieszkania wynosiła 17 tys. zł,  zaległości stanowią 

równowartość prawie 44 mieszkań. Przy poziomie średniej ceny zbycia lokalu w 

2010r.  (14 tys. zł) kwota zaległości stanowi równowartość 53 mieszkań. 

3.Zastosowanie wysokiej bonifikaty (90% dla budynków wybudowanych przed 

1.01.1986 r. i 80% dla wybudowanych w okresie 1.01.1986-10.07.1996) stworzyło 

grupę właścicieli o bardzo niskich dochodach, a więc o niskich moŜliwościach 

finansowania utrzymania zasobu, co: 

- utrudnia  proces zarządzania  nieruchomościami, w których właścicielami zostali 

słabi ekonomicznie ich mieszkańcy,  

- wywołuje negatywne skutki dla procesu technicznego utrzymania, pogłębiając  w 

dłuŜszym okresie czasu proces dekapitalizacji, 

- wymaga od Gminy wsparcia finansowego w postaci wypłacanych dodatków 

mieszkaniowych równieŜ dla właścicieli wykupionych lokali. 

4. Sprywatyzowane zostały lokale w budynkach na obszarze, dla którego później  

został opracowany  program  rewitalizacji („Zintegrowany Program Rewitalizacji 

Obszarów Centralnych Łodzi”).  

Prywatyzacja, która nie przyniosła wymiernych skutków finansowych, stanowi źródło 

problemów na etapie rewitalizacji. Tkanka miejska posiada obecnie bardzo złoŜoną strukturę 

własności a rewitalizacja nie jest celem publicznym. Stanowi to źródło nie tylko 

problemów organizacyjnych ale takŜe finansowych - proces rewitalizacji moŜe wymagać 

wykupienia niedawno sprywatyzowanych lokali. Gmina sprzedała je z bonifikatą, przy 

wykupie będzie musiała zapłacić cenę na poziomie wartości rynkowej. 
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2.1.7.3. Prywatyzacja gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 

Celem stworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Gmina 

sprzedaje grunty. W latach  2006-2011 Gmina sprzedała prawie 31,5 ha gruntów pozyskując 

36,3 mln. zł- tabela 43. 

Tab. 43. SprzedaŜ przez Gminę Łódź gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 

 2006 2007 2008 2009 2010 12.08.2011 

SprzedaŜ 
gruntów przez 
Oddział Zbywania 
Nieruchomości 
Mieszkaniowych 

(ilość) 

 

60 

 

72 

 

49 

 

28 

 

33 

 

13 

 

 

Powierzchnia łączna 
w m2 

102 767 72 664,59 39 777,37 47 198,23 36 242,28 15 727 

 

Wpływy ze sprzedaŜy  8 672 563,32 7 725 925 

 

10 532 781 3 847186 3 440 028,4 2 068 397,5 

Źródło: dane UMŁ 

Średnia cena sprzedaŜy wahała się od 81 zł/m.kw. do prawie 265 zł/m.kw. gruntu. Tak 

duŜa rozbieŜność podyktowana jest m. in. tym, Ŝe przedmiotem sprzedaŜy były grunty pod 

budownictwo jedno- i wielorodzinne33. 

2.1.7.4   Problem braku konsekwentnie prowadzonej rewitalizacji 

Wiek i brak odpowiednich środków na remonty spowodowały, Ŝe znaczna część 

budynków w śródmieściu Łodzi nie nadaje się obecnie do wykorzystania. Ze względu na 

przepisy prawa budowlanego i dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej niezbędne jest 

doprowadzenie tych budynków do stanu technicznego, który nie będzie zagraŜał Ŝyciu i 

zdrowiu ich mieszkańców albo przechodniów. Rada miejska podjęła 2 zasadnicze uchwały, 

które są odpowiedzią na potrzeby rewitalizacyjne miasta. Są to: Uchwała Nr XXXIV/568/04 

z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji 

                                                           

 

33 Dane nie pozwalają na rozdzielenie tych wielkości. 
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wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013” 

(wielokrotnie zmieniana) oraz uchwała Nr XXII/464/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. „Program 

rewitalizacji domów familijnych. 

Uchwała Nr XXXIV/568/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia 

„Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz 

pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013” była nowelizowana uchwałami: Nr XLIII/753/05 z 

dnia 19 stycznia 2005 roku; Nr LVI/1065/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr LXV/1277/09 z 

dnia 7 października 2009 r., Nr LXXXIV/1484/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. oraz 

Nr  XCVIII/1809/10 z dnia 20 października 2010 r., Nr XII/179/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r., 

Nr XV/233/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. i Nr XVII/290/11 z dnia 7 lipca 2011 r. oraz Nr 

XIX/349/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Załącznik do uchwały jest bardzo obszernym dokumentem diagnozującym potrzeby 

miasta i jego mieszkańców w sferze rewitalizacji. JednakŜe realizacja programu nie przebiega 

w sposób konsekwentny ani szybki. Szczególnie istotne dla niniejszego opracowania jest 

podejście do problemu mieszkaniowego. W dokumencie wskazuje się na 

konieczność wzmocnienia grupy uŜytkowników oferty funkcjonalnej centrum poprzez 

intensyfikację mieszkalnictwa (lub w drugim rzędzie róŜnorodnych instytucji i biur) w 

otoczeniu centrum, co związane jest z zagospodarowaniem nieuŜytków. Proponowane 

rozwiązania dotyczą wyboru obszarów pod potencjalną zabudowę mieszkaniową 

przeznaczoną dla osób dobrze sytuowanych, nowego układu przestrzennego obecnego 

kwartału południowo-wschodniego, wytyczenia i przygotowania terenów pod zabudowę, 

przeprowadzenia nowych dróg. Pomimo przyjęcia uchwały w 2004 r. rozwiązania nie zostały 

wdroŜone. 

    Drugim istotnym obszarem wymagającym rewitalizacji, a posiadającym istotny 

walor mieszkaniowy jest osiedle KsięŜy Młyn, domy przy placu Zwycięstwa oraz przy ul. 

Ogrodowej, są to tzw. domy familijne (famuły). Uchwała dotycząca tej części miasta została 

podjęta w grudniu 2007 r. Ze względu na niewystarczające środki finansowe wybrano 

współpracę z inwestorem prywatnym, który miałby dostarczyć mieszkań dla obecnych 

lokatorów domów familijnych na zasadach zamiany. Ze względu na niechęć mieszkańców do 

zmiany miejsca zamieszkania, brak inwestorów prywatnych zainteresowanych projektem oraz 

na trudności w sferze organizacyjno-prawnej nie udało się przeprowadzić Ŝadnych działań. 

Wydaje się, Ŝe zaproponowana przez władze miasta forma rewitalizacji doprowadziłaby do 
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gentryfikacji omawianego obszaru bez większego wpływu na poprawę losów obecnych 

mieszkańców. NaleŜałoby raczej starać się zaktywizować lokalną społeczność i przygotować 

ją na proces rewitalizacji. 

2.1.7.5  Problem wnoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych 

Prywatyzacja zasobu publicznego związana jest takŜe z problemem braku 

jednoznacznych podstaw prawnych do przeprowadzenia reprywatyzacji w Polsce. Natura 

prawa własności i jego zakres - moŜliwość maksymalizacji wartości zaleŜą od porządku 

instytucjonalnego. W okresie socjalistycznym wydano ok. 16 aktów prawnych 

nacjonalizacyjnych oraz indywidualne akty wywłaszczające. Pozbawiały one własności i 

moŜliwości czerpania poŜytków z nieruchomości. Pomimo zmiany ustroju polityczno-

gospodarczego nie uregulowano tych zagadnień w drodze ustawy reprywatyzacyjnej, która 

wskazywałaby jednoznacznie tryb postępowania w razie wnoszenia takich roszczeń. MoŜna 

podzielić roszczenia na trzy grupy: 

• zabuŜańskie, 

• warszawskie (odbierane na drodze administracyjnej), 

• pozostałe (skutki m.in. reformy rolnej, wywłaszczeń bez odszkodowań). 

Jedynym aktem prawnym, który dotyczy reprywatyzacji na rzecz osób fizycznych jest 

ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Osobami uprawnionymi 

do otrzymania rekompensaty są właściciele nieruchomości, którzy w dniu 1 września 1939 r. 

byli obywatelami polskimi i zamieszkiwali na terenach wschodnich RP, a następnie opuścili 

to terytorium i posiadają obywatelstwo polskie, a takŜe ich spadkobiercy posiadający 

obywatelstwo polskie. Wysokość świadczenia pienięŜnego została ograniczona do 20 

% wartości pozostawionych nieruchomości. 

W Łodzi występują problemy roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących trzeciej 

grupy. Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność Państwa 

podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, ustawy z dnia 25 lutego 1958 roku o 

uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym, dekretu z 

dnia 16 grudnia 1918 roku w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego, wydawane 

były decyzje nacjonalizacyjne, które mogą podlegać weryfikacji z punktu widzenia ich 



 

 

88

legalności. Podstawą ich weryfikacji jest art. 156 ust. 1 pkt. 2 kodeksu postępowania 

administracyjnego. W przypadku, gdy organ orzeknie tylko niezgodność decyzji z prawem 

(art. 158 kpa) strona zainteresowana ma prawo do odszkodowania (art. 160 kpa). 

Z kolei na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu 

reformy rolnej zostały przejęte nieruchomości ziemskie na cele reformy rolnej. Przejęto 

nieruchomości ziemskie stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub 

prawnych, jeŜeli ich rozmiar łączny przekraczał 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha 

uŜytków rolnych. Obecnie moŜna w trybie administracyjno-prawnym Ŝądać ustalenia, czy 

przejęta nieruchomość spełniała określone w art. 2 ust.1 lit. e dekretu o reformie rolnej normy 

obszarowe (§ 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 roku w 

sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy 

rolnej). Właściwym organem w tych sprawach jest Wojewoda. Odwołanie od decyzji 

Wojewody moŜna składać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Brak uregulowania stosunków własnościowych wpływa na sytuację inwestorów 

działających na rynku nieruchomości – tych którzy zajmują się wyłącznie tym rynkiem oraz 

wszystkich, którzy w związku z prowadzoną działalnością nabywają nieruchomości np. na 

siedzibę przedsiębiorstwa. Nawet nabycie od jednostki publicznej – państwowej lub 

samorządowej nie jest wolne od niebezpieczeństwa procesu sądowego z osobą roszczącą 

sobie prawa do nieruchomości. Obecna sytuacja obciąŜa takŜe budŜet koniecznością wypłat 

zasądzonych odszkodowań. Według danych UMŁ liczba roszczeń nie jest wysoka, natomiast 

roszczenia mogą mieć bardzo róŜny zakres – poczynając na udziale w nieruchomości, a 

kończąc na zespole pałacowym. 

Tab. 44. Liczba roszczeń reprywatyzacyjnych w Łodzi 

  2006 2007 2008 2009 2010 12.12.2011r. 

Liczba roszczeń 

ogółem* 

43 42 28 35 35 18 

* ilość zarejestrowanych w repertorium spraw sądowych (zgodnie z informacją Biura Prawnego  Urzędu Miasta 

Łodzi) – spraw o zwrot, przejęcie, wznowienie postępowania w stosunku do nieruchomości (ogółem 

mieszkaniowe i uŜytkowe) połoŜonych w Łodzi. 
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Sytuacja, w której w kaŜdym momencie moŜe pojawić się roszczenie jest trudna dla 

właściciela zasobu publicznego. Jakiekolwiek działania dotyczące dysponowania taką 

nieruchomością są bowiem niemoŜliwe do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia na drodze 

sądowej. Zwracane są często obiekty odnowione, pojawia się nierzadko konflikt między 

odzyskującym własność np. kamienicy, a jej lokatorami, którzy chcieli wykupić lokale na 

własność. Skalę roszczeń reprywatyzacyjnych w Łodzi prezentuje tab. 44. 

 

2.2. Łódź na tle wybranych miast 

 Ocena zjawisk i problemów odnoszących się do gospodarowania zasobem 

komunalnym Łodzi wymaga uzupełnienia o stan komunalnego zasobu mieszkaniowego w 

innych miastach Polski. Do porównań wybrano 9 miast, Warszawę i Kraków jako miasta o 

większej liczbie ludności i wyŜszym poziomie rozwoju gospodarczego, Wrocław, Poznań 

jako miasta będące atrakcyjnymi stolicami swoich regionów oraz mniejsze miasta takie, jak: 

Katowice, Szczecin, Lublin, Gdańsk i Przemyśl, starając się o zebranie danych o miastach ze 

wszystkich części kraju. Podstawą do wszystkich porównań w tej części opracowania były 

dane GUS zebrane w Banku Danych Lokalnych34. 

2.2.1 Zasób mieszkaniowy 

 Łódź jest miastem wyróŜniającym się liczbą mieszkań komunalnych, w 1995 r. było 

ich 92,7 tys. co stanowiło 28,5% zasobu mieszkaniowego miasta. Jedynie Warszawa 

posiadała większy zasób mieszkań komunalnych – sięgający 154,8 tys. , ale stanowiło to 

udział o wielkości 25,2%. Natomiast najwyŜszy udział mieszkań komunalnych w puli 

mieszkań ogółem w 1995 r. odnotowano we Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku – odpowiednio 

32,7%, 31,0% i 30,7% ( 69,3 tys., 41,7 tys., 46,3 tys.) – por. rys. 15.  

 

 

 

                                                           

 

34 Dlatego teŜ niektóre dane, zawarte we wcześniejszej części niniejszego opracowania, otrzymane z Gminy 
mogą róŜnić się od danych, zestawionych w niniejszej części 
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Rys. 15. Wielkość zasobu komunalnego w wybranych miastach w 1995 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Proces prywatyzacji spowodował zmniejszenie się zasobu mieszkań komunalnych, 

jakkolwiek tempo tego procesu było róŜne w poszczególnych miastach. W latach 1995-2002 

największy liczbowy ubytek mieszkań komunalnych – prawie 40 tys. - odnotowano w 

Warszawie, co oczywiście wynikało z wielkości zasobu. W Łodzi zasób gminny w tym 

samym czasie zmniejszył się o ponad 15 tys. mieszkań, a we Wrocławiu, Szczecinie i 

Gdańsku – odpowiednio o 9,8 tys., 12,1 tys. i 9,3 tys. Biorąc pod uwagę zmniejszenie udziału 

mieszkań komunalnych, proces ten był w badanym okresie najbardziej intensywny w  

Szczecinie – por. rys. 16. 
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Rys. 16. Wielkość zasobu komunalnego w wybranych miastach w 2002 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 W 2009 r. udział zasobu mieszkań komunalnych w zasobie ogółem w skali całego 

kraju był najwyŜszy w Łodzi i wynosił 18,7% (63,4 tys.), udział we Wrocławiu był niewiele 

niŜszy – 17,6 % (46,5 tys.). Porównanie w grupie wybranych miast wskazuje, iŜ tempo 

zmniejszania zasobu komunalnego w okresie 1995-2009 było najwyŜsze w Gdańsku, 

Szczecinie i Wrocławiu, poniewaŜ udział mieszkań komunalnych w tych miastach spadł 

odpowiednio z 30,7% do 13,7% (17%), 31% do 14,7% (16,3%) i z 32,7% do 17,6% (15,1%). 

Liczbowo zasób gminny zmniejszył się najbardziej w Warszawie, o ok. 62 tys. mieszkań, w 

Łodzi było to 29,3 tys., we Wrocławiu 28,8 tys., w Szczecinie 17,6 tys. a w Gdańsku 9,3 tys. 
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Rys. 17. Wielkość zasobu komunalnego w wybranych miastach w 2009 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 MoŜna więc powiedzieć, Ŝe tempo zmniejszania zasobu mieszkaniowego gminy w 

Łodzi, które pozwoliło na zmniejszenie zasobu komunalnego do 18,7% było umiarkowane na 

tle przyjętych do porównania miast. Z tego powodu – mając w 1995 r. duŜy zasób mieszkań 

komunalnych – w 2009 r. Łódź była „największym kamienicznikiem” w Polsce w ujęciu 

procentowym. 

Rys. 18. Procentowy udział zasobu komunalnego w zasobie mieszkaniowym wybranych 

miast w 1995 r., 2002 i 2009 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Wskaźnik stosowany powszechnie do oceny poziomu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych to liczba mieszkań na 1000 mieszkańców. Ogólna sytuacja mieszkaniowa 

Polski oceniana na jego podstawie dowodzi, iŜ problem mieszkaniowy jest bardzo powaŜny, 

wśród krajów UE nasza sytuacja jest najgorsza. JednakŜe ocena w skali poszczególnych miast 

pozwala na stwierdzenie, iŜ wskaźnik ten kształtuje się bardzo róŜnie – por. rys. 19. W 1995r. 

teoretycznie potrzeby mieszkaniowe były pod względem ilościowym zaspokojone w Łodzi na 

najwyŜszym poziomie, osiągając wartość 395 mieszkań na 1000 mieszkańców. Na kolejnych 

miejscach były Warszawa i Katowice. Najmniej mieszkań na 1000 mieszkańców odnotowano 

w Lublinie, Szczecinie i Przemyślu, gdzie wskaźnik oscylował wokół 320.                    

Rys. 19. Zasób mieszkaniowy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

wybrane miasta Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 W 2002 r. sytuacja mieszkaniowa statystycznie uległa poprawie, poniewaŜ wszędzie 

nastąpił wzrost ilości mieszkań, ale w dalszym ciągu róŜnice między poszczególnymi 

miastami były duŜe. Na pierwszym miejscu pod względem ilości mieszkań na 1000 

mieszkańców plasowała się Warszawa ze wskaźnikiem 425, a kolejna była Łódź – 421 i 

Katowice – 404. W dalszym ciągu najmniejszą liczbę mieszkań na 1000 mieszkańców 

odnotowywano w Przemyślu - 339 i Lublinie - 353, a takŜe w Gdańsku - 358.  
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W 2010 r. moŜna juŜ było zaobserwować pewne zmiany, wynikające przede 

wszystkim z aktywności budowlanej i trendów demograficznych. Najwięcej mieszkań na1000 

mieszkańców ma Warszawa – 483, co wynika bez wątpienia z funkcji pełnionych przez to 

miasto. Na drugim i trzecim miejscu są Łódź i Katowice ze wskaźnikami odpowiednio 461 i 

445. JednakŜe przyczyny osiągnięcia tak wysokich wskaźników wynikają z postępującego 

procesu ucieczki mieszkańców. Największy wzrost wskaźnika w badanym okresie 1995-2010 

nastąpił w Warszawie – o 107, Krakowie - o 104 i Poznaniu – o 103. Najmniej mieszkań w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców miały w dalszym ciągu Przemyśl – 375 i Lublin – 397. W 

tych miastach przyrost wskaźnika był znacznie niŜszy, w Przemyślu – o 52, Lublinie – o 77. 

 Łódź –  drugie miasto pod względem ilości mieszkań na 1000 mieszkańców 

charakteryzuje się najmniejszą przeciętną powierzchnią uŜytkową mieszkania wśród 

badanych podmiotów. Przeciętna wielkość mieszkania w Poznaniu w 2002 r. sięgała 62,4 

m2, w Łodzi były to w tym czasie 52 m2, róŜnica więc była znaczna. Utrzymała się w 

kolejnych latach, poniewaŜ w 2010 r. przeciętna wielkość mieszkania w Poznaniu wynosiła 

64,4 m2, a w Łodzi 53,6 m2 – por. rys.20.   

Rys. 20. Przeciętna powierzchnia mieszkania w wybranych miastach, lata 2002-2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Biorąc pod uwagę powierzchnię mieszkania na 1 osobę, Łódź nie wyróŜnia się 

spośród badanych miast osiągając w 2002 r. 21,9 m2, a w 2010 24,7 m2 – por. rys. 21. Wydaje 

się jednak, iŜ przyrost ten nie jest wynikiem wzrostu ilości i jakości budowanych powierzchni 

mieszkalnych, a raczej zmniejszenia liczby mieszkańców. Przemyśl ma najniŜszą 

powierzchnię mieszkania na osobę – w 2002 było to 19,8 m2, a w 2010 21,3 m2, przyrost więc 

był niewielki. Natomiast najwyŜszy metraŜ na 1 mieszkańca odnotowuje Warszawa i Poznań, 

odpowiednio w 2002 r. było to 23,6 m2 i 23,1 m2, a w 2010 r. 28 m2 i 27,7 m2. 

Rys. 21. Przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę w wybranych miastach, 

lata 2002-2010 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Jednym z istotnych wskaźników cywilizacyjnych jest stopień wyposaŜenia mieszkań 

w urządzenia infrastruktury technicznej.  Według dostępnych danych GUS moŜna analizować 

wyposaŜenie mieszkań m.in. w wodociąg, łazienkę i centralne ogrzewanie. Zasób 

mieszkaniowy Łodzi jest wyposaŜony w 96,9% w wodociąg, co jest najniŜszym wskaźnikiem 

wśród badanych miast, Przemyśl wykazuje 98,3% w tym zakresie. Łazienka jest takŜe rzadsza 

w Łodzi w porównaniu z badanymi miastami, poniewaŜ ma ją 85,4% łódzkiego zasobu 

mieszkaniowego, Przemyśl jako drugi od końca wykazuje 88,6% wyposaŜenia w łazienki, a 

najlepsza w tym względzie Warszawa 96,7%. Bez wątpienia jest to świadectwem wieku 
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łódzkiego zasobu mieszkaniowego. W zakresie centralnego ogrzewania najsłabszą 

infrastrukturę ma Przemyśl – ogrzewanie takie jest tylko w 72,4% zasobu mieszkaniowego, 

natomiast druga od końca jest Łódź z 79% zasobu ogrzewanego centralnie. Najlepsze 

wyposaŜenie w infrastrukturę centralnego ogrzewania  ma Warszawa – 94,3%. 

Rys. 22. Procentowa wielkość wyposaŜenia mieszkań w infrastrukturę 

w wybranych miastach w 2010 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Rys. 23. Skumulowana liczba mieszkań poddanych pracom remontowym  

(lata 2003, 2005, 2007 i 2009) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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  Wyraźnie widoczny jest prymat stolicy w odniesieniu do liczby mieszkań poddanych 

pracom remontowym. Wielkość zasobu oraz pełnione funkcje powodują, iŜ Warszawa ma 

znaczącą przewagę nad pozostałymi miastami w tej sferze. JednakŜe wydaje się, Ŝe poziom 

degradacji zasobu mieszkaniowego Łodzi powinien spowodować większą liczbę remontów, 

od tej, która została wykazana. Ze względu na wycinkowość danych GUS obraz prac 

remontowych jest niepełny, ale wskazuje na nieproporcjonalnie duŜą kumulację prac 

remontowych w Warszawie lub – patrząc z drugiej strony – nieproporcjonalnie niską liczbę 

remontowanych mieszkań w innych miastach (por. rys.23).  

Jednym z przejawów degradacji zasobu mieszkaniowego jest wycofywanie mieszkań 

z uŜytkowania ze względu na ich zły stan techniczny. Dane GUS nie pozwalają na pełną 

ocenę tego zjawiska, jednakŜe nawet ten niepełny obraz wskazuje na Łódź jako miasto o 

najpowaŜniejszym problemie wśród badanych miast – por. rys. 24. 

Rys. 24. Skumulowane ubytki mieszkań w wybranych miastach, lata 2001, 2003-2009 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Postępowania eksmisyjne są pierwszym etapem działań, których celem jest usunięcie 

lokatora. Główną przyczyną wszczynanych postępowań – zarówno w zasobie spółdzielni 

mieszkaniowych, jak i wspólnot mieszkaniowych, w badanych miastach było zaleganie z 

opłatami za mieszkanie – por rys. 25 i 26. JednakŜe postępowania eksmisyjne rzadko kończą 

się faktycznie realizowaną eksmisją. Wynika to z obowiązującej do 16.11.2011 r. regulacji 

prawnej. Ze względu na brak danych ogólnopolskich o postępowaniach eksmisyjnych w 

zasobie komunalnym nie moŜna było przeprowadzić analizy porównawczej. 
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Rys. 25. Działania eksmisyjne w spółdzielniach mieszkaniowych, skumulowane wartości 

dla lat 2003, 2005, 2007 i 2009 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rys. 26. Działania eksmisyjne we wspólnotach mieszkaniowych, skumulowane wartości 

dla lat 2003, 2005, 2007 i 2009 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wśród badanych miast Warszawa charakteryzuje się największą liczbą zakładanych 

spraw eksmisyjnych oraz wykonywanych eksmisji. W zasobie spółdzielni mieszkaniowych 

róŜnica jest widoczna- skumulowane dane udostępniane przez GUS wskazują, iŜ załoŜono w 

badanych latach 2154 sprawy o eksmisję z zasobu spółdzielni warszawskich, natomiast w 

Katowicach 1033, a Łodzi 794. Wykonano w Warszawie 341 eksmisji z zasobu spółdzielni, w 

Lublinie 130, w Katowicach 114. RóŜnica w ilości postępowań i realizowanych eksmisji 

pomiędzy Warszawą a pozostałymi badanymi miastami jest ogromna na obszarze zasobu 

wspólnot mieszkaniowych – por. rys. 26. Wydaje się, Ŝe poza stolicą eksmisje z tego zasobu 

są wyjątkowe. 

2.2.2 Budownictwo mieszkaniowe 

 Aktywność budowlana powinna być odpowiedzią na zgłaszany popyt mieszkaniowy. 

Wydawałoby się więc, Ŝe z powodu duŜego statystycznego „nasycenia” mieszkaniami Łodzi 

usprawiedliwiony jest niewielki rozmiar budownictwa mieszkaniowego. Niewątpliwie ta teza 

nie jest słuszna ze względu na zły stan techniczny znaczącej części zasobów mieszkaniowych 

w mieście. Ponadto miasto, które wykazuje najwyŜszy wskaźnik liczby mieszkań na 10000 

mieszkańców - Warszawa – wykazuje jedną z najwyŜszych aktywność budowlaną – por. 

rys.27. Ze względu na konieczność znalezienia wspólnej płaszczyzny do porównań wybrano 

wskaźnik bazujący na relacji między liczbą nowo oddawanych do uŜytku mieszkań a 10 tys. 

mieszkańców oraz 1 tys. zawieranych małŜeństw. 

Rys. 27. Nowe mieszkania oddane do uŜytku na 10 tys. mieszkańców  

w wybranych miastach, lata 2002-2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Warszawa, Poznań i Kraków to miasta o najwyŜszym poziomie aktywności 

budowlanej o charakterze mieszkaniowym. Łódź oraz Przemyśl to miasta, w których liczba 

nowych mieszkań na 10 tys. mieszkańców była na najniŜszym poziomie – w 2010 r. 

wskaźniki dla tych miast miały wysokość odpowiednio 28,1 oraz 25,8. W tym samym r. 

największa aktywność budowlana miała miejsce w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, 

wskaźniki dla tych miast przybierały odpowiednio wartości: 77,4; 72,6 i 73,8. Kraków 

pomimo utrzymywania przez lata wysokiej aktywności budowlanej znalazł się dopiero na 4. 

miejscu – por. rys. 27. 

Rys. 28. Nowe mieszkania oddane do uŜytku na 1000 zawartych małŜeństw 

w wybranych miastach, lata 2002-2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Przemyśl i Łódź miały takŜe najniŜsze wskaźniki liczby nowo oddanych do uŜytku 

mieszkań w stosunku do 1 tys. zawieranych małŜeństw. Ponownie Warszawa, Gdańsk oraz 

Wrocław wykazywały najwyŜsze wskaźniki. RóŜnica między nimi wyniosła w 2010 r. prawie 

100 – por. rys. 28. 

 

2.2.3 Czynsze w gminnym zasobie mieszkaniowym  

Jednym z podstawowych narzędzi gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym jest 

polityka czynszowa (w tym polityka w zakresie ustalania stawek czynszu dla zasobu 

gminnego). Analiza porównawcza w zakresie historycznych stawek czynszu obowiązujących 

w duŜych miastach Polski niesie ze sobą istotne wnioski.  
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W badanym okresie (2007-2010) zauwaŜyć moŜna zmieniającą się proporcję w 

poziomach stawek czynszu w Łodzi i innych duŜych miastach. O ile w pierwszych latach 

analizy przyjęte stawki czynszu w Łodzi były zbliŜone do poziomów z innych miast o tyle 

kolejne lata charakteryzują się wyraźnie niŜszą dynamiką ich wzrostu. Efektem powyŜszego 

procesu była pogłębiająca się róŜnica w wysokości stawek czynszu pomiędzy Łodzią a 

innymi miastami (por. rys. 29, 30 i 31). 

Rys. 29. Bazowa stawka czynszu dla lokali mieszkalnych 
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Źródło: dane IRM Badanie "Informacje o mieszkalnictwie” oraz dane UMŁ 

Rys. 30. Minimalna stawka czynszu dla lokali mieszkalnych 
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Źródło: dane IRM Badanie "Informacje o mieszkalnictwie” oraz dane UMŁ 
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Rys. 31. Maksymalna stawka czynszu dla lokali mieszkalnych 
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Źródło: dane IRM Badanie "Informacje o mieszkalnictwie” oraz dane UMŁ 

Szczególnie duŜe dysproporcje zaobserwować moŜna w stawkach czynszu za lokale 

socjalne. W 2007r. róŜnice te pomiędzy Łodzią i innymi miastami były nieznaczne (z 

wyjątkiem Poznania ze stawką dwukrotnie wyŜszą). Trzy lata później, w 2010 r. 

obowiązująca w Łodzi stawka czynszu za lokale socjalne była dwukrotnie niŜsza od średniej 

dla miast powyŜej 100 tys. mieszkańców, trzykrotnie niŜsza niŜ w Krakowie i aŜ niemal 

pięciokrotnie niŜsza niŜ w Poznaniu (por. rys. 32). 

Rys. 32. Stawka czynszu dla lokali socjalnych 
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Źródło: dane IRM Badanie "Informacje o mieszkalnictwie” oraz dane UMŁ 
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Pomimo przeprowadzonej podwyŜki stawek czynszu w zasobie łódzkim w listopadzie 

2011r. stawki te nadal pozostają na poziomie wyraźnie niŜszym od stawek w innych duŜych 

miastach.   Poziom obowiązujących w 2011r. stawek czynszu dla lokali podstawowych oraz 

lokali socjalnych w wybranych miastach Polski prezentuje załącznik 6. 

 

2. 2.4 Problemy społeczne i własnościowe 

 Problem niskiej zamoŜności mieszkańców i niedostosowania poziomu i kosztu usługi 

mieszkaniowej do ich moŜliwości moŜna ocenić na podstawie analizy przyznanych dodatków 

mieszkaniowych. Łódź i Warszawa to miasta, które przodują w ilości przyznanych uprawnień 

– por. rys. 33. NaleŜy przy tym pamiętać o znacznie większym zasobie mieszkaniowym w 

stolicy, co wskazuje na złą sytuację materialną mieszkańców Łodzi a takŜe relatywnie wielki 

wysiłek gminy, która finansuje wypłatę dodatków.  

Rys. 33. Dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkającym w zasobie gminnym (ilość) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Wartość wypłacanych dodatków mieszkaniowych do 2008 r. była bardzo zbliŜona w 

Łodzi i Warszawie, w następnych latach wartość dodatków mieszkaniowych w stolicy 

wzrosła, podczas gdy kwoty wypłacane w Łodzi pozostały na zbliŜonym poziomie - por. rys. 

34.  
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Rys. 34. Dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkającym w zasobie gminnym (wartość) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Nie dokończona regulacja problemów własnościowych powoduje, iŜ trwa „oddolny” 

proces odzyskiwania nieruchomości przez byłych właścicieli i ich spadkobierców. Proces ten 

jednak dezorganizuje gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi. Ze względów 

historycznych nasilenie roszczeń ma miejsce tylko w pewnych miastach – por. rys. 35. Łódź, 

pomimo znacznie mniejszego zasobu mieszkaniowego niŜ Warszawa w badanych przez GUS 

latach oddała prywatnym właścicielom największą liczbę mieszkań.  

Rys. 35. Mieszkania zwrócone dawnym indywidualnym właścicielom lub ich 

spadkobiercom, dane zbiorcze za lata 1995-2001, 2003, 2005, 2007 i 2009 
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  Kolejnym problemem, który ukazuje sytuację Łodzi na tle badanych miast jest 

kwestia zaległości w płatnościach w zasobie komunalnym. Łódź jest jednym z największych 

wierzycieli wśród analizowanych podmiotów, obok Warszawy i Wrocławia – por. rys. 36. 

Wynika to zapewne z faktu posiadania znacznego zasobu mieszkań komunalnych. 

Rys. 36. Poziom zaległości w zasobie komunalnym, liczba mieszkań 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Wartość zaległości w ostatnich latach w Łodzi zmniejszyła się, co prawdopodobnie 

wynika z wdroŜenia środków prawnych umoŜliwiających oddłuŜenie mieszkańców, 

jakkolwiek kwota jest znacząca dla budŜetu miasta – por. rys. 37. 

Rys. 37. Poziom zaległości w zasobie komunalnym, kwota w tys. PLN 
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3. Źródła powstania problemów 

Zadania gminy w sferze mieszkalnictwa koncentrują się na tworzeniu sprzyjających 

warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez członków wspólnoty lokalnej. 

Problemy ich z realizacją wynikają z szeregu czynników o zróŜnicowanej genezie i 

odmiennym zakresie oraz róŜnej intensywności ujawniania. Stan i wielkość zasobu mieszkań 

komunalnych w Łodzi wynika z uwarunkowań historycznych. Na zgłaszany przez 

mieszkańców popyt na mieszkania oraz lokale socjalne i tymczasowe oddziaływają czynniki 

gospodarcze i społeczne, które jednakŜe często mają podłoŜe historyczne. 

3.1. Uwarunkowania historyczne i ich wpływ na wielkość i stan zasobu 

3.1.1 Błyskawiczny rozwój Łodzi jako miasta przemysłowego 

Łódź jest klasycznym przykładem miasta, które powstało i rozwinęło się dzięki 

procesowi industrializacji XIX w., a w szczególności włókiennictwa35. Mimo uzyskania praw 

miejskich w XV w. była przez stulecia małym miasteczkiem rolniczym z przywilejem 

targowym. W 1821 r. uzyskała status osady fabrycznej, stała się miastem rządowym, co było 

podstawowym czynnikiem stymulującym błyskawiczny rozwój i wzrost liczby ludności.  

Od połowy XIX w. Łódź stała się największym po Warszawie miastem Polski. 

Uwłaszczenie chłopów (1864 r.) spowodowało napływ rzeszy bezrobotnych do miasta w 

poszukiwaniu pracy. W przede dniu pierwszej wojny światowej Łódź liczyła 580 tys. 

mieszkańców i ustanowiła światowy rekord przyrostu demograficznego. W krótkim czasie 

stała się „stolicą polskiej bawełny”. Na przełomie XIX i XX w. miasto skupiało 50% 

wszystkich zakładów tekstylnych w Polsce36. 

Dynamiczny rozwój Łodzi został przerwany w 1914 r. działaniami wojennymi.  

Po wojnie kontynuowano modernizację i rozbudowę fabryk, jakkolwiek rozwój został 

osłabiony poprzez utratę rynku wschodniego a takŜe wpływ wielkiego kryzysu 

gospodarczego37. Łódź była miastem zamieszkiwanym głównie przez robotników 

                                                           

 

35 Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, wyd. Uniwersytet Łódzki, 
Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2002. 
36 E. Marczyńska-Witczak, Zmiany struktury gospodarczej Łodzi, (w:) Transformacja społeczno-gospodarcza 
Łodzi na tle regionu, CUP, Biuro Planowania Regionalnego w Łodzi, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 
Oddział w Łodzi, Łódź 1996. 
37 Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, wyd. Uniwersytet Łódzki, 
Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2002. 
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zatrudnionych w fabrykach. Cechą charakterystyczną tamtego okresu było duŜe 

zróŜnicowanie narodowościowe. W przede dniu wybuchu II wojny światowej liczba ludności 

miasta sięgnęła 672.000 osób.  

W trakcie działań wojennych Łódź poniosła duŜe straty ludnościowe – w 1946 r. 

miasto zamieszkiwało tylko 497.000 osób. Po zmianach politycznych nastąpiła nacjonalizacja 

przemysłu. Ponownie poszerzono granice miasta (do 300 km2), powstały nowe zakłady 

przemysłowe, osiedla mieszkaniowe, starano się poprawić niski poziom infrastruktury 

komunalnej. Wykreowano nowe funkcje miasta – akademicką i handlową, w dalszym ciągu 

rozwijała się takŜe funkcja przemysłowa oraz ośrodka władzy regionalnej. Funkcja 

przemysłowa, z przewagą przemysłu włókienniczego była dominująca. 

Dominacja funkcji przemysłowej spowodowała, Ŝe proces transformacji ustrojowej 

był wyjątkowo bolesny dla mieszkańców Łodzi. Na początku lat 90-tych zamknięto wiele 

nierentownych zakładów przemysłowych, przede wszystkim włókienniczych, w innych 

drastycznie zmniejszano liczbę zatrudnionych osób. Zwolnieni nie otrzymali świadczeń 

pienięŜnych na wzór zwolnionych z pracy górników czy hutników.  Pojawiła się rzesza ludzi 

pozbawionych pracy (w przewaŜającej większości były to kobiety), rozpoczął się trwający do 

chwili obecnej odpływ ludności miasta. Łódź, z drugiego pod względem liczby ludności 

miasta w Polsce, w 2007 r. przesunęła się na trzecią pozycję (po Krakowie).  

3.1.2 Chaotyczna i słaba technicznie  zabudowa jako efekt historycznych uwarunkowań 
rozwoju miasta 

Ogromna migracja bez odpowiedniej reakcji władz przyczyniła się do chaotycznego i 

nieplanowego rozwoju, rozlewania miasta na okoliczne wsie38. JuŜ w latach 60. XIX w. 

terytorium Łodzi nie było pod względem urbanistycznym przystosowane do racjonalnego 

wchłonięcia nowych mieszkańców i nowych fabryk. Wprawdzie połowę obszaru miasta 

zajmowały grunty orne, a piątą część ogrody, brak jednak było wolnych placów budowlanych 

oraz wydzielonych terenów przemysłowych. Nade wszystko zaś brakowało planu 

urbanistycznego odpowiadającego ówczesnym potrzebom miasta. ZauwaŜalna była ekspansja 

wewnętrzna, uwarstwienie wewnątrz układu przestrzennego39. W związku z ogromnym 

                                                           

 

38 Za: P. Obraniak, Zmiany w społeczno-przestrzennej strukturze Łodzi w II połowie XX wieku, (w:) Ryzyka 
transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), red. W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, Instytut 
Socjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, str. 29. 
39 Bald W., Jaworowski H., Popławska I., Łódź – zabytkowy układ przestrzenny – ocena wartości, Kwartalnik 
Urbanistyki i Architekturt z. 2/1973. 
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napływem pracowników w II połowie XIX w. budowa kamienic czynszowych, często z 

zastosowaniem krańcowej oszczędności, stała się bardzo popłatną działalnością ze względu 

na wysokie czynsze40. Domy czynszowe bez wygód, najczęściej z jednoizbowymi 

mieszkaniami stały się podstawowym sposobem na zaspokojenie popytu mieszkaniowego41.  

Dopiero w 1906 r. przyłączono nowe tereny i miasto mogło rozbudowywać się na 38,1 

km2. Następne poszerzenie granic miasta nastąpiło w 1915 r. i pozwoliło na zajęcie obszaru 

58,8 km2. 

Zabudowa mieszkaniowa Łodzi przedwojennej charakteryzowała się wysokim 

stopniem zagęszczenia, koszarowością i brakiem podstawowej infrastruktury42. Specyfiką 

miasta było sąsiadowanie rezydencji właścicieli wyposaŜonych w najnowocześniejsze 

ówcześnie urządzenia infrastruktury z przeludnionymi i pobawionymi wygód domami 

robotniczymi. Prawie 62% mieszkań miało charakter jednoizbowy.  

Procesy związane z rozwojem oraz urbanizacją wpłynęły na liczbę, strukturę, 

przestrzenne rozmieszczenie ludności miasta oraz standard zasobu– por. tab. 45. 

 

 Tab. 45. Zmiany w układzie stosunków mieszkaniowych Łodzi 

Dzielnice 
miasta 

Wskaźnik zaludnienia 
mieszkań (osoby/izba) 

Odsetek ludności w 
mieszkaniach 1-izbowych 

Odsetek ludności w 
budynkach wyposaŜonych 
w elektryczność, wodociąg 
i kanalizację 

1931* 1960** 1931* 1960** 1931* 1960**  

Miasto 
ogółem 2,45 1,78 58,6 33,8 8,5 ok. 40 

Śródmieście 1,97 1,65 41,3 ok. 20 15,5 ok. 75 

Dzielnice 

Zewnętrzne 
3,04 1,82 75,4 ok. 40 2,9 ok. 30 

* w ówczesnych granicach administracyjnych miasta,        ** dane szacunkowe 

Źródło: A. Ginsbert, Mieszkalnictwo…, str. 456. 

                                                           

 

40 Śmiałowski J., Cechy rozwoju Łodzi, Materiały na sesję naukową: Wczoraj, dziś i jutro Łodzi, Łódź 1974. 
41 Warunki mieszkaniowe były tak skrajne, iŜ podnajmowano łóŜka, co było moŜliwe z powodu zmianowego 
systemu pracy. 
42 A. Ginsbert, Mieszkalnictwo, (w:) Łódź w latach 1945-60, red. E. Rosset, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, 
Łódź 1962, str. 449 i nast. 
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Wbrew potocznym opiniom w trakcie działań wojennych zniszczeniu uległa znacząca 

część substancji mieszkaniowej miasta – liczba mieszkań spadła z poziomu 207 tys. w 1939 r. 

do 149,3 tys. w 1946 r., czyli o prawie 28% – por. tab. 46. Znacznemu zmniejszeniu uległa 

teŜ liczba ludności, co znalazło swój wyraz we wskaźniku zaludnienia mieszkań. W 

następnych latach, ze względu na wzrost znaczenia administracyjnego Łodzi w skali całego 

kraju (tymczasowa stolica), obserwowano napływ ludności przy jednoczesnym przeznaczeniu 

części zasobu mieszkaniowego do realizacji potrzeb biurowych. Budowa nowych mieszkań 

była niedostateczna, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wskaźnika zaludnienia do 2,04 

w 1955 r. 

Tab. 46. Ilościowe zasoby mieszkaniowe Łodzi w latach 1939-60 

 1939 1946 1950 1960 

Zamieszkujący w 
mieszkaniach 
(tys.) 

783,0 490,1 605,5 694,8 

Wskaźnik 
wzrostu 

100,0 62,7 

100,0 

77,1 

123,3 

88,7 

141,8 

Liczba mieszkań 
(tys.) 

207,0 149,3 172,2 203,5 

Wskaźnik 
wzrostu 

100,0 72,1 

100,0 

83,2 

115,4 

98,3 

136,6 

Liczba izb w 
mieszkaniach 
(tys.) 

360,0 272,4 313,0 391,0 

Wskaźnik 
wzrostu 

100,0 75,7 

100,0 

87,0 

115,1 

108,6 

143,7 

Wskaźnik izb na 
mieszkanie 

1,7 1,8 1,8 1,9 

Ogólny wskaźnik 
zaludnienia 
(osoba/izba) 

2,17 1,80 1,95 1,78 

Źródło: A. Ginsbert, Mieszkalnictwo…, str. 450. 
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Przed wybuchem II wojny światowej struktura społeczno-przestrzenna Łodzi 

przypominała model koncentryczny z klinami43. Centrum Łodzi zamieszkane było przez 

zamoŜnych obywateli, mieszkania charakteryzowały się niŜszym zaludnieniem, wyŜszym 

poziomem wyposaŜenia w infrastrukturę i składały się z większej liczby izb – por. tab. 45. 

Strefa przejściowa odznaczała się złymi warunkami mieszkaniowymi z enklawami dla 

urzędników i „jurydykami” – kompleksami mieszkalno-przemysłowymi łódzkich 

fabrykantów44. W latach powojennych struktura społeczno-przestrzenna zasobu Łodzi 

pozostała prawie niezmieniona od czasu II wojny światowej. W dalszym ciągu Bałuty i Stare 

Miasto stanowiły najgorszy obszar (poza nową częścią bloków), a Śródmieście (Centrum) 

zamieszkiwali przedstawiciele inteligencji, w szczególności  pracownicy łódzkich uczelni 

wyŜszych. Gęstość zaludnienia była wysoka, a zabudowa charakteryzowała się wyŜszym 

standardem45. Początek dekoncentracji ludzi z wyŜszym wykształceniem miał miejsce w 

latach 60–tych i 70-tych46. Ze względu na konieczność wnoszenia wkładów do spółdzielni 

mieszkaniowych, centrum opuszczały osoby zamoŜniejsze, lepiej wykształcone. 

W latach 60-tych dobudowano osiedla mieszkaniowe, ale prawdziwy boom 

mieszkaniowy przyniosły lata 70-te, co było odbiciem sytuacji w większości duŜych polskich 

miast (technologia wielkiej płyty). W przewaŜającej części nie wpisywano nowej zabudowy 

w tkankę juŜ istniejącą tylko wybierano tereny bez zabudowy, tworząc nową strefę 

mieszkaniową poza centrum. W 1974 r. bloki stanowiły juŜ ok. 40% zabudowy 

mieszkaniowej47. 

W latach 80-tych budownictwo wielorodzinne rozwijało się z mniejszą 

intensywnością. Nowe osiedla domów jednorodzinnych budowano przewaŜnie na obrzeŜach 

miasta. 

                                                           

 

43 Marcińczak S., Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 72. 
44 Marcińczak S., Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 72. 
45 Piotrowski W., Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi. Studium ekologiczne, Ossolineum, Wrocław 1966; 
Liszewski S., Elity intelektualne w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi (w:) ZróŜnicowanie przestrzenne struktur 
społecznych duŜych miast, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź 1999. 
46 Ibidem, str. 46 
47 Goryński J., Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w okresie Polski Ludowej, Materiały na sesję 
naukową: Wczoraj, dziś i jutro Łodzi, Łódź 1974. 
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Okres transformacji wyraźnie spowolnił aktywność budowlaną, a w zasadzie moŜna 

mówić o zastoju taniego budownictwa mieszkaniowego48. Jedynie segment budownictwa 

jednorodzinnego w dalszym ciągu przejawiał duŜą aktywność. Dopiero po 2006 r. rozpoczął 

się napływ inwestycji deweloperskich i wzrosła liczba mieszkań oddawanych do uŜytku – 

por. rys. 38. 

Rys. 38. Budownictwo mieszkaniowe w Łodzi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Zasób mieszkaniowy w Łodzi historycznie był zasobem słabym pod względem 

wyposaŜenia w podstawowe instalacje - w 1950 r. tylko 25,8% mieszkań wyposaŜonych było 

w wodociąg, podczas gdy przeciętnie w miastach polskich 42,3%, w ustęp spłukiwany 

odpowiednio 15,8% i 25,7%, w łazienkę 8,7% i 14,2%, gaz ziemny 11,8% i 26,2%, c.o. 3,0% 

i 4,9%- tabela 47. Pomimo wielkiego wysiłku inwestycyjnego, polegającego na wznoszeniu 

nowej zabudowy a nie jej modernizacji, pod względem jakościowym zasób pozostaje słabszy 

na tle innych miast.  

 

 

 

                                                           

 

48 Ibidem, str. 37. 
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  Tab. 47. Zmiany w wyposaŜeniu mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne 

Udział mieszkań wyposaŜonych  

Wyszczególnienie  
wodociąg 

   ustęp  
spłukiwany 

 
łazienkę 

 
gaz sieciowy 

centralne  
ogrzewanie 

liczba osób  
korzystających  
z wodociągu 

Rok 1950 

     Polska 

     miasto Łódź 

 

42,3 

25,8 

 

25,7 

15,8 

 

14,2 

8,7 

 

26,2 

11,8 

 

4,9 

3,0 

 

46,5 

30,6 

 

Rok 1960 

     Polska 

     miasto Łódź 

 

55,4 

48,8 

 

35,6 

27,3 

 

26,0 

17,7 

 

33,7 

25,1 

 

13,2 

12,6 

 

62,2 

53,0 

 

Rok 1970 

     Polska 

     miasto Łódź 

 

 

74,3 

71,2 

 

54,2 

51,2 

 

47,8 

45,0 

 

47,5 

57,3 

 

35,8 

41,2 

 

80,1 

80,2 

Rok 1978 

     Polska 

     miasto Łódź 

 

 

87,2 

83,7 

 

72,9 

69,2 

 

69,1 

65,9 

 

59,7 

72,0 

 

56,9 

60,3 

 

86,6 

- 

Rok 1984 

      Polska 

     miasto Łódź 

 

 

92,7 

89,1 

 

 

81,7 

75,2 

 

- 

68,7 

 

79,9 

80,1 

 

67,3 

66,7 

 

93,5 

89,8 

Rok 2010 

     Polska 

     miasto Łódź 

 

 

95,50 

96,87 

 

88,26 

89,54 

 

87,18 

85,43 

 

- 

81,94 

 

78,55 

79,04 

 

- 

- 

Źródło: dane GUS 
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3.1.3 Niska dbałość o utrzymanie stanu technicznego zasobu   

Wysoki udział zasobu starego sugerowałby konieczność ponoszenia relatywnie 

wysokich nakładów na działalność remontową celem zapobiegania i usuwania objawów 

zuŜycia. Niestety, cechą charakterystyczną całego okresu powojennego była niska dbałość o 

stan techniczny zasobu w całej Polsce. Stanowiło to wyraz niedoceniania gospodarki 

mieszkaniowej, w szczególności niedoceniania działalności remontowej49. 

 Przyrost zasobu mieszkaniowego wywołał co najmniej dwojakiego rodzaju następstwa 

dla gospodarki remontowej: 

- wzrost wolumenu zasobu mieszkaniowego spowodował wzrost potrzeb w zakresie 

konserwacji i remontów ( tak zwane echo inwestycyjne), 

- zła jakość produktu budowlanego jako efekt niskiej jakości projektów i wykonawstwa 

powodowała konieczność ponoszenia nakładów na usuwanie wad technologicznych. 

    Działalność remontową w Łodzi cechowała duŜa zmienność. Pod względem 

aktywności jedynym pozytywnym okresem okazały się lata 1957-1967, w których to udział 

Łodzi w ogólnokrajowej puli nakładów na remonty kapitalne budynków mieszkalnych sięgał 

8%-9% i był najwyŜszy na tle duŜych miast w Polsce.  

    Kolejne lata przyniosły osłabienie działalności remontowej w całej Polsce, ze 

szczególnym załamaniem po 1980 r. Świadectwem silnego regresu był: 

- malejący  poziom nakładów na działalność remontową - zał. nr 1, 

- niekorzystnie zmieniająca się struktura tych nakładów – drastycznie malała liczba 

budynków, poddanych remontom kapitalnym - zał. nr 2. 

    Niestety, spadek nakładów na techniczne utrzymanie zasobów w Łodzi okazał się 

duŜo silniejszy, niŜ w całej Polsce. W świetle danych statystycznych nakłady jednostkowe na 

1m2 p. u. osiągnęły  w latach 1975-1987 w województwie łódzkim najniŜszy poziom w kraju  

–  zał. 3.  Skalę dysproporcji  potwierdza porównanie tych nakładów ze średnią krajową: 

- w 1975 r. ponoszono na techniczne utrzymanie w województwie łódzkim 5,20 zł/ m2 przy 

średniej 5,90 zł/m2, czyli 88% średniej krajowej, 
                                                           

 

49 . Por. m.in. Ewa Kucharska- Stasiak, Luka remontowa w zasobach mieszkaniowych, Wyd. U.Ł., Łódź 1990 
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- w następnych latach  dysproporcja wzrosła-  w 1980 r. nakłady w województwie łódzkim  

wyniosły 4,40 zł/m2 wobec 7,33 zł/m2, co stanowiło 60% średniej krajowej, w 1987 r. 28,50 

zł/m2 wobec 59,77 zł/m2 (47,7% średniej). 

Spadek nakładów w ujęciu nominalnym przełoŜył się na silny spadek w ujęciu 

realnym. Po 1980 r. realna wartość nakładów na remonty kapitalne w Łodzi była niŜsza niŜ w 

1951 r. - rys.39. 

Rys. 39. Nakłady na techniczne utrzymanie budynków mieszkalnych w zasobie 

komunalnym i prywatnym czynszowym na terenie Łodzi 

 

Źródło: Przedsiębiorstwo Usług Inwestorskich Gospodarki Mieszkaniowej w Łodzi. 

 

Na wyjątkowy regres działalności remontowej w Łodzi wskazywały badania 

prowadzone przez pracowników Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej50. Na wyjątkowo 

wysoki stopień zuŜycia budynków mieszkalnych zwrócił uwagę GUS51. 

PowyŜsze oznacza, Ŝe w okresie, w którym gospodarka mieszkaniowa była w pełni 

uzaleŜniona od budŜetu państwa, poniewaŜ  w obrębie samej gospodarki mieszkaniowej 

                                                           

 

50 Por. m.in. J. Korniłowicz, „Szacunek dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych”, Sprawy Mieszkaniowe, 
1987, zeszyt 3-4, s.10; H.Myszkowska, Nakłady na utrzymanie techniczne zasobów mieszkaniowych w miastach 
Polski w latach 1975-1987, KPZK, PAN, maszynopis  
51 J.Korniłowicz, Szacunek dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych, op.cit. 
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generowane były niewielkie dochody, utrzymanie zasobów mieszkaniowych w innych 

miastach  odbywało się kosztem zasobu łódzkiego. 

    Zmiany systemowe w gospodarce tylko częściowo objęły mieszkalnictwo- 

urynkowiona została sfera tworzenia i sfera podziału. Wysiłek w zakresie dostarczenia 

mieszkań najuboŜszym i utrzymania zasobu przesunięty został na szczebel gminy bez 

przyznania jej efektywnych dodatkowych źródeł pozyskiwania dochodów52. Reforma 

gospodarcza nie objęła sfery utrzymania – nie przeprowadzono reformy czynszów. U podłoŜa 

tych rozwiązań leŜały niewątpliwie przyczyny polityczne, społeczne i ekonomiczne: 

- obawa przed skutkami wycofania się z interwencjonizmu państwa na obszarze polityki 

czynszowej. Reforma czynszów mogłaby wyzwolić niepokoje społeczne, 

- została poświęcona  mieszkaniówka na rzecz rozwoju pozostałych dziedzin gospodarki. Nie 

przeprowadzenie reformy czynszów z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych 

umoŜliwiających prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi pozwoliło 

bowiem utrzymać niski poziom płac, rent i emerytur bez uwzględnienia w nich ceny usługi 

mieszkaniowej53. 

3.2 Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Łodzi jako determinanta problemów na 
obszarze gospodarki mieszkaniowej 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych znajduje się pod istotnym wpływem 

czynników ekonomicznych. Zarówno rozmiar zgłaszanego popytu mieszkaniowego na 

wolnym rynku, jak i zgłaszanego w gminie uzaleŜnione są od poziomu zamoŜności 

mieszkańców, ich zdolności kredytowej, będącej pochodną sytuacji ekonomicznej 

gospodarstw domowych oraz cen na lokalnym rynku mieszkaniowym. Aktywność tego rynku 

oraz poziom cen nieruchomości są szczególnie wraŜliwe na: 

• poziom dochodów gospodarstw domowych, 

• sytuację rynku pracy, 

• koniunkturę gospodarczą, 

                                                           

 

52 W ustawie z lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych zapisano, co uznaje się 
za niezgodne z określonym w art..1 celem ustawy nowe zadanie własne gmin w postaci zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej bez przyznania środków finansowych. Dodatkowo jako 
nowe zadanie zapisano wypłatę dodatków mieszkaniowych, jedynie dofinansowując gminy. 
53 Analogiczne przesłanki towarzyszyły reformom w 1917 r. i po drugiej wojnie światowej, kiedy to 
postanowiono- kosztem kapitału ulokowanego w gospodarce mieszkaniowej- rozwijać pozostałe działy 
gospodarki. 
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• dostępność oraz koszt kredytów hipotecznych, 

• koszty działalności budowlanej. 

. Załamanie się rynków zbytu dla przemysłu tekstylnego oraz niedopasowanie do 

potrzeb i realiów budowanej w początku lat 90-tych gospodarki rynkowej skutkowało 

spowolnieniem gospodarczym, którego pochodną jest bieŜąca sytuacja gospodarcza miasta. 

Od początku transformacji systemowej miasto podlega wyraźnym przekształceniom 

społeczno-ekonomicznym zmierzającym do złagodzenia skutków dotychczasowej 

monokultury przemysłowej, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy warunków 

bytowych społeczności lokalnej. WiąŜe się to z potrzebą szybkiego dostosowania miasta do 

wymogów nowoczesnej gospodarki. Efektem trudnego procesu przemian gospodarczych były 

wyraźne róŜnice w dynamice rozwoju Łodzi na tle duŜych miast Polski (por. rys. 40).  

Rys. 40. PKB per capita 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jednym z istotnych problemów gospodarczych miasta jest stosunkowo wysoka, w 

porównaniu do innych duŜych miast, stopa bezrobocia. Dobra koniunktura gospodarcza lat 

2005-2008 sprzyjała jednak sukcesywnemu spadkowi liczby bezrobotnych. Od 2005r. 

obserwowany był proces zmniejszającego się dystansu pomiędzy Łodzią i innymi miastami w 

zakresie stopy bezrobocia (por. rys.41). 

 

 

 



 

 

117 

Rys. 41. Stopa bezrobocia w duŜych miastach Polski 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą traktowana jest często jako 

wymierny wskaźnik koniunktury gospodarczej oraz klimatu inwestycyjnego danego rynku. 

Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących własną działalność gospodarczą w Łodzi na 

10 tys. ludności była niŜsza od średniej dla duŜych miast. W latach 2002-2010 wskaźnik ten 

sukcesywnie wzrastał do poziomu 1266 jednostek/10 tys. mieszkańców w 2008r. Wraz z 

sygnałami globalnego kryzysu gospodarczego oraz słabnącą koniunkturą krajową 

obserwowany był spadek wskaźnika po 2008r.  

Rys. 42. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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ZauwaŜalnym procesem transformacji gospodarczej Łodzi jest zmieniająca się 

struktura działalności gospodarczej, z dotychczasowej przemysłowej na korzyść sektora 

usług. W 2009 r. w Łodzi zarejestrowanych było blisko 92,3 tys. podmiotów gospodarczych, 

z czego 97,7% to podmioty prywatne. Najwięcej z nich prowadzi działalność handlową (30,4 

tys.) oraz zajmuje się obsługą nieruchomości oraz firm (15,9 tys.). Udział podmiotów 

gospodarczych z sektora przemysłowego w 2009r. wyniósł 13% i zmniejszył się o 3 pkt 

procentowe w relacji do 2000r. (por rys.43). 

Rys. 43. Struktura podmiotów gospodarczych w Łodzi 

2000r.        2009r. 

 

WaŜnym potencjałem ekonomicznym miasta jest dostępność dobrze 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Odsetek ludności z wyŜszym wykształceniem wynosi 

15%, natomiast relacja liczby studentów do liczby mieszkańców miasta 16% (obserwowany 

jest trend rosnący w tym zakresie). Z perspektywy pracodawcy istotne wydają się przede 

wszystkim niskie koszty zatrudnienia w stosunku do innych ośrodków miejskich.  
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Rys. 44. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wysokie bezrobocie o takŜe niskie wynagrodzenia stanowią niewątpliwie podstawę 

wysokich potrzeb na lokale socjalne, częściowo mogą uzasadniać równieŜ rozmiary 

zaległości czynszowych. 

Jednym z najwaŜniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy rynków 

krajowych i lokalnych jest ich atrakcyjność inwestycyjna a tym samym zdolność do 

przyciągania inwestorów krajowych i zagranicznych. Od 2005 r. Instytut Badań nad 

Gospodarką rynkową cyklicznie przygotowuje raport dotyczący atrakcyjności inwestycyjnej 

województw i podregionów Polski. Opracowanie przedstawia w syntetyczny sposób poziom 

atrakcyjności podregionów w trzech kategoriach: 

• działalności przemysłowej 

• działalności usługowej 

• działalności zaawansowanej technologicznie 

Na podstawie wyników raportu za 2010r. podregion łódzki54 zajął 3 miejsce (pośród 

54 podregionów) w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej. Do 

mocnych stron podregionu łódzkiego zaklasyfikowane zostały: zasób dobrze 
                                                           

 

54 Łódź wraz z jednostkami otaczającymi, funkcjonalnie powiązanymi z miastem 
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wykwalifikowanych pracowników, duŜą liczbę przedsiębiorstw z udziałem kapitału 

zagranicznego oraz dobrą dostępność transportową. 

W zakresie działalności usługowej podregion łódzki zajął 2 miejsce wśród 54 

podregionów. Wśród głównych czynników wzmacniających atrakcyjność inwestycyjną 

podregionu oprócz wymienionych powyŜej wymieniono równieŜ wysoki popyt ze strony 

przedsiębiorstw. 

Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej 

technologicznie podregion łódzki sklasyfikowany został na 4 miejscu. O atrakcyjności tej 

świadczą m.in. wykształcenie mieszkańców, wysoka siła nabywcza gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw, korzystna struktura gospodarki. 

Rozwój metropolii łódzkiej oraz jej potencjał zwłaszcza w zakresie kapitału ludzkiego 

sprzyjają rosnącej atrakcyjności inwestycyjnej podregionu. Efektem tych procesów była 

sukcesywna poprawa podregionu łódzkiego w rankingu tejŜe atrakcyjności (por. tab. 48). 

Tab. 48. Klasyfikacja atrakcyjności inwestycyjnej podregionu Łódzkiego w 2005 i 2010r. 

Miejsce w klasyfikacji podregionów 
Wyszczególnienie 

2005r.* 2010r. 

Działalność przemysłowa 9 3 

Działalność usługowa 7 2 

Działalność zaawansowana 

technologicznie 
8 4 

* w 2005r. wyodrębniona w badaniu liczba podregionów wniosła 39 w 2010r. było ich 54. 

Źródło: IBnGR, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005r. i 2010r.  

Od grudnia 2007r. Łódź posiada, nadaną przez agencję ratingową Standard & Poor's 

Ratings Services, ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie BBB+ (wystarczająca 

zdolność wywiązywania się z podjętych zobowiązań, przy jednoczesnej większej wraŜliwości 

na niekorzystne warunki gospodarcze i zmiany istniejących obecnie warunków). Podobną 

ocenę otrzymały m.in. Wrocław, Gdańsk, Szczecin.  

Uzasadnieniem oceny na poziomie BBB+ jest „zdrowy wynik budŜetowy i 

umiarkowany stan zadłuŜenia oraz znaczne dofinansowanie z funduszy unijnych. Ocenę 

ogranicza słaba płynność finansowa Miasta, strukturalnie niska elastyczność budŜetowa oraz 
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przygotowywane duŜe inwestycje w coraz większym stopniu finansowane z poŜyczek i 

kredytów zaciąganych przez spółki miejskie55.” 

Jednym ze sposobów promowania inwestycji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim 

jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. ŁSSE została utworzona w 1997r. w celu rozwoju 

gospodarczego regionu łódzkiego, jej działanie zaplanowane jest do 2020r. W ciągu 13 lat 

działalności strefy zostało wydanych 170 zezwoleń, łączna wartość inwestycji wyniosła 3 mld 

euro, natomiast zatrudnienie znalazło blisko 25 000 osób56. W ramach ŁSSE wspierane są 

przedsięwzięcia z zakresu m.in. logistyki, BPO, AGD, IT, medycyny, przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. Zgodnie z raportem Financial Times “Global Free Zones of the Future 2010/11, 

ŁSSE zajęła 1 miejsce wśród stref ekonomicznych w Europie Środkowej oraz 11 miejsce na 

świecie. 

Przełomowym okresem dla łódzkiego rynku mieszkaniowego były lata gwałtownego 

wzrostu cen nieruchomości po 2005r. Najsilniejszą dynamiką wzrostu cen charakteryzował 

się ostatni kwartał 2006r., w okresie tym ceny wzrosły o ok. 40%. Natomiast podczas pełnej 

fazy  wzrostu cen (lata 2006-2009) dynamika ta wyniosła 250%. 

Rys. 45. Dynamika zmian cen lokali mieszkalnych na rynku łódzkim na tle wynagrodzeń 

oraz kosztów budowy 

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

koszty budowlane wynagrodzenia brutto Ceny lokali mieszkalnych
 

Źródło: dane GUS, L. Nykiel, Rynek Mieszkaniowy w Polsce w IV kwartale 2009 r., PKO BP, 2010. 

Porównując relację pomiędzy dynamiką cen nieruchomości oraz kosztów budowy 

1 m.kw. powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego łatwo zauwaŜyć zmieniającą się 
                                                           

 

55 Informacje Urzędu Miasta Łodzi. 
56 www.sse.lodz.pl 
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dysproporcję pomiędzy zmiennymi w kolejnych latach (por. rys. 45). Wyraźny wzrost 

kosztów budowy od 2007r. był konsekwencją rosnącej liczby realizowanych inwestycji, co 

przy ograniczonych zasobach siły roboczej oraz materiałów budowlanych zwiększało koszty 

działalności budowlanej. Oznacza to, Ŝe wzrost cen nieruchomości nie stanowił bezpośrednio 

pochodnej zmian kosztów budowlanych, zaleŜność ta miała raczej charakter odwrotny 

(wzrost cen i liczby realizowanych inwestycji przyczynił się do wzrostu kosztów budowy). 

Dobra koniunktura gospodarcza oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy w 

Łodzi nie uchroniły mieszkańców miasta przed malejącą siłą nabywczą ich wynagrodzeń na 

rynku mieszkaniowym. Tempo wzrostu wynagrodzeń brutto było w badanym okresie 

wyraźnie niŜsze od tempa wzrostu cen nieruchomości. Dostępność mieszkań liczona jako 

liczba m.kw. p.u. moŜliwa do nabycia za przeciętne wynagrodzenie brutto zmniejszyła się w 

Łodzi z poziomu 1,53 m.kw. w 2002r. do 0,86 m.kw. w 2009r. Podobne tendencje 

obserwowane były w innych duŜych miastach Polski. Pomimo tendencji spadkowych w 

dostępności mieszkań wskaźnik ten dla Łodzi przewyŜszał średnią w duŜych miastach. (por. 

rys. 46)  

Rys. 46. Liczba m.kw. dostępna za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
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Źródło: L. Nykiel, Rynek Mieszkaniowy w Polsce w IV kwartale 2009 r., PKO BP, 2010. 

Obserwowany na większości lokalnych rynków mieszkaniowych wzrost aktywności 

transakcyjnej po 2005r. stanowił konsekwencję upowszechnienia kredytu hipotecznego jako 
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podstawowej metody finansowania inwestycji mieszkaniowych. Wraz z sukcesywnych 

spadkiem oprocentowania kredytów hipotecznych oraz rosnącą ich dostępnością (takŜe na 

100% wartości nieruchomości i ponad 30letnich okresem spłaty) gospodarstwa domowe o 

niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych mogły nabyć swoje pierwsze mieszkanie. 

Rynek mieszkaniowy doświadczał zjawiska inflacji mieszkań wywołanej ekspansją 

kredytową. Napływ kapitału z sektora bankowego na rynek mieszkaniowy był wyraźnie 

wyŜszy od przyrostu podaŜy nieruchomości. W procesie równowaŜenia rynku nastąpił wzrost 

cen nieruchomości. Pozytywnym efektem wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych była 

wzmoŜona działalność inwestycyjna. Szczytowej fazie wzrostu cen nieruchomości 

towarzyszył zatem skokowy wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę nieruchomości 

mieszkaniowych jak równieŜ liczby nowych nieruchomości oddawanych do uŜytku (por. rys. 

47) 

Rys. 47. Wydane pozwolenia na budowę oraz liczba mieszkań oddanych do uŜytkowania 

w Łodzi 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Występujące opóźnienia czasowe w procesie inwestycyjnym spowodowały, iŜ 

zainicjowanie w okresie boomu cenowego inwestycje deweloperskie zasiliły rynek po 

okresie  szczytowej aktywności strony popytowej, przyczyniając się tym samym do 

stabilizacji cen nieruchomości mieszkaniowych. 
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3.3 Uwarunkowania społeczne rozwoju Łodzi jako determinanta problemów na 
obszarze gospodarki mieszkaniowej 

 Potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych w Łodzi są pochodną ich aktualnego 

poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, sytuacji ekonomicznej oraz uwarunkowań 

społeczno-demograficznych. Zatrzymując się przy tym ostatnim czynniku naleŜy wspomnieć 

o historii rozwoju Łodzi. W momencie odzyskania niepodległości Łódź była miastem 

wielokulturowym, zamieszkałym przez prawie 350 tys. ludzi57. W 1919 r. nastąpił gwałtowny 

napływ ludności w postaci fali emigrantów z Niemiec i Rosji wywołany zakończoną wojną. 

Liczba mieszkańców sięgnęła 433,4 tys. osób58. W następnych latach populacja Łodzi 

systematycznie wzrastała, w 1931r. jej wielkość osiągnęła 599 tys. osób, a tuŜ przed 

wybuchem II wojny światowej: 666,4 tys. osób.  

Wg spisu powszechnego z 1946 r. Łódź zamieszkiwało 496,9 tys. ludzi. Ze względu na 

stosunkowo niewielkie zniszczenia wojenne i czasowe przeniesienie instytucji państwowych 

do miasta szybko wzrastała liczba mieszkańców, w 1950 r. było ich 603,5 tys. Odbudowa 

przemysłu włókienniczego przyczyniła się do dalszego rozwoju Łodzi, zarówno 

gospodarczego jak i demograficznego. JednakŜe obserwując czasokres 1950-85 naleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe ludność Łodzi powiększyła się jedynie o 37%, co jest wynikiem znacznie 

gorszym niŜ obserwowany w pozostałych wielkich miastach Polski (Warszawa, Kraków, 

Wrocław – wzrost ponad dwukrotny, Poznań o 79%). W połowie lat 80-tych Łódź weszła w 

fazę depresji demograficznej59. Przełamanie tendencji spadkowej widoczne w danych z 1988 

r. wynikało wyłącznie z przyczyn formalnych – zmiany granic administracyjnych miasta, co 

umoŜliwiło zaliczenie do grona mieszkańców Łodzi dodatkowo ok. 12 tys. osób – por. tabela 

49. 

 

 

 

                                                           

 

57 Dokładnie:  349.500 (162.801 katolicy, 38.915 luteranie, 1.409 prawosławni, 711 mariawici, 13.718 śydzi, 
813 inni) 
58 Na podstawie: Statystyka miasta Łodzi 1918-1920,  red. E. Grabowski, Wydział Statystyczny Magistratu, 
Łódź 1922r., 
59 W. Obraniak, Ludność Łodzi na tle innych wielkich miast, Przegląd Socjologiczny tom XLVI/1997, str. 87 
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Tab. 49. Zmiany demograficzne w Łodzi 

Rok 
Liczba 

mieszkańców 
Przyrost 
nat. (‰) 

Przyrost 
nat. 

Zawarte 
małŜeństwa 

Napływ Odpływ Saldo 

1960 692.020 + 6,2 + 4.378 5.634 5.997 5.985 + 12 

1965 744.086 + 2,1 + 1.588 4.417 5.980 3.350 + 2.630 

1970 762.700 + 0,9 + 657 7.144 5.251 2.405 + 2.846 

1971 766.300 + 0,5 + 360 7.534 9.630 2.718 + 6.912 

1972 774.200 + 0,9 + 1.437 7.757 7.372 2.828 + 4.544 

1973 780.800 + 1,9 + 1.522 7.689 7.372 2.828 + 4.544 

1974 787.000 + 1,8 + 1.406 7.832 31.300 26.513 + 4.787 

1975 798.263 + 2,8 + 2.239 8.527 12.555 3.566 + 8.989 

1976 809.989 + 3,3 + 2.239 8.527 46.761 37.729 + 9.032 

1977 818.378 + 3,3 + 2.693 8.343 10.630 4.868 + 5.762 

1978 825.230 + 2,8 + 2.284 8.650 13.898 6.500 + 7.398 

1979 832.442 + 3,1 + 2.557 8.343 11.284 6.629 + 6.453 

1980 835.658 + 2,0 + 1.705 7.836 9.587 6.382 + 3.205 

1981 843.027 + 2,1 + 1.762 8.017 9.725 5.682 + 4.043 

1982 845.725 + 2,4 + 1.981 7.775 7.973 7.256 + 717 

1983 848.451 + 2,1 + 1.729 7.214 7.815 6.329 + 1.486 

1984 849.441 + 0,6 + 520 6.421 5.879 5.411 + 468 

1985 847.869 - 0,7 - 551 6.014 5.150 5.154 - 4 

1986 847.409 - 1,8 - 1.497 6.899 5.737 4.695 + 1.042 

1987 844.946 - 2,7 - 2.306 6.694 5.459 5.616 - 157 

1988 851.517 - 2,9 - 2.459 5.311 6.002 4.737 + 1.265 

1989 851.690 - 3,9 - 3.307 5.425 5.289 4.295 + 994 

1990 848.258 - 4,8 - 4.021 4.923 4.393 3.804 + 589 

1991 844.858 - 5,4 - 4.448 4.511 4.833 3.782 + 1.051 

1992 838.367 - 5,5 - 4.559 4.098 4.228 4.439 - 211 

1993 833.698 - 5,8 - 4.804 3.877 4.323 4.182 + 141 

1994 828.459 - 5,8 - 4.796 4.054 4.306 4.255 + 51 

1995 815.354 - 6,6 - 5.393 4.016 3.941 3.677 + 264 

1996 809.903 - 6,5 - 5.306 3.913 4.074 4.013 + 61 

1997 804.489 - 6,7 - 5.400 3.765 4.284 4.182 + 102 

1998 798.980 - 7,1 - 5.692 3.871 4.277 3.951 + 326 

1999 797.757 - 7,5 - 6.015 3.863 4.260 4.669 - 409 
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2000 791.484 - 7,0 - 5.530 3.772 3.861 4.604 - 743 

2001 785.483 - 6,7 - 5.280 3.519 3.794 4.515 - 721 

2002 779.591 - 6,3 - 4.924 3.440 3.962 4.930 - 968 

2003 773.849 - 6,1 - 4.785 3.609 4.490 5.447 - 957 

2004 768.200 - 5,8 - 4.500 3.517 4.159 5.308 - 1 149 

2005 762.157 - 6,1 - 4.674 3.437 4.070 5.439 - 1 369 

2006 760 251 - 6,5 -4926 3790 4355 6146 - 1 906 

2007 753 192 -6,4 -4852 3973 4593 6665 -7 059 

2008 747 152 -5,5 -4146 4267 3773 5411 - 6 040 

2009 742 387 -5,0 -3700 4095 3737 5104 - 4765 

2010 737 098 -4,9 -3620 3751 4044 5713 - 5 289 

Źródło:  Roczniki Statystyczne województwa łódzkiego. 

Ciągły od 1997 r. spadek liczby mieszkańców Łodzi moŜna tłumaczyć wpływem 

ujemnego przyrostu naturalnego oraz niekorzystnym saldem migracyjnym. Maksymalny 

poziom wskaźnika urodzeń notowano w Łodzi w latach 1948-57 (średnia przekraczała 20‰), 

w następnych latach obniŜył się, a od 1967r. przyjmował wartości poniŜej 10‰. Liczba 

urodzeń w Łodzi wzrosła, podobnie jak w całym kraju, od połowy lat 70-tych do połowy lat 

80-tych (w wiek rozrodczy wszedł baby boom powojenny). Od 1984r. natęŜenie urodzeń w 

Łodzi malało, co było wynikiem zmniejszenia liczby kobiet w wieku 20-29 oraz niŜszą 

skłonnością do posiadania dzieci60.  

Liczba zawieranych małŜeństw znaczącą spadła na początku lat 90-tych i utrzymywała 

się na zbliŜonym poziomie - ok. 4 tys. rocznie do 2000 r., następnie spadła, ale ta tendencja 

została zahamowana, a nawet moŜna powiedzieć o wzroście w 2008 r. JednakŜe w kolejnych 

latach odnotowano ponowny spadek liczby zawieranych małŜeństw - por. rys. 48. 

 

 

 

 

                                                           

 

60 W. Obraniak, Depresja demograficzna w Łodzi, (w:) Ryzyka transformacji systemowej (na przykładzie 
Łodzi), red. W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, Instytut Socjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2000, str. 96 i nast.,  
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Rys. 48. Zmiany demograficzno-społeczne w Łodzi 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Struktura wiekowa mieszkańców Łodzi kształtowana była równieŜ wysokim 

poziomem umieralności. Wynikał on zarówno z zaawansowanego procesu starzenia się 

mieszkańców oraz z wysokiego poziomu umieralności noworodków. Saldo migracji takŜe nie 

było korzystne dla miasta, wyjeŜdŜały często osoby młode. 

Ze względu na specyfikę przemysłu włókienniczego, Łódź była miastem  

o jednym z najwyŜszych wskaźników feminizacji. Wskaźnik ten był najwyŜszy bezpośrednio 

po zakończeniu II wojny światowej: 134,3 kobiety na 100 męŜczyzn i od tego czasu znacznie 

się zmniejszył – por. tabela 50. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe ta struktura płciowa jest kształtowana 

ogromną róŜnicą w umieralności męŜczyzn i kobiet – sięgającą 10 lat. Dopiero od 45 r. Ŝycia 

notuje się przewagę kobiet. Oznacza to określone konsekwencje ekonomiczne – kobiety 

najczęściej uzyskują niŜszą emeryturę i jako osoby starsze i samotne mają większe problemy 

finansowe. 
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Tab. 50. Struktura ludności Łodzi wg płci 

Rok 
Ogółem  

(tys.) 
Kobiety  

(tys.) 
MęŜczyźni  

(tys.) 
Liczba kobiet na 100 

męŜczyzn 

1988 854,3 461,6 392,7 117,5 

2002 789,3 428,9 360,4 119,0 

zmiana  
2002 do 1988 

- 65,0 - 32,7 - 32,3 1,5 

2006 755,4 411,1 344,3 120,0 

zmiana  
2006 do 2002 

- 33,9 - 17,8 - 16,1 1,0 

2010 737,0 402,4 334,6 120,2 

zmiana  
2010 do 1988 

-117,3 -59,2 -58,1 2,7 

Źródło:  NSP, GUS 2003, Urząd Statystyczny w Łodzi. 

Ogólne dane dla Polski wskazują, iŜ w 1988r.  w wieku przedprodukcyjnym było 

29,9%, produkcyjnym 57,6%, a poprodukcyjnym 12,5% społeczeństwa z czego udział dla 

miast wynosił odpowiednio 29,2%, 59,6% i 11,2%. Na takim tle Łódź charakteryzowała się 

mniejszym udziałem ludności w wieku przed i poprodukcyjnym w stosunku do przeciętnej – 

por. tabela 51.  

Dane z ostatniego NSP, to jest z 2002 r. wskazują, iŜ w całym kraju spadł udział 

ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a wzrósł w poprodukcyjnym – 

odpowiednio 23,2%; 61,8% i 15,0%. Przy analizowaniu danych dla miast tendencja ta jest 

równieŜ widoczna – w wieku przedprodukcyjnym było 21,1%, produkcyjnym 64,2,%, a 

poprodukcyjnym 14,7% społeczeństwa. Wg danych z 2010 r. niekorzystne tendencje uległy 

dalszemu pogłębieniu: w skali całego kraju udział osób w wieku przedprodukcyjnym spadł do 

18,7%, a w wieku poprodukcyjnym wzrósł do 16,9%. W miastach było to jeszcze bardziej 

widoczne, w wieku przedprodukcyjnym było 17,0% mieszkańców, a w wieku 

poprodukcyjnym 25,2%. 
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Tab. 51. Struktura ludności Łodzi wg wieku 

Wiek produkcyjny 

W tym: 
Wiek przed-
produkcyjny Ogółem 

mobilny niemobilny 

Wiek 
poprodukcyjny Rok 

Ogółem 

tys. 

tys. % tys. % tys. % tys. % tys. % 

1988 854,3 192,6 22,5 520,7 60,9 350,1 67,2 170,6 32,8 140,2 16,6 

2002 789,3 127,4 16,1 510,4 64,7 302,1 59,2 208,3 40,8 151,5 19,2 

zmiana 2002 
do 1988 

-65,0 -65,2 -6,4 -10,3 +3,8 -48,0 -8,0 +37,7 +8,0 +11,3 +2,6 

2010 737,0 102,6 13,9 474,1 64,3 278,4 58,7 195,6 41,3 160,3 21,8 

zmiana 2010 
do 1988 

-117,3 -90,0 -8,6 -46,6 +3,4 -71,7 -8,5 +25,0 + 8,5 +20,1 +5,2 

Wiek produkcyjny: Kobieta 18-59,  męŜczyzna 18-64, w tym mobilny 18-44, niemobilny K 45-59, M 45-64 

Źródło:  NSP, GUS 2003, Urząd Statystyczny w Łodzi. 

Zmiana struktury wiekowej mieszkańców Łodzi była głębsza niŜ wskaźniki przeciętne 

dla całego kraju. W wieku przedprodukcyjnym było jedynie 13,9% mieszkańców, a w wieku 

poprodukcyjnym 21,8%. Tendencje te pogłębiają się wraz z upływem czasu. 

Dodatkowym niebezpieczeństwem stało się powiększanie grupy tzw. osób 

niemobilnych, które niewiele dzieli od wieku poprodukcyjnego. Ta grupa wzrosła  

w okresie międzyspisowym o 8,5% do poziomu 41,3% wszystkich osób w wieku 

produkcyjnym. PowyŜszy wskaźnik dla Łodzi jest znacznie wyŜszy niŜ przeciętna dla całego 

kraju: 37,7%,  a takŜe dla miast - 38,7%.  

Szczególnie istotna w wypadku Łodzi wydaje się struktura płciowa grupy 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, to w przewaŜającej części kobiety – por. rys. 49. 

Wzrost liczby osób w tej grupie dotyczy w rzeczywistości kobiet, oznacza to, iŜ część 

mieszkań komunalnych jest wynajęta samotnym, starszym kobietom, które ze względu na 

niską jakość zasobu oraz często duŜą powierzchnię mieszkań, mają problem z zaspokojeniem 

potrzeb Ŝyciowych, opłacaniem czynszu i uzyskaniem dodatków mieszkaniowych.  
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Rys. 49. Struktura płciowa osób w wieku poprodukcyjnym 

 

Źródło:  oprac. własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi. 

Struktura gospodarstw domowych w Polsce w 1988 r. wskazywała na przewagę 

gospodarstw 2-osobowych: 22,3% oraz 4-osobowych: 22,0%. W miastach ta tendencja była 

utrzymana, odpowiednio były to udziały: 23,5% oraz 23,2%. W 2002 r. widoczna jest jednak 

zmiana, która wskazuje na przewagę gospodarstw 1-osobowych. W strukturze gospodarstw 

domowych stanowiły one 24,8%, a gospodarstwa 2-osobowe miały udział o wielkości 23,2%. 

Tendencja ta jest bardziej widoczna w miastach, gdzie gospodarstwa 1-osobowe stanowiły 

27,7%, a 2-osobowe 24,7%. 

Tab. 52. Struktura gospodarstw domowych w Łodzi 

1988 2002 Gospodarstwa  
domowe Tys. % Tys. % Zmiana tys. 

Ogółem 342,2 100,0 352,0 100,0 + 9,8 

1-osobowe 88,8 26,0 124,6 35,4 + 35,8 

2-osobowe 100,8 29,4 100,4 28,5 - 0,4 

3-4 osobowe 138,4 40,5 115,4 32,8 - 23,0 

5 i więcej osobowe 14,2 4,1 11,6 3,3 - 2,6 

Źródło: NSP, GUS 2003 

W Łodzi wg NSP z 1988 r. przewagę miały gospodarstwa 3-4 osobowe: 40,5%,  

a gospodarstwa 2-osobowe stanowiły 29,4% wszystkich gospodarstw – por. tabela 52. W 
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2002r. struktura gospodarstw domowych była juŜ zdecydowanie inna, poniewaŜ zanotowano 

udział w wysokości ponad 35% grupy gospodarstw 1-osobowych i one zaczęły dominować. 

Obecnie obserwuje się liczną migrację do obszarów podmiejskich związaną ze zmianą 

kulturową, wyborem miejsca zamieszkania poza centrum. Szczegółowa analiza danych o 

odpływie ludności z Łodzi wskazuje, Ŝe okres 1989-2007 moŜna podzielić na trzy podokresy, 

w których częściowo zmieniały się główne kierunki odpływu ludności miejskiej61. Do 1993 r. 

ludność Łodzi przenosiła się najczęściej do Aleksandrowa Łódzkiego, Pabianic oraz Zgierza. 

W latach 1994-2001 w dalszym ciągu wybierano najczęściej Pabianice i Zgierz, a ponadto 

Konstantynów Łódzki i Andrespol. Pomiędzy 2002 i 2007 r. nadal Zgierz, Andrespol oraz 

Aleksandrów Łódzki ściągały najwięcej Łodzian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

61 Próba delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 
1989-2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2008. 
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3.4 Łódź na tle innych miast - podsumowanie 

Wśród wybranych do analizy miast Łódź wyróŜnia się najwyŜszym poziomem 

bezrobocia wśród duŜych miast – Przemyśl, który wykazuje 18% bezrobocie, naleŜy do miast 

nieduŜych, aczkolwiek lokalnie znaczących - por. tab. 53. Badania wskazują jednak, Ŝe 

łódzkie bezrobocie jest specyficzne, poniewaŜ jednocześnie w mieście jest duŜa szara strefa 

zatrudnienia (GUS).  

Relacja dochodów i wydatków samorządu na 1 mieszkańca wskazuje na istotne 

róŜnice pomiędzy Łodzią a innymi miastami. Jedynie Szczecin ma niewiele niŜsze 

dochody/wydatki, natomiast takie miasta, jak: Warszawa czy Wrocław dysponują znacznie 

większymi moŜliwościami wydatkowania środków na potrzeby mieszkańców.  

Całkowity zasób mieszkaniowy Łodzi jest drugi w Polsce, po warszawskim, a przed 

krakowskim. Wskazuje to na skalę trudności z zarządzaniem i utrzymaniem tak wielkiego 

zespołu budynków o róŜnej strukturze własnościowej, wiekowej i często charakteryzujących 

się bardzo powaŜnym poziomem zuŜycia technicznego. Wielkość budownictwa 

mieszkaniowego z kolei nie odpowiada wyraźnie wielkości miasta, w niewielkim Przemyślu 

w 2009 r. oddano do uŜytku niewiele mniej mieszkań niŜ w Łodzi. 

Wskaźnikiem obrazującym problemy gospodarcze miasta i jego mieszkańców jest 

takŜe przeciętny dochodów w relacji do poziomu ogólnopolskiego. Łódź – jedyne wielkie 

miasto wśród badanych – wykazuje ten wskaźnik poniŜej ogólnopolskiej przeciętnej. 

O aktywności gospodarczej świadczy teŜ ilość podmiotów gospodarczych na 10 tys. 

ludności. Łódź jest na poziomie Lublina, daleko w tyle za takimi miastami jak Warszawa, 

Poznań czy Wrocław. 
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Tab. 53 Podstawowe wskaźniki demograficzno-ekonomiczne wybranych miast w 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS. 

 Łódź Warszawa Kraków Poznań Wrocław Katowice Szczecin Gdańsk Lublin Przemyśl 

Ludność (000) 737098 17203982 7561832 551627 632996 306826 405606 456967 348450 66229 

Poziom bezrobocia 10,0 3,5 4,7 3,6 5,5 3,8 9,7 5,4 9,6 18,4 

Dochody/wydatki 
budŜetu na głowę 

mieszkańca w PLN 

3443,06/ 
3707,64 

6084,93/ 
7048,18 

4479,95/ 
4453,06 

4418,91/ 
5331,19 

5010,18/ 
5191,79 

4329,54/ 
4607,04 

3166,88/ 
3672,02 

4439,07/ 
4737,90 

3559,96/ 
3958,33 

4657,62/ 
4710,57 

Zamieszkałe 
mieszkania 

339509 831014 3262082 237586 269188 136626 162286 
   188500 138189 23674 

Mieszkania oddane 
do uŜytku na 1 tys. 

2,8 7,3 6,2 5,8 7,4 3,7 3,7 
7,7 5,0 2,6 

Liczba hoteli 22 60 121 47 40 13 19 23 11 8 

Przeciętny dochód 
w relacji do 

średniej krajowej  
94,4 136,7 103,2 111,0 107,0 132,9 104,4 

 

119,6 

 

101,6 

 

84,8 

Podmioty wpisane 
do REGON na 10 

tys. ludności 
1191 2001 1530 1778 1602 1396 1621 

 

1427 

 

1194 

 

965 
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4.PoŜądane kierunki zmian 

4.1. PoŜądane kierunki zmian na obszarze wielkości zasobu 

 Zgodnie z wolą ustawodawcy gmina ma obowiązek: 

- zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych a takŜe 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w stosunku do gospodarstw domowych o 

niskich dochodach.  

- tworzenia warunków zaspokajania zgłaszanych potrzeb mieszkaniowych w  

stosunku do pozostałej grupy gospodarstw domowych. 

 Podstawą realizacji zadań z pierwszego obszaru moŜe być  zasób własny lub – dla 

zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych - gmina moŜe je wynajmować od innych 

właścicieli. Negatywnie zakończone cztery przetargi na wynajem mieszkań na cele socjalne 

wskazują, Ŝe  realną podstawą realizacji zadań z pierwszego obszaru moŜe być tylko 

zasób własny. 

W ramach zasobu własnego gmina jest zobowiązana wydzielić część lokali, które 

przeznacza na wynajem jako lokale socjalne i zamienne. Gmina zobowiązana jest równieŜ do 

tworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych. 

Na tle innych, największych miast Gmina Łódź posiada duŜy zasób, liczący 55.894 

mieszkania(stan na 2010 ). Udział zasobu komunalnego w ogólnym zasobie wyróŜnia  Łódź 

na tle innych miast – por. p.2.2.1. Miasto to pozostaje  największym „kamienicznikiem”. 

 Zasób komunalny podlega zmniejszeniu. Relatywne tempo spadku jest umiarkowane. 

Podstawową przyczyną zmniejszenia zasobu jest prywatyzacja. Do zmniejszenia zasobu 

przyczyniają się równieŜ wyburzenia budynków o złym stanie technicznym. Ubytki w 

nieznacznym stopniu są uzupełniane nowo oddawanymi mieszkaniami – por. p.2.1.1. 

ChociaŜ zasób komunalny jest relatywnie duŜy, Gmina w nieznacznym stopniu 

realizuje zadania własne na obszarze zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych i 

pomieszczeń tymczasowych. Zbiorcze zestawienie zawiera tabela  54. 
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Tab. 54. Skala niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych na obszarze lokali socjalnych, 
zamiennych i pomieszczeń tymczasowych 

L.P. Wyszczególnienie 2010 2011 ( 30.06) 

1 

1.1. 

Lokale socjalne 

Liczba wniosków złoŜonych o 
lokale socjalne 

w tym: 

 z wyrokami o eksmisje 

 

4.030 

 

 

3.393 

 

3.473 

 

 

3.084 

1.2. Liczba wniosków 
rozpatrzonych 

499 142 

 % udział wniosków 
pozytywnie rozpatrzonych 

 

12,38 

 

3,41 

1.3. % udział wniosków 
przyznanych 

11,86 7,66 

2. 

2.1. 

Lokale zamienne 

Liczba wniosków złoŜonych o 
lokale zamienne 

w tym: 

ze względu na stan techniczny 

 

 

2.028 

 

993 

 

 

1.652 

 

855 

2.2. % udział osób, którym 
przyznano lokal 

 

30,9 

 

19,1 

3 

3.1. 

Pomieszczenia tymczasowe 

Liczba złoŜonych wniosków 

 

1.285 

 

1.617 

3.2. % udział osób, którym 
przyznano pomieszczenia 
tymczasowe 

 

4,75 

 

0,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMŁ 

Na wszystkich trzech obszarach: zapewnienia lokali socjalnych, zamiennych i 

pomieszczeń tymczasowych skala zrealizowanych wniosków jest niewielka- 4,75% dla 

pomieszczeń tymczasowych, 11,86% dla lokali socjalnych i 30,9% dla lokali zamiennych. 
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Nieterminowe wskazanie lokalu socjalnego rodzi  skutki prawne i finansowe w postaci 

konieczności wypłacania odszkodowań właścicielom lokali, w których przebywają osoby z 

wyrokiem eksmisyjnym – por. tab. 17. 

Skala niezaspokojonych potrzeb na poziomie zadań podstawowych Gminy nie 

oznacza, Ŝe zasób mieszkaniowy jest za mały, oznacza, Ŝe zasób jest źle wykorzystany, 

bowiem: 

• Gminy zostały uwłaszczone, przejmując zasób z bardzo zróŜnicowaną pod 

względem majątkowym strukturą najemców. Wielu z najemców, o dobrym 

statusie majątkowym, pozostaje w tym zasobie na prawie najmu, płacąc – w 

relacji do sytuacji rynkowej- niski czynsz. Najemcy ci osiągają tzw. rentę 

czynszową, 

• Najemcy zajmują często lokale o duŜych powierzchniach, nie dostosowanych 

do aktualnych ich potrzeb. Z pewnością sprzyja temu stosowana przez Gminę 

polityka niskich czynszów i brak określonych procedur zamiany mieszkań oraz 

zachęt do zamiany, 

• Proces przyznawania lokali jest długotrwały, 

• Istnieje duŜy odsetek mieszkań niezamieszkałych  

PoŜądane kierunki zmian na obszarze zasobu zestawiono w tabeli 55: 

Tab. 55. PoŜądane kierunki zmian na obszarze zasobu 

L.p. Obszary działań PoŜądane kierunki zmian Uzasadnienie 

1. 

 

 

Rozmiary 
gminnego zasobu 
mieszkaniowego: 

- lokale mieszkalne 
(podstawowe) 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na duŜe rozmiary 
aktualnego zasobu i wysokie 
koszty jego utrzymania 
postuluje się sukcesywne 
zmniejszanie liczby lokali 
mieszkalnych (głównie 
poprzez ich sprzedaŜ oraz 
wyburzenia budynków o złym 
stanie technicznym – patrz 
poniŜej) 

 

 

Utrzymywanie tak duŜego 
zasobu lokali mieszkalnych 
jest społecznie i ekonomicznie 
nieuzasadnione. Docelowy 
zasób lokali mieszkalnych 
powinien być wystarczający do 
zaspokojenia potrzeb 
najbardziej potrzebujących ze 
względu na sytuację finansową 
(młode małŜeństwa, osoby 
starsze). 
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- lokale socjalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pomieszczenia 
tymczasowe 

 

-lokale zamienne 

 

 

1.Konieczność wyodrębnienia 
zasobu lokali socjalnych 

 

2.Uwzględniając społeczne 
potrzeby w zakresie liczby 
lokali socjalnych postuluje się 
wzrost ich liczby (głównie 
przez adaptację gminnych 
lokali mieszkalnych o niskim 
standardzie). W oparciu o 
bieŜące informacje dot. liczby 
lokali socjalnych oraz liczby 
oczekujących na przydział 
tychŜe lokali zasób ten 
powinien obejmować 6,5 tys. 
lokali. Ponadto uwzględniając 
dotychczasową dynamikę 
wzrostu zapotrzebowania na 
lokale socjalne (wzrost 7% 
rocznie) w perspektywie 
kolejnych 10 lat 
prognozowany zasób 
powinien obejmować ok. 10 
tys. lokali 

 

3.Likwidacja lokali socjalnych 
w bezpośrednim centrum 
miasta, bezwarunkowo przy 
ul. Piotrkowskiej. 

 

 

Konieczność wyodrębnienia 
zasobu pomieszczeń 
tymczasowych 

 

Prognozowanie w oparciu o 
wieloletni program 
gospodarowania 

 

 

Realizacja ustawowego 
obowiązku Gminy 

 

Uwzględniając aktualną skalę 
potrzeb w tym zakresie oraz 
niski poziom ich zaspokojenia 
podstawowe działania 
ukierunkowane powinny być 
na zwiększenie istniejącego 
zasobu lokali socjalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to warunek konieczny 
poprawy wizerunku miasta. W 
takim kierunku zmierzają 
równieŜ rozwiązania przyjęte 
w innych miastach, np. w 
Gdańsku. 

 

Realizacja ustawowego 
obowiązku Gminy 

 

Przeprowadzone prognozy 
pozwolą na racjonalne 
pozyskiwanie lokali 
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mieszkaniowym zasobem 
gminy zapotrzebowania na 
lokale zamienne. 

zamiennych z zasobu własnego 
Gminy oraz od innych 
dysponentów poprzez zakup 
lokali, przejęcie za długi, 
zamiany. 

2. 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania 
wpływające na 
wielkość zasobu 

Wielkość zasobu 
będzie ulegała 
zmianie poprzez: 

Prywatyzację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot prywatyzacji: 

Przedmiotem prywatyzacji 
powinny być lokale w 
wytypowanych budynkach, w 
których Gmina ma mały 
udział. Wyjście ze wspólnoty 
mieszkaniowej moŜe polegać 
na zaoferowaniu lokalu 
zamiennego najemcy, który 
nie chce skorzystać z 
moŜliwości wykupu lokalu. 

 Pierwszeństwo w 
prywatyzacji powinny mieć 
lokale w budynkach, w 
których Gmina ma udział do 
25%. JeŜeli najemcy w  tych 
budynkach  nie wyraŜą chęci 
wykupienia lokalu, powinni 
być oni  przeprowadzeni do 
lokali zamiennych a 
pozyskane lokale Gmina 
powinna sprzedać na wolnym 
rynku. Bezwzględnie proces 
ten powinien być 
przeprowadzony w 
budynkach, w których 
powstały małe wspólnoty62 
(18 lokali- por. tabela 42). 

W drugiej kolejności 

 

 

 

 

Ten kierunek działań pozwoli 
stopniowo łagodzić negatywne 
skutki prywatyzacji 
rozproszonej, która nie 
rozwiązała problemu Gminy 
jako współwłaściciela 

Gmina zobowiązana jest do 
racjonalizacji gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem-
sprzedaŜ udziałów zwolni 
Gminę od konieczności 
wpłacania zaliczek na pokrycie 
kosztów zarządu, co umoŜliwi 
zwiększenie środków na 
utrzymanie pozostałego zasobu 
gminnego. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

62
 Ten kierunek działań nie dotyczy budynków, w których lokale - z uwagi na pogram rewitalizacji- są 

wyłączone z prywatyzacji 
63

 W literaturze przewaŜa pogląd, Ŝe cena sprzedaŜy nie powinna być niŜsza niŜ  1/3 wartości rynkowej lokalu. 
Por. m.in. Bartosik, op. cit. 
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przedmiotem porządkowania 
spraw własnościowych 
powinny być budynki, w 
których powstały duŜe 
wspólnoty, a w których 
Gmina ma udział do 25%. 
Dotyczy to 692 wspólnot, w 
których jest 5.299 lokali 
komunalnych. 

Zasady odpłatności 

Wycofanie się Gminy z 
dotychczas stosowanych 
bonifikat, sięgających 80%-
90% wartości rynkowej 
lokalu. 

Uchwalenie bonifikaty na 
poziomie 50% wartości63. 

 

Uchwalenie niŜszego poziomu 
bonifikaty przy zakupie 
ratalnym, np. na poziomie 
25% 

 

 

 

 

 

 

Przy wysokich bonifikatach 
nabywcami mieszkań stali się 
często lokatorzy słabi 
ekonomicznie, co powoduje, Ŝe 
ich nie stać na  partycypację w 
kosztach utrzymania części 
wspólnych. 

 

20% nabywców wykupuje 
lokale na raty, część z nich ma 
zaległości w spłatach. 
ObniŜenie bonifikaty przy 
zakupie na raty stanowi 
zachętę dla najemców do 
jednorazowego sfinansowania 
zakupu, co zwalnia Gminę z 
konieczności monitorowania 
zaległych wpłat i ujawniania 
wierzytelności w księdze 
wieczystej. 

Wycofywanie się z wysokich 
bonifikat staje się popularnym 
rozwiązaniem stosowanym w 
innych gminach, np. w 
Poznaniu ( por. zał.  5). 

2.2. Wyburzenia Wytypowanie obszarów, na 
których powinny być 
prowadzone działania 
wyburzeniowe. 

SprzedaŜ nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
przeznaczonymi do wyburzenia 

Gmina porządkuje przestrzeń, 
wprowadza ład przestrzenny, 
staje się animatorem nowych 
działań inwestycyjnych.  
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z określeniem sposobu i 
terminu uporządkowania i 
zagospodarowania terenu pod 
rygorem skorzystania z prawa 
odkupu. 

2.3 Adaptacje 3. Adaptacje poddaszy i 
innych pomieszczeń nie 
wykorzystywanych na 
cele mieszkaniowe 

4. Przejmowanie budynków 
od dłuŜników miasta i 
adaptacja na cele 
mieszkaniowe 

Relatywnie tania forma 
pozyskiwania nowego zasobu 
mieszkaniowego. 

2.4 Odzyskiwanie 
lokali poprzez 
naturalny ruch 
ludności 

Monitorowanie zasadności 
wchodzenia w nową umowę 
najmu z osobą zameldowaną 
po śmierci głównego najemcy. 

Gmina nie dokłada naleŜytych 
starań, by sprawdzić, czy 
najemca nie ma tytułu 
prawnego do innego lokalu 
mieszkalnego. 

2.5. Przyrost nowego 
zasobu celem: 

- realizacji zadań 
podstawowych 
gminy w zakresie 
dostarczenia lokali 
socjalnych 

 

 

 

 

 

 

-celem poprawy 
standardu zasobu 
mieszkaniowego 

 

 

Gmina nie powinna budować 
lokali socjalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

Gmina nie powinna  sama 
realizować nowych inwestycji. 
Poprawę struktury i standardu 
zasobu miejskiego moŜe 
uzyskać dzięki: 

- współpracy z TBS 

 

 

Zasób jest wystarczająco duŜy 
i słaby technicznie. Poprawa 
jego wykorzystania pozwoli 
pozyskać lokale, spełniające 
wymogi lokali socjalnych. 
Budowa lokali socjalnych nie 
byłaby zasadna społecznie- w 
dobrych budynkach 
zamieszkiwaliby lokatorzy, 
płacący symboliczny czynsz, w 
znacznie gorszych budynkach  
lokatorzy, płacący kilkakrotnie 
wyŜsze czynsze. 

 

Nie ma przygotowanych do 
tego słuŜb, Gmina powinna 
koncentrować się na 
utrzymaniu  w odpowiednim 
stanie technicznym tego, co juŜ 
posiada 
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- stwarzaniu warunków do 
rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego na terenie 
Gminy w ramach tworzenia 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektywniejsza 
gospodarka 
komunalnym 
zasobem 
mieszkaniowym 

 

 

 

 

1. Poprawa dopasowania 
wielkości wynajmowanych 
lokali do aktualnej wielkości 
gospodarstwa domowego i 
jego moŜliwości finansowych. 

Sposobem racjonalizacji 
wykorzystania 
mieszkaniowego zasobu gmin 
powinny być zamiany 
mieszkań. Zamiany mieszkań 
powinny mieć charakter:  

1.1. ekonomiczny 

 

    

 

 

1.2. społeczny 

 

 

 

 

1.3. strategiczny 

 

 

 

 

 

2.Budowa elektronicznej bazy 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt ekonomiczny-
odzyskanie zaległości 
czynszowych poprzez zamianę 
lokali na etapie 
poprzedzającym postępowanie 
sądowe. 

 

Dostosowanie warunków 
lokalowych do moŜliwości 
finansowych najemców oraz 
ograniczenie negatywnych 
społecznie następstw 
przeprowadzenia eksmisji 

 

Racjonalizacja wykorzystania 
zasobu mieszkaniowego 
Gminy, zmniejszenie 
naleŜności, moŜliwość 
pozyskania wolnych lokali 

Zwiększenie racjonalności 
gospodarowania zasobem 

 

Aktualizowana baza danych 
pozwoli z jednej strony na 
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danych o lokalach i 
zamieszkujących w nich 
lokatorach oraz zaległościach 
czynszowych 

 

sprawną ocenę aktualnego 
sposobu gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym jak 
równieŜ jego optymalizację. 
(sprawne zagospodarowanie 
wolnych lokali mieszkalnych, 
monitorowanie zaległości 
czynszowych itp.) 

 

4.2. PoŜądane kierunki zmian  na obszarze polityki remontowej 

 

Zasób mieszkaniowy Łodzi charakteryzuje się niską jakością- por.p.1.2. Jest on 

konsekwencją wpływu: 

1.czynników obiektywnych takich jak historia rozwoju tego miasta- gwałtowny, 

chaotyczny  rozwój, oparty na przemyśle włókienniczym stanowi niewątpliwie jedną z 

istotnych przyczyn powstania słabego pod względem standardu zasobu. Kamienice 

czynszowe budowano często z zastosowaniem krańcowej oszczędności- por. p.3.1.2. Znaczna 

część tego zasobu przetrwała do dnia dzisiejszego. Pomimo wysiłku po stronie inwestycyjnej,  

Łódź wyróŜnia się  negatywnie pod względem struktury wiekowej zasobu na tle innych miast 

w Polsce- por.1.2.  

Zasób ten w okresie powojennym był nienaleŜycie utrzymywany pod względem 

technicznym. Stanowiło to nie tylko wynik preferowania w polityce gospodarczej kraju 

inwestycji  produkcyjnych jako czynnika wzrostotwórczego ale równieŜ ewidentnej 

dyskryminacji Łodzi w przydziale środków budŜetowych64. 

W okresie, w którym gospodarka mieszkaniowa była w pełni uzaleŜniona od budŜetu 

państwa, poniewaŜ  w obrębie samej gospodarki mieszkaniowej generowane były niewielkie 

dochody, utrzymanie zasobów mieszkaniowych w innych miastach  odbywało się kosztem 

zasobu łódzkiego -por. 3.1.3. 

                                                           

 

64
 Na konieczność zaangaŜowania środków budŜetowych w ratowanie zasobu mieszkaniowego wskazują 

równieŜ inni autorzy, m.in. E. Bartosik, Komunalna gospodarka….; J.Korniłowicz nawołuje do stworzenia 
centralnego funduszu remontowego, gromadzącego środki, pochodzące z budŜetu państwa. 
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Okres transformacji systemowej nie był okresem sprzyjającym dbałości o stan 

techniczny zasobu. Upadkowi funkcji miastotwórczej towarzyszyło wysokie bezrobocie. 

Gmina została uwłaszczona na majątku, za utrzymanie którego stała się odpowiedzialna, 

majątku słabszym pod względem technicznym na tle zasobu naleŜącego do innych 

właścicieli, słabszym w porównaniu z innymi miastami.   

- czynników subiektywnych, zaleŜnych od działań na szczeblu Gminy. 

przejawiających się m. in. w  braku długofalowej, konsekwentnie realizowanej polityki 

remontowej. W miejsce polityki była przyjęta strategia – strategia „ straŜy poŜarnej”, 

prowadząca do rozproszenia niewystarczających  środków finansowych. 

Oddziaływanie czynników obiektywnych wspomaganych przez czynniki subiektywne  

spowodowało, Ŝe zasób komunalny negatywnie wyróŜnia się pod względem stanu 

technicznego na tle zasobu w 180 miastach w Polsce – por. p. 1.2. W opracowaniach IRM 

Łódź wymieniana jest na pierwszym miejscu jako miasto, w którym remonty budynków 

powinny być wspomagane środkami budŜetowymi. 

 Wyjątkowo zły obraz stanu technicznego zasobu potwierdzają dane, którymi 

dysponuje Gmina - prawie 47% zasobu mieszkaniowego, pozostającego w dyspozycji Gminy 

tworzy lukę reprodukcyjną; tworzą ją budynki, których stopień zuŜycia dochodzi do 50%. W 

budynkach tych znajduje się prawie 22,3 tys. mieszkań. 

Racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym wymaga stworzenia 

długofalowej polityki remontowej. PoŜądane obszary działań na obszarze polityki 

remontowej zestawiono w tabeli 56. 

Poprawa stanu technicznego jest długookresowym procesem, z którym w chwili obecnej 

konkuruje- na etapie dopływu środków finansowych- program przebudowy Centrum Łodzi. 
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Tab. 56. PoŜądane kierunki działań na etapie polityki remontowej 

L.P. Obszary działań PoŜądane kierunki działań Uzasadnienie 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Weryfikacja oceny 
stanu technicznego 
budynków, będących 
własnością Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długookresowy 
program remontów 
jako element 
wieloletniego 
programu 
gospodarowania 
mieszkaniowym 

1.Identyfikacja stanu 
technicznego w grupie 
budynków wykazanych jako 
zuŜyte w granicach 51-70% i 
wskazanych jako nie 
nadających  się do remontu 
kapitalnego i utrzymywanych 
do „śmierci technicznej” 

 

 

 

 

1.1.Indywidualna ocena 
zasadności prowadzenia 
dalszej działalności 
remontowej i zakresu tej 
działalności, szczególnie dla 
budynków, dla których 
stopień zuŜycia sięga 
niŜszych granic przedziału 
51-70% 

1.2. Określenie standardu 
remontowanego budynku z : 

- mieszkaniami z zasobu 
podstawowego 

-mieszkaniami socjalnymi 

 

1. Wytypowanie budynków, 
które : 

- powinny być poddawane 
remontom kapitalnym i 
modernizacjom – 
kontynuacja programu 
remontów „100 kamienic” 

Nie ma idealnych metod 
oceny zuŜycia technicznego 
budynku. Dwie, najczęściej 
stosowane grupy metod 
oceny- tzw. metody czasowe  
i metody wizualne są 
zawodne. Metody czasowe 
oparte są  na złudnym 
załoŜeniu, ze stopień zuŜycia 
jest funkcją czasu ( przy 
uwzględnieniu poziomu 
dbałości o stan techniczny), 
metody wizualne oparte są 
na subiektywnych ocenach. 

 

Budynki te mogą zaspokajać 
potrzeby w zakresie 
mieszkań socjalnych 

 

 

 

 

Sprecyzowanie zakresu i 
kosztów remontów. 
Określenie max. wysokości 
nakładów ponoszonych na 
remont 

 

 

O przyjętym kierunku 
rozwiązań powinien 
decydować rachunek 
ekonomiczny 
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zasobem gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- powinny być poddawane 
konserwacjom i remontom 
bieŜącym 

- powinny być wyburzone 

2.Koncentracja środków 
finansowych w ujęciu 
przedmiotowym na 
budynkach będących 
własnością Gminy  

Koncentracja środków 
finansowych na 
nieruchomościach 
najbardziej cennych 
architektonicznie. 

.  

3.W ujęciu przestrzennym 
w pierwszej kolejności 
koncentracja środków na 
budynkach, naleŜących do 
Gminy w Śródmieściu, w 
drugiej kolejności  na  
najbardziej wartościowych 
architektonicznie budynkach 
spoza Śródmieścia. 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowią one świadectwo 
dziedzictwa kulturowego i są 
wizytówką miasta 

 

 

Tkanka mieszkaniowa 
zlokalizowana w ścisłym 
centrum miasta decyduje o 
jego wizerunku. 

3. 

 

Długookresowy 
harmonogram 
likwidacji  budynków 
wycofanych z 
uŜytkowania 

1. SprzedaŜ nieruchomości z 
zabudową nadającą się do 
rozbiórki 

2.Podobnie, jak działalność 
remontowa, tak i działalność 
rozbiórkowa powinna w 
pierwszej kolejności 
koncentrować się na 
Śródmieściu,  

 

Nie obciąŜanie kosztów 
technicznego utrzymania 
kosztami rozbiórek. 

Pozyskanie dodatkowych 
środków finansowych ze 
sprzedaŜy gruntów. 

 

4. Pozyskiwanie środków 
na działalność 
remontową 

 

1. W formie dotacji: 

1.1. z budŜetu państwa  

 

Utrzymanie zasobu 
mieszkaniowego w innych 
miastach odbywało się 
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1.2. z budŜetu gminy  

 

 

 

 

 

 

2. od inwestorów prywatnych 
w ramach PPP 

 

 

 

3. z inicjatywy Jessica 

 

4. W innych formach (np. 
poprzez tworzenie spółek 
celowych, których zadaniem 
byłby remont 
przejmowanych i 
opróŜnionych uprzednio 
budynków  mieszkalnych65 
oraz ich sprzedaŜ na 
warunkach rynkowych) 

 

kosztem Łodzi. Łódź jest 
wymieniana jako miasto 
wymagające w pierwszej 
kolejności wsparcia z 
budŜetu państwa. 

 

Minimalną granicą rocznego 
zaangaŜowania finansowego  
gminy powinien być 
przychód ze sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych, uŜytkowych, 
garaŜy, gruntów pod 
budownictwo mieszkaniowe 
oraz z odszkodowań za 
bezumowne wykorzystanie 
powierzchni uŜytkowych. 

 

 

Popularna, chociaŜ słabo 
wykorzystana w Polsce 
forma organizacji i 
finansowania  procesu 
inwestycyjnego 

 

Formy pozyskiwania 
kapitału, skutecznie 
wykorzystywane w innych 
miastach 

 

                                                           

 

65 Dotyczy to tych budynków w przypadku których remont jest ekonomicznie lub społecznie uzasadniony. 
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4.3. PoŜądane kierunki zmian na obszarze polityki czynszowej 

 

 Politykę czynszową charakteryzuje wybitnie socjalny charakter. Dotyczy to nie tylko 

lokali socjalnych, ale takŜe podstawowych. Maksymalne stawki czynszów dla gminnych 

zasobów mieszkaniowych znacznie odstają od  stawek rynkowych- rys. 10.  

 Aktualizacja stawek czynszowych nie nadąŜała za inflacją (por. p. 2.1.4). Wyraźnie 

zwycięŜyła obawa przed rosnącymi zaległościami czynszowymi w poprzednich latach.  

OdwaŜną zmianą stawek były dopiero zmiany, wprowadzone w listopadzie 2011 roku.  

 Uchwalane stawki czynszu odbiegają od poziomu 3% wskaźnika przeliczeniowego. 

Nawet po ostatniej zmianie poziomu stawek, stawka bazowa stanowi niecałe 43% poziomu 

3% wartości odtworzeniowej. 

 Uchwalane czynsze są deficytowe- w 2010 roku potencjalny wpływ pokrywał jedynie 

70% ponoszonych nakładów.  Jednocześnie zaległości czynszowe posiada 37,4% lokatorów. 

Zaległości czynszowe przekroczyły 204 mln zł. Rośnie kwota zaległości, przypadających na 

jednego lokatora. W latach 2006-2010 wzrosła ona prawie o 51% i nadal wykazuje tendencje 

rosnące. 

  Zestawienie poŜądanych kierunków  zmian na obszarze polityki czynszowej zawiera 

tabela  57.  

 Tab. 57. PoŜądane kierunki zmian na obszarze polityki czynszowej 

 

L.P. Obszary działań PoŜądane kierunki działań Uzasadnienie 

1. Określanie poziomu 
stawek czynszu dla 
lokali podstawowych 

 

 

 

 

W odniesieniu do lokali 
podstawowych waloryzacja 
stawek czynszu powinna 
pozwolić na osiągnięcie co 
najmniej poziomu 1,5% 
wartości odtworzeniowej 
ogłaszanej przez Wojewodę 
Łódzkiego dla stawek 
minimalnych oraz 3% 
wartości odtworzeniowej 
ogłaszanej przez Wojewodę 

 

Ustalanie stawek czynszu na 
poziomie umoŜliwiającym 
pokrycie kosztów 
utrzymania zasobu 
mieszkaniowego poprzez  
systematyczną waloryzację 
stawek czynszu. 
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 Łódzkiego dla stawek 
maksymalnych 

  

2. Określanie poziomu 
stawek czynszu dla 
lokali socjalnych 

W odniesieniu do lokali 
socjalnych stawka czynszu 
powinna być określana na 
poziomie ok. 25% najniŜszej 
stawki w zasobie 
mieszkaniowym 
(waloryzacja automatyczna 
w relacji do zmian w 
stawkach bazowych czynszu) 

 

Ze względu na stricte 
socjalny charakter stawek 
czynszu są one 
niewystarczające do 
pokrycia kosztów 
utrzymania zasobu 
mieszkaniowego. W 
procesie ustalania stawek 
czynszu naleŜy uwzględnić: 

1. Rosnące koszty 
utrzymania zasobu 
mieszkaniowego 

2. MoŜliwości dochodowe 
najemców 

3. Ustalanie zasad 
obniŜania stawek 
czynszu ze względu na 
sytuację finansową 
najemcy 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy 
o ochronie praw lokatorów 
(…) gmina moŜe na wniosek 
najemcy stosować obniŜki 
czynszu w stosunku do 
najemców o niskich 
dochodach.  

W tym celu Gmina powinna 
określić średni dochód w 
przeliczeniu na członka 
gospodarstwa domowego 
uprawniający do tejŜe 
obniŜki jak równieŜ 
zdefiniować przedziały 
dochodów uprawniające do  
obniŜek w róŜnym wymiarze. 

Okresowe obniŜenie stawek 
czynszu dla gospodarstw o 
niskich dochodach powinno 
mieć charakter sporadyczny.  

W przypadku gospodarstw o 
trwałym obniŜeniu 
moŜliwości dochodowych 
stosowanie powyŜszych 
obniŜek w sposób ciągły 
utrwaliłoby bowiem postawy 
roszczeniowe oraz nie 
stwarzałoby zachęt do 
zamiany lokali i „ruchu 
mieszkaniowego”  

4. 

 

 

 

 

 

 

Restrukturyzacja i 
windykacja naleŜności 
czynszowych 

Powstrzymanie procesu 
narastania zaległości 
czynszowych. Działania 
Gminy w tym zakresie 
powinny zmierzać do: 

- dostosowania obciąŜeń 
czynszowych do moŜliwości 
dochodowych gospodarstw 
domowych poprzez 
realizowane zamiany 

Rosnący poziom zaległości 
czynszowych stanowi efekt 
złej sytuacji majątkowej 
części najemców jak równieŜ 
świadomego unikania 
obciąŜeń czynszowych ze 
strony najemców. Niska 
skuteczność w zakresie 
egzekucji naleŜności 
czynszowych wzmacnia 
postawę roszczeniową części 
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.  

mieszkań 

- efektywniejszą egzekucję 
zaległości czynszowych  

W przypadku najemców 
zalegających z płatnościami 
czynszowymi Gmina 
powinna wypowiadać 
umowy najmu oraz 
egzekwować opróŜnienie 
lokalu zajmowanego przez 
dłuŜnika. 

najemców  
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Załączniki 

             

   Załącznik 1 

 

Dynamika nakładów na remonty i modernizacje uspołecznionych zasobów mieszkaniowych 
(ceny porównywalne)  w % 

 

Lata 

 

Dynamika 

1950 – 1955 = 100 

 

Dynamika w stosunku do okresu 
poprzedniego 

1950-1955 100 - 

1956-1960 206,7 206,7 

1961-1965 293,3 141,9 

1966-1970 375,6 128,0 

1971-1975 407,8 108,6 

1976-1980 383,3 94,0 

1981-1985 350,0 91,3 

1986-1990 487,8 139,3 
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              Załącznik 2 
 
 
                                            Efekty rzeczowe działalności remontowej w zasobach mieszkaniowych w latach 1960-2001 

 
 

Wyszczególnienie 
Lata 

 
1960 

 
1965 

1966- 
1970 

1971- 
1975 

1976- 
1980 

1981- 
1985 

1986- 
1990 

1991- 
1995 

1997 1998 1999 2000 2001 

1. Liczba wyremontowanych budynków  
    w ramach remontu kapitalnego w tys.  
    w tym: w zasobie komunalnym 

 
 

17,5 
 

 
 

15,8 

 
 

72,9 

 
 

61,8 

 
 

37,1 

 
 

23,5 

  0,714 0,416 0,224 0,301 0,269 

2. Liczba wyremontowanych mieszkań  
   w ramach remontu kapitalnego w tym:  
   w zasobie komunalnym  

        5,7 
 

5,4 

2,6 
 

1,17 

1,4 
 

1,1 

2,4 
 

1,4 

3,5 
 

1,4 
3. Udział wyremontowanych budynków  
    w ogólnej liczbie budynków w % w tym: 
    w budynkach komunalnych 

 
 

7,4 

 
 

6,8 

 
 

6,6 

 
 

5,7 

 
 

3,3 

 
 

2,4 

       

 
Źródło: Ewa Kucharska-Stasiak, Działalność remontowa w warunkach reformy mieszkalnictwa w Polsce. Gospodarka mieszkaniowa  
              w 2001, GUS, Warszawa 2001. 
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Załącznik 3 

Nakłady na techniczne utrzymanie zasobów komunalnych 

w układzie regionalnym w zł/m2  pu (ceny bieŜące) miesięcznie 

Lp. Wyszczególnienie 1975 1980 1985 1987 

 P o l s k a  -  o g ó ł e m 5,90 7,33 33,70 59,77 

1 stołeczne warszawskie 5,50 7,90 38,60 80,50 

2 bialskopodlaskie 3,20 6,80 28,50 62,00 

3 białostockie 6,20 5,80 33,90 51,10 

4 bielskie 6,70 8,10 36,40 64,30 

5 bydgoskie 7,50 6,90 29,80 53,80 

6 chełmskie 5,50 10,00 56,40 80,50 

7 ciechanowskie 7,00 11,70 49,10 61,30 

8 częstochowskie  4,70 5,20 22,90 38,20 

9 elbląskie 7,40 8,00 36,20 63,40 

10 gdańskie 7,90 8,40 32,00 53,20 

11 gorzowskie 6,00 7,20 26,80 56,90 

12 jeleniogórskie 7,80 8,60 35,10 56,30 

13 kaliskie 6,50 8,80 37,80 55,40 

14 katowickie 3,40 6,50 33,00 58,60 

15 kieleckie 6,00 5,70 29,60 41,40 

16 konińskie 5,60 5,20 26,30 62,10 

17 koszalińskie 8,20 10,20 36,20 75,70 

18 krakowskie 5,80 5,40 34,40 63,60 

19 krośnieńskie 5,50 5,80 33,70 45,60 

20 legnickie 6,40 8,20 30,20 53,90 

21 leszczyńskie 6,00 7,40 31,10 45,60 

22 lubelskie 4,90 8,60 31,50 54,30 

23 łomŜyńskie 5,40 5,30 36,80 73,50 
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24 łódzkie 5,20 4,40 20,20 28,50 

25 nowosądeckie 4,60 6,00 29,70 59,50 

26 olsztyńskie 7,00 8,10 40,60 76,60 

27 opolskie 8,40 10,40 36,90 58,40 

28 ostrołęckie 2,40 3,60 45,50 66,40 

29 pilskie 7,20 7,00 32,20 71,00 

30 piotrkowskie 5,90 6,50 34,80 47,40 

31 płockie 5,70 5,30 33,50 63,30 

32 poznańskie 7,00 6,30 34,20 48,30 

33 przemyskie 3,80 7,40 24,20 47,40 

34 radomskie 5,40 6,30 46,00 49,70 

35 rzeszowskie 4,50 7,90 25,30 61,40 

36 siedleckie 7,20 3,60 17,50 46,20 

37 sieradzkie 7,10 4,70 26,30 52,90 

38 skierniewickie 7,40 6,30 24,40 50,00 

39 słupskie 6,00 7,80 37,10 121,10 

40 suwalskie 5,90 6,90 30,70 55,30 

41 szczecińskie 7,30 7,40 30,70 66,80 

42 tarnobrzeskie 5,00 5,80 24,30 30,70 

43 tarnowskie 5,00 4,50 35,50 40,60 

44 toruńskie 6,90 6,60 27,30 59,80 

45 wałbrzyskie 7,80 9,80 31,10 55,50 

46 włocławskie 5,50 6,00 40,90 77,50 

47 wrocławskie 7,20 7,80 35,00 72,20 

48 zamojskie 3,40 10,50 24,00 40,70 

49 zielonogórskie 7,10 8,10 29,90 58,90 
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Załącznik 4 

Priorytety kolejności wynajmowania lokali socjalnych: 

 

Zachowując jednolitość zasad stosowanych przy wynajmie lokali socjalnych, dysponenci tworząc listy ich wynajmu na dany rok kalendarzowy 
powinni kierować się priorytetami określonymi w poniŜszym zestawieniu z uwzględnienie procentowego (%) udziału  przyjętych do realizacji wniosków:  

 

 

Lp. 

 

Kategorie wynajmowania 
lokali socjalnych 

% wniosków 
zakwalifikowanych 

do  realizacji  

ogółem 

% udział w 
podziale na 
struktury 

rodzin 

 

Priorytety kolejności tworzenia list wynajmu lokali socjalnych według 
struktury rodzin 

1. Wyroki eksmisyjne z prawem 
do lokalu socjalnego w tym z: 

 

1) zasobu gminnego 
 

 

 

 

 

 

ogółem:   85,8 %  
w tym: 

 

- 52,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,2 % 

10,8 % 

12,4 % 

13,7 % 

 

 

 

• w zasobie gminnym  
 

- rodziny niepełne - matka/ ojciec samotnie wychowujących dziecko/dzieci; 

- rodziny pełne (z jednym dzieckiem i więcej); 

- rodziny bezdzietne; 

- osoby samotne. 
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2) zasoby prywatnego/ 
obcego/ innego 

 

 

 

 

 

 

- 33,7% 

 

 

 

 

 

 

 

8,4 % 

 5,6 % 

 5,1 %  

14,6 % 

 

Dodatkowe ustalenia weryfikacji wniosków dot. eksmisje z lokali: 

- z pełnym wyposaŜeniem technicznym; 

- o wysokim zadłuŜeniu czynszowym figurującym na lokalu. 

 

• w zasobie prywatnym/ obcym /innym:  
 

- rodziny niepełne - matka/ ojciec samotnie wychowujących dziecko/dzieci; 

- rodziny pełne (z jednym dzieckiem i więcej); 

- rodziny bezdzietne; 

- osoby samotne. 

 

Dodatkowe ustalenia: weryfikacja wniosków właścicieli zagroŜonych 
wysokim odszkodowanie. 

 

 

2. Niedostatek wynikający z 
dwóch łącznych warunków: 

� niskich dochodów; 
� niezaspokojonych 

potrzeby 
mieszkaniowych, 
określonych prawem 

 

ogółem 14,2% 

 

 

4,2 % 

8,6 % 

 

 

- rodziny niepełne - matka/ ojciec samotnie wychowujących dziecko/dzieci; 

- osoby samotne; 
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miejscowym 
 

 

 

 

 

1,0 % 

0,4 % 

- rodziny pełne (z jednym dzieckiem i więcej); 

- rodziny bezdzietne. 

 

 

Dodatkowe ustalenia:  weryfikacji zakwalifikowanych wniosków -  zgodnie 
z kolejnością ich wpływu. 
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ZAŁĄCZNIK 5 

 

Bonifikaty udzielane w procesie sprzedaŜy lokali mieszkalnych w wybranych miastach 

Warszawa 

Podstawa prawna: uchwała Nr XLII/999/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 

roku w sprawie sprzedaŜy, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach 

wielolokalowych z późn. zm. 

Zasady: dopuszczalne jest zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udzieleniem 

bonifikaty od ceny lokalu. Jej wysokość jest uzaleŜniona od długości okresu najmu 

zbywanego lokalu. JeŜeli cena sprzedaŜy zostanie zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy, a sprzedaŜ następuje z jednoczesnym oddaniem w uŜytkowanie wieczyste 

ułamkowej części gruntu, wysokość bonifikaty kształtuje się następująco: 

1. 80% w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się co najmniej 

pięcioletnim okresem najmu, 

2. 90% gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się co najmniej dziesięcioletnim 

okresem najmu. 

Warunkiem jest dokonanie przez nabywcę lokalu wpłaty ceny najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy. 

W przypadku, gdy cena sprzedaŜy zostanie rozłoŜona na raty, a sprzedaŜ następuje z 

jednoczesnym oddaniem w uŜytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, wysokość 

bonifikaty, równieŜ zaleŜna od długości okresu najmu, wynosi odpowiednio 60% i 75%. 

Cena sprzedaŜy lokalu moŜe zostać rozłoŜona na roczne raty na okres nie dłuŜszy niŜ 10 lat. 

Wysokość bonifikaty obniŜona jest o 1%, jeśli sprzedaŜ lokalu następuje wraz z udziałem w 

nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzi miedzy innymi grunt. 

Ponadto moŜliwe jest udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uŜytkowania gruntu w 

wysokości 1/5 ustawowej stawki procentowej, tj. stosowanie opłaty rocznej w wysokości 

0,80% ceny gruntu. 
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Kraków 

Podstawa prawna: uchwała Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w 

sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z późn. zm. 

Zasady:  od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w następujący sposób: 

1) przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych połoŜonych w budynkach nie wpisanych i wpisanych 

do rejestru zabytków bonifikata wynosi: 

a) 90% - przy zapłacie jednorazowej i na raty. W odniesieniu do lokali mieszkalnych 

połoŜonych w budynkach wybudowanych, nabytych lub, w których przeprowadzono remont 

polegający na odtworzeniu w całości substancji budynku oraz lokali nabytych ze środków 

Gminy Miejskiej Kraków pomiędzy 27 maja 1990 r., a 1 stycznia 1998 r. bonifikata wynosi: 

– w okresie po 27 maja 1990 r., a przed 1 stycznia 1991 r. - 88%, 

– w okresie po 1 stycznia 1991 r., a przed 1 stycznia 1992 r. - 86%, 

– w okresie po 1 stycznia 1992 r., a przed 1 stycznia 1993 r. - 84%, 

– w okresie po 1 stycznia 1993 r., a przed 1 stycznia 1994 r. - 82%, 

– w okresie po 1 stycznia 1994 r., a przed 1 stycznia 1995 r. - 80%, 

– w okresie po 1 stycznia 1995 r., a przed 1 stycznia 1996 r. - 78%, 

– w okresie po 1 stycznia 1996 r., a przed 1 stycznia 1997 r. - 76%, 

– w okresie po 1 stycznia 1997 r., a przed 1 stycznia 1998 r. - 74%. 

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaŜy przeprowadzony był 

remont za środki Gminy Miejskiej Kraków (w tym w ramach przygotowania pustostanu do 

ponownego zasiedlenia) warunkiem udzielenia bonifikaty jest zwrot kwoty odpowiadającej 

poniesionym nakładom przez okres 5 lat od daty remontu. Wartość nakładów określi 

rzeczoznawca majątkowy na dzień nabycia lokalu, 

2) sprzedaŜ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem 

mieszkalnym objęta jest bonifikatą o której mowa w pkt 1, 
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3) pierwsza opłata z tytułu uŜytkowania wieczystego objęta jest bonifikatą, o której mowa w 

pkt 1. 

JeŜeli najemca skorzystał z pomocy Gminy Miejskiej Kraków w formie umorzenia naleŜności 

przy spłacie zaległości czynszowej w terminie 3 lat przed wydaniem przez Prezydenta Miasta 

Krakowa zarządzenia o przeznaczeniu nieruchomości (lokalu) do sprzedaŜy na jego rzecz, 

bonifikata nie przysługuje. 

Cena sprzedaŜy lokalu mieszkalnego moŜe zostać zapłacona jednorazowo lub rozłoŜona na 

oprocentowane raty. Cena sprzedaŜy lokalu mieszkalnego moŜe być na wniosek nabywcy 

rozłoŜona wyłącznie na raty półroczne, płatne maksymalnie przez okres 3 lat. Pierwsza rata 

nie moŜe być niŜsza niŜ 20% ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego i podlega zapłacie wraz z 

naleŜnym oprocentowaniem płatnym z góry od pozostałej kwoty sprzedaŜy mieszkania, nie 

później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu. Przy 

sprzedaŜy lokali mieszkalnych wraz z oddaniem nieruchomości gruntowej w uŜytkowanie 

wieczyste ustala się pierwszą opłatę z tytułu uŜytkowania wieczystego w wysokości 25% 

ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej domem wielolokalowym. 

Katowice 

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości oraz ich 

wydzierŜawiania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ trzy lata lub na czas nieoznaczony, z późn. 

zm. 

Zasady: Przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Prezydent Miasta moŜe 

udzielić bonifikat od cen lokali ustalonych na podstawie wartości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego, na następujących warunkach: 

1) przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych, w jednorodzinnych domach mieszkalnych - w 

wysokości 40%; 

2) przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych - w wysokości 

60%; 

3) przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego lub jednoczesnej sprzedaŜy lokali mieszkalnych w 

budynkach, w których sprzedaŜ ta doprowadzi do wyjścia ze współwłasności Miasta, przy 
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czym przez jednoczesną sprzedaŜ rozumie się sprzedaŜ tych lokali w jednym dniu - w 

wysokości 80%; 

4) bonifikaty, o których mowa powyŜej mają zastosowanie wyłącznie w razie zapłaty za 

nabycie lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jednorazowo w gotówce; 

Lublin 

Podstawa prawna: uchwała nr 1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 

2010 r. w sprawie zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 

Gminy Lublin, z późn. zm. 

Zasady: Przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców moŜe być udzielona 

bonifikata od ceny lokalu ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego, Jej wysokość jest uzaleŜniona od długości okresu najmu zbywanego lokalu: 

1. 30% w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się okresem najmu od 

5 do 10 lat, 

2. 45% gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się dłuŜszym niŜ dziesięcioletni 

okresem najmu. 

JeŜeli cała naleŜność zostanie zapłacona przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego 

cena sprzedaŜy zostanie obniŜona o 5%.   

W przypadku, gdy cena sprzedaŜy zostanie rozłoŜona na raty, pierwsza rata w wysokości 

połowy naleŜności powinna być zapłacona przed zawarciem umowy, okres spłaty pozostałej 

części to maksymalnie 5 lat. 

Przemyśl 

Podstawa prawna: Uchwała Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 

2008r. w sprawie zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, z 

późn. zm. 
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Zasady: Przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Prezydent Miasta moŜe 

udzielić bonifikat od cen lokali ustalonych na podstawie wartości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego, na następujących warunkach: 

1) przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych, w wielorodzinnych domach mieszkalnych - w 

wysokości 80%, jeŜeli zapłacono całą naleŜność; 

2) przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych - w wysokości 

85% jeŜeli jednocześnie wykupiono wszystkie lokale, a pozostawały do wykupu co najmniej 

2, miasto w ten sposób wyszło ze współwłasności, zapłacono całą naleŜność; 

3) przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego w budynkach wielomieszkaniowych - w wysokości 

60%, jeŜeli naleŜność jest rozłoŜona na raty. 

W przypadku, gdy cena sprzedaŜy zostanie rozłoŜona na raty, pierwsza rata w wysokości 

połowy naleŜności powinna być zapłacona przed zawarciem umowy, okres spłaty pozostałej 

części to maksymalnie 2 lata w wypadku lokali w budynkach wielolokalowych i 3 lata w 

budynkach jednorodzinnych. 

Szczecin 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XVI/316/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2004 

r. w sprawie sprzedaŜy lokali mieszkalnych, uŜytkowych i garaŜy stanowiących własność 

gminy miasto Szczecin, z późn. zm. 

 

Zasady: Cenę sprzedaŜy lokalu ustala się na podstawie jej wartości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Od ceny sprzedaŜy lokalu udziela się następujących bonifikat: 

1. W wysokości 95%; 

2. W wysokości 97%, gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale 

mieszkalne połoŜone w granicach danej nieruchomości; 

3. W wypadku sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz kombatantów cenę sprzedaŜy 

obniŜa się o 10%; 

4. W wypadku sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz pionierów Szczecina cenę 

sprzedaŜy obniŜa się o 10%. 
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Bonifikaty z pt 3 i 4 nie sumują się. Bonifikaty nie mają zastosowania do ceny nieruchomości 

gruntowej. W razie płatności ratalnej pierwsza rata w wysokości 30% ceny sprzedaŜy gruntu 

powinna być uiszczona przed zawarciem umowy sprzedaŜy, resztę rozkłada się na 3 równe 

roczne raty. 

Wrocław 

Podstawa prawna: uchwała nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 

2009- 2013 z późn. zm. 

 

Zasady: Przy  sprzedaŜy  mieszkań  komunalnych  w  przypadku jednorazowej 

    zapłaty ceny stosowane będą bonifikaty od ceny sprzedaŜy: 

 

 1) 98 % - jeŜeli wskutek równoczesnej sprzedaŜy wszystkie mieszkania  w budynkach  

innych     niŜ  jedno-  lub  dwulokalowe  przestają  być  własnością Gminy, przy czym za 

równoczesną sprzedaŜ uznawana  będzie sprzedaŜ dokonana na podstawie umów zawartych w 

tej samej dacie oraz  sprzedaŜ ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku, 

  2) 90 % - we wszystkich pozostałych przypadkach. 

 

 Bonifikaty, o  których  mowa  w  ust. 8, udzielane będą tej samej osobie tylko jeden raz przy 

zakupie pierwszego  lokalu  mieszkalnego  od Gminy. W  odniesieniu  do  lokali  

mieszkalnych usytuowanych w budynkach wybudowanych lub poddanych remontowi 

kapitalnemu  bądź  modernizacji  po 1990  r.  zostanie  przeprowadzona  analiza w zakresie 

moŜliwości sprzedaŜy i zastosowania  bonifikaty.     

 

Poznań 

Podstawa prawna: uchwała Nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13.10. 2009r. 

w sprawie określenia zasad sprzedaŜy na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych, 

z późn. zm. 

Zasady: Cenę sprzedaŜy lokalu ustala się na podstawie jej wartości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Od ceny sprzedaŜy lokalu udziela się następujących bonifikat 

ustalonych przez Radę Miasta Poznania: 
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¨ 65 % - bezwarunkowa, 

¨ 1,5 % - za kaŜdy pełny rok zamieszkiwania w lokalu: 

· przez okres zamieszkiwania naleŜy rozumieć łączny okres zamieszkiwania wnioskodawcy 

lub jego małŜonka w lokalu będącym przedmiotem sprzedaŜy i okres zamieszkiwania w tym 

lokalu ich osób bliskich: wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, osoby przysposobionej albo 

przysposabiającej, albo osoby, która pozostawała z wnioskodawcą faktycznie we wspólnym 

poŜyciu małŜeńskim, jeŜeli osoby te były poprzednimi najemcami tego lokalu lub jego części. 

Okres zamieszkiwania ustala się na podstawie dokumentów przyznających tytuł najmu lokalu 

lub meldunkowych. 

¨ 25 % - przy jednorazowej zapłacie gotówką 

Bonifikaty uwzględnia się kolejno od kwoty pozostałej po odliczeniu wcześniejszej 

bonifikaty. 

Łączna bonifikata nie moŜe przekroczyć 90 % ceny sprzedaŜy. 

W przypadku sprzedaŜy lokalu połoŜonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków 

bonifikata wynosi 90 %. Uprawnienie do bonifikat przysługuje najemcom lokali 

stanowiących własność Miasta Poznania i najemcom lokali, które w okresie obowiązywania 

uchwały Nr L/670/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3.03.2009r. w sprawie programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013r. (z późn. zm.) 

staną się własnością Miasta Poznania, jeŜeli złoŜyli wniosek o sprzedaŜ lokalu do dnia 

31.12.2008r. 

PowyŜsze uprawnienie zachowują równieŜ: 

● najemcy, którzy do dnia 31.12.2008r. złoŜyli wniosek o sprzedaŜ lokalu mieszkalnego, a 

następnie w drodze zamiany, bądź poprzez przyjęcie oferty lokalu zamiennego zawarli 

umowę najmu innego lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, Ŝe wniosek o sprzedaŜ lokalu 

mieszkalnego złoŜyli w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu lokalu, 

● najemcy, którzy wstąpili w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 

Kodeksu cywilnego i złoŜyli wniosek po 31.12.2008r., pod warunkiem, Ŝe zmarły najemca 

złoŜył wniosek o sprzedaŜ lokalu mieszkalnego do dnia 31.12.2008r. 
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Najemca traci uprawnienie do bonifikat, jeŜeli z przyczyn leŜących po stronie najemcy nie 

dojdzie do zawarcia umowy sprzedaŜy lokalu w terminie wyznaczonym przez właściwy 

organ. 

Pozostali najemcy, którzy złoŜyli wniosek po dniu 31.12.2008r., będą mogli wykupić 

zajmowany lokal wyłącznie za cenę ustaloną na podstawie wartości lokalu określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

Gdańsk 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XIV/188/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 

czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek 

procentowych bonifikat, z późn. zm. 

 

Zasady:  Prezydent ma prawo udzielić bonifikaty w wysokości 90% od ceny nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym. Prezydent ma prawo 

udzielić dodatkową bonifikatę w wysokości 5% od ceny lokalu mieszkalnego w 

następujących przypadkach: 

1) w sytuacji jednoczesnej sprzedaŜy we wspólnotach mieszkaniowych, wszystkich 

pozostałych do zbycia lokali mieszkalnych lub ostatniego lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w nieruchomości wspólnej albo w sytuacji sprzedaŜy całego budynku 

mieszkalnego, jeŜeli najemca złoŜył wniosek o sprzedaŜ lokalu przed dniem 31 stycznia 

2009r., a wniosek jest aktualny, 

2) przy sprzedaŜy na współwłasność samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 

w nieruchomości wspólnej na rzecz najemców posiadających niezaleŜne tytuły prawne do 

lokali niesamodzielnych stanowiących łącznie lokal samodzielny będący przedmiotem 

sprzedaŜy, 

3) kombatantom i osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

wymienionych w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych 
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osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowom i 

wdowcom po tych osobach, 

4) osobom które w latach 1981 – 1989 były osadzone w więzieniach lub innych miejscach 

odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku za działalność 

polityczną. Bonifikatę przyznaje się na podstawie potwierdzenia Prezesa Sądu Okręgowego 

lub Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, 

5) osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osobom osadzonym w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym Kierownik 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał decyzję. 

W razie zbiegu praw do bonifikat  ich łączna wysokość nie moŜe przekroczyć 95%. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) Prezydent ma prawo udzielić bonifikaty 

w wysokości 50% od ceny lokalu mieszkalnego. 

Za zobowiązanie w formie pisemnej do odstąpienia od Ŝądania waloryzacji naleŜnej kaucji 

mieszkaniowej wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994r., Prezydent ma 

prawo do udzielenia dodatkowej bonifikaty w wysokości 10 % od ceny. Prezydent ma prawo 

udzielić 99% bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty z tytułu sprzedaŜy lub oddania w 

uŜytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną 

własnością lokalu mieszkalnego, jeŜeli czynność ta jest następstwem uregulowania stanu 

prawnego nieruchomości budynkowej, gdzie ustanowiono odrębną własność lokali, poprzez 

zmianę granic i powierzchni działek gruntu, na których nieruchomość budynkowa jest 

posadowiona. 
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ZAŁĄCZNIK 6 

 

Stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych w wybranych miastach 

Warszawa 

Zasady polityki czynszowej reguluje załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/1272/2008 

Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 

2008-2012 z późn. zm.  

Zarządzeniem Nr 467/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 

2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni uŜytkowej w lokalach 

mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa ustala się stawki czynszu 

za najem 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych: 

1) stawkę bazową – 6,38 zł (słownie: sześć złotych trzydzieści osiem groszy); 

2) stawkę za najem lokalu socjalnego – 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem 

groszy); 

3) stawkę za najem lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych po 1995 r. 

o powierzchni powyŜej 80 m2 oddawanych w najem w drodze przetargu 

ograniczonego do osób, które opróŜniły samodzielny lokal wynajmowany 

z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy lub przeniosły na rzecz m.st. Warszawy 

prawo własności lokalu znajdującego się na terenie m.st. Warszawy, odpowiednio dla 

strefy: 

a) peryferyjnej – 8,61 zł (słownie: osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), 

b) miejskiej – 9,57 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy), 

c) centralnej – 10,53 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze). 

 

Kraków 

Zasady polityki czynszowej reguluje uchwała NR XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 

24 października 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007 - 2012 z późn. zm. 
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NajwyŜsza stawka czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków nie moŜe 

być niŜsza niŜ 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, obliczonej na podstawie 

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia l m2 powierzchni uŜytkowej budynków 

mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w drugim półroczu roku 

poprzedniego, z zastrzeŜeniem: 

dopuszcza się ustalenie najwyŜszej stawki czynszowej poniŜej 3% wartości odtworzeniowej 

lokalu w skali roku, obliczonej na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 

1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewodę 

Małopolskiego w drugim półroczu roku poprzedniego w przypadku, gdy podwyŜszenie 

stawki czynszu okazałoby się niezasadne. 

Wysokość stawek czynszu najmu powinna być kształtowana w oparciu o analizę uzyskanego 

w roku poprzednim przychodu z tytułu czynszu najmu lokali, w stosunku do poniesionych w 

tym okresie wydatków związanych z utrzymaniem zasobu, a takŜe w oparciu o analizę 

przewidywanych w bieŜącym roku ww. wielkości. Do wydatków związanych z utrzymaniem 

naleŜą w szczególności:  

a/ zaliczki eksploatacyjne i remontowe dla wspólnot mieszkaniowych wnoszone przez Gminę 

Miejską Kraków z tytułu jej udziału we wspólnocie,  

b/ ogół kosztów ponoszonych na bieŜące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Kraków, w tym: koszty zarządzania i administrowania zasobem, koszty 

bieŜącej eksploatacji, podatki i opłaty, remonty lokali i budynków.  

 

Wysokość czynszu najmu jest aktualizowana od dnia l sierpnia danego roku w oparciu o dane 

przekazane przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz o wysokość wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia l m2 powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych 

ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w drugim półroczu roku poprzedniego. 

Zarządzeniem nr 2515/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 

wysokości czynszu opartego na ocenie wartości uŜytkowej lokalu mieszkalnego od dnia 1 

czerwca 2008 r. w zaleŜności od kategorii lokalu stawka czynszu kształtuje się od 3,08 zł/m2 

do 7,87 zł/m2. Od dnia 1 czerwca 2008 r. stawka za lokal socjalny wynosi 1,54 zł/m2. 
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Katowice 

Zasady polityki czynszowej reguluje uchwała nr XII/208/07 z 25 czerwca 2007 r. w sprawie 

przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007 

– 2011 z późn. zm.  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 229/2011 z 27 maja 2011 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za najem lokali socjalnych 

stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki 

organizacyjne ustala się stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali 

mieszkalnych w wysokości: 

1) 2,42 zł za 1m2 powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego dla budynków 

zakwalifikowanych do grupy 1 i 2; 

2) 2,53 zł za 1m2 powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego dla budynków 

zakwalifikowanych do grupy od 3 do 8; 

3) 1,15 zł za 1m2 powierzchni uŜytkowej lokalu socjalnego. 

Uwzględnienia się czynniki podwyŜszające i obniŜające wysokość stawki czynszu. 

Lublin 

Zasady polityki czynszowej reguluje uchwała nr 514/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 

27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2009-2013 z późn. zm.. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 551/09 z 4 sierpnia 2009 r. w sprawie 

określenia wysokości miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne 

ustala się stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych: 

1) stawkę bazową – 5,97 zł; 

2) stawkę za najem lokalu socjalnego – 1,18 zł. 

 

Przemyśl 

Zasady polityki czynszowej reguluje uchwała nr 93/2007 Rady Miejskiej w 

Przemyślu z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl z późn. zm. 
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Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 31/2011 z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie 

ustalenia stawek bazowych czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl, oraz stawki czynszu najmu za lokale 

mieszkalne nie wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl a 

wynajmowane przez Gminę od właścicieli lokali lub budynków tj. osób fizycznych lub 

prawnych w związku z realizacją inwestycji niezbędnych dla Gminy Miejskiej Przemyśl 

ustala się: 

1) stawkę bazową czynszu najmu za 1m2 powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego 

dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl w wysokości 2,04 zł, 

naliczona ostatecznie stawka czynszu, przy uwzględnieniu czynników 

podwyŜszających i obniŜających jej wartość nie moŜe być wyŜsza niŜ 5,20 zł za 1m2 

powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego przy uwzględnieniu czynników 

podwyŜszających i niŜsza niŜ 1,32 zł za 1m2 powierzchni uŜytkowej lokalu 

mieszkalnego przy uwzględnieniu czynników obniŜających; 

2) stawkę bazową czynszu najmu lokalu socjalnego za 1m2 powierzchni uŜytkowej 

lokalu mieszkalnego w wysokości 50% najniŜszego czynszu obowiązującego w 

gminnym zasobie mieszkaniowym tj. 0,66 zł. odpowiadającego warunkom danego 

lokalu socjalnego dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl. Określona 

ostatecznie stawka czynszu socjalnego, przy uwzględnieniu czynników 

podwyŜszających i obniŜających jej wartość nie moŜe być wyŜsza niŜ 1,68 zł za 1m2 

powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego przy uwzględnieniu czynników 

podwyŜszających i niŜsza niŜ 0,66 zł. przy uwzględnieniu czynników obniŜających. 

 

Szczecin 

Zasady polityki czynszowej reguluje uchwała NR XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z 

dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 z późn. zm.. 

Zarządzeniem nr 134A /10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2010r. w 

sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin ustala się stawki 

czynszu za najem 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych wg wzoru: 

wskaźnik przeliczeniowy 
kosztu odtworzenia 

1 m2 pow. uŜytkowej budynku 
x 

wskaźnik procentowy 
wartości odtworzeniowej 

1 m2 lokalu 
: 12m-cy     

stawka 
czynszu 

  
= 

ilość punktów 
dla danego 

lokalu 
  
x 

51   
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 gdzie: 

1) ilość punktów dla danego lokalu określa się zgodnie z procedurą wskazaną w 

załączniku do niniejszego Zarządzenia, 

2) wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej 1m2 lokalu wynosi 2,6 %, 

3) wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 pow. uŜytkowej budynku 

odpowiada wskaźnikowi przeliczeniowemu kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni 

uŜytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin obowiązującemu od 1 

października roku ubiegłego do 31 marca danego roku, kaŜdorazowo ogłaszanemu 

przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dzienniku urzędowym województwa. 

Wrocław 

Zasady polityki czynszowej reguluje uchwała nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Wrocław na lata 2009- 2013 z późn. zm..  

Zarządzeniem nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustalono stawkę  

bazową  czynszu  za  najem  lokali  mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy 

Wrocław w wysokości: 

       1) 6,13  zł  za m2  powierzchni  uŜytkowej  lokalu  mieszkalnego, 

          która  obowiązuje  od  dnia 1 października  2011  r.  do  dnia 

          30 września 2012 r.; 

       2) 6,90 zł  za  m2  powierzchni  uŜytkowej  lokalu  mieszkalnego, 

          która obowiązuje od dnia 1 października 2012 r. 

 

Stawka  czynszu    za    najem    lokalu    socjalnego    od    dnia 1 października 2011  r.  do 

dnia 30 września 2012 r.  wynosi 1,53 zł za 1m2 powierzchni uŜytkowej lokalu, zaś od dnia 1 

października 2012 wynosi 1,72 zł za 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokalu. 

 

Poznań  

Zasady polityki czynszowej regulują uchwały Nr L/670/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 

3 marca 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
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Poznania na lata 2009-2013 z późn. zm. oraz uchwale Nr LXI/841/V/2009 Rady Miasta 

Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania z późn. zm. 

Wysokość czynszu ustala się z uwzględnieniem czynników podwyŜszających i obniŜających 

według kryterium punktowego róŜnicowania stawek czynszu. Dla kaŜdego lokalu zarządca 

sporządza kartę punktową, w oparciu o którą oblicza się docelową stawkę czynszu najmu, 

stanowiącą sumę stawki minimalnej (4,90 zł/m2) i liczby punktów pomnoŜonej przez wartość 

1 punktu (0,10 zł/m2). Z tytułu połoŜenia lokalu w baraku lub suterenie oraz połoŜenia wc 

poza lokalem lub poza budynkiem stosuje się dodatkowo korekty stawki czynszu, wg 

współczynnika 0,7 z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe ustalona w ten sposób stawka czynszu nie 

moŜe być mniejsza niŜ 4,90 zł/m2. 

Stawki czynszu do czasu osiągnięcia docelowych stawek wynikających z kart punktowych 

lokali są corocznie podwyŜszane na zasadach określonych w § 10 ust. 3 i 4 uchwały Nr 

L/670/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009r. w sprawie programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013 z późn. zm.  

 

Czynniki podwyŜszające i obniŜające wartość uŜytkową lokalu nie dotyczą lokali socjalnych. 

Stawka czynszu za najem lokali socjalnych wynosi 2,45 zł/m2, co stanowi 50% minimalnej 

stawki czynszu obowiązującej dla lokali mieszkalnych.  

Gdańsk 

Zasady polityki czynszowej reguluje uchwała nr XLII/1215/09 z dnia 26 listopada 2009 Rady 

Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 z późn. zm. 

Zarządzeniem nr 380/2011 prezydenta Gdańska z 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 

miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność 

miasta Gdańsk oraz wynajmowanych przez Gminę miasta Gdańska ustala się stawki czynszu 

za najem 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych w wysokości: 

1) stawkę bazową czynszu najmu za 1m2 powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego 

dla mieszkaniowego zasobu Gminy w wysokości 10,20 zł, stawka podlega obniŜeniu 

ze względu na czynniki techniczne lub dochodowe, 
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2) stawkę czynszu najmu lokalu socjalnego na poziomie 0,5% wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków 

mieszkalnych dla miasta Gdańska (w 2011 r. 2,04 zł). 

 


