
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 53. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z konferencją „Mieszkanie Plus dziś i jutro”, która odbyła się 14 grudnia 2017 r., chciałbym 

przekazać Panu Ministrowi moje wnioski w formie programu, który pozwoli pozyskać dodatkowe mieszka-

nia dla samorządów. 

Program pozyskania mieszkań budowanych przez inwestora jako forma uzupełniająca program „Mieszka-

nie Plus”. 

Główne założenia i cele programu: 

1. Właściciel (KZN, samorząd) zainteresowany jest pozyskaniem mieszkań i lokali usługowych realizo-

wanych na swoich gruntach, zgodnie z własnym interesem, aspiracjami i potrzebami (głównie budownictwo). 

2. Nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zabudowę wyceniana jest przez dwa niezależne i wybrane w 

drodze konkursu renomowane w tym zakresie podmioty. 

3. Na podstawie wykonanej wyceny gruntu oraz średniej ceny budowy 1 m
2
 PUM dla danej lokalizacji 

można określić, jaka ilość PUM powinna być wybudowana przez inwestora (dewelopera) w zamian za war-

tość działki. 

4. Tak wyliczona ilość PUM stanowi dla właściciela jedno z kryteriów wyboru inwestora. 

5. Właściciel przygotowuje specyfikację, w której określa charakterystykę lokali mieszkalnych lub usłu-

gowych, które będą przekazane na jego rzecz, oraz określa czas realizacji budowy. 

6. Inwestor wybierany jest w drodze przetargu oraz negocjacji, gdzie kryterium wyboru są przede wszyst-

kim spełnienie warunków specyfikacji, wybudowanie największej ilości PUM i termin wykonania. 

7. Po wyborze inwestora tworzona jest spółka celowa z właścicielem działki. Druga opcja to oddanie in-

westorowi działki we władanie na czas budowy i przekazania do użytkowania. 

8. Po wyborze inwestor wykonuje na swój koszt i odpowiedzialność projekt budowlany, a następnie przy-

stępuje do budowy. Projekt budowlany uwzględnia lokale przeznaczone dla właściciela zgodnie ze specyfi-

kacją. 

9. W trakcie budowy rola właściciela ogranicza się do kontroli terminów i jakości wykonania. Właściciel 

zwolniony jest z organizowania całego procesu inwestycyjnego, szczegółowego nadzoru i wszelkich ryzyk 

występujących w trakcie budowy (chodzi m.in. o wzrost cen materiałów i robocizny, nieprzewidziane utrud-

nienia, opóźnienia terminów wykonania). 

10. Po zakończeniu budowy właściciel przejmuje na własność gotowe lokale o określonej w umowie po-

wierzchni zgodnie ze specyfikacją przetargową. 

11. Reszta lokali sprzedawana jest przez właściciela na zasadach komercyjnych. 

12. Program opiera się na uczciwym założeniu, że za wartość nieruchomości gruntowej właściciel otrzy-

muje produkt o porównywalnej wartości w postaci lokali mieszkalnych. 

13. W zamian za działkę inwestor dostarcza właścicielowi uzgodnioną powierzchnię praktycznie w cenie 

kosztu budowy, bowiem jego zysk generowany jest na pozostałej powierzchni sprzedawanej komercyjnie. 

14. Gotowe lokale pozyskiwane są przez właściciela bez angażowania własnych środków finansowych. 

15. W jednym budynku mieszkają zarówno osoby, które pozyskały mieszkania w ramach programu, jak i 

osoby, które kupiły je na warunkach komercyjnych. Unika się skoncentrowania jednego typu mieszkań i lo-

katorów w tym samym budynku (tworzenia swoistego rodzaju gett). 

16. Program może służyć nie tylko do pozyskiwania mieszkań, ale także obiektów o innym przeznaczeniu 

takich jak przedszkola, biura dla urzędników, miejsca parkingowe itd. 

17. Przyjmując, że wartość działki stanowi ok. 25% wartości mieszkania, można przyjąć, że w przypadku 

działki zlokalizowanej w mieście o potencjale do wybudowania 10.000 m
2
 PUM możliwe jest pozyskanie dla 

właściciela ok. 25% powierzchni mieszkalnej lub użytkowej, tj. ok. 2500 m
2
 PUM lub powierzchni usługo-

wej. 

 



18. Na podstawie podobnych założeń od wielu lat z powodzeniem budowane są m.in. w Anglii mieszkania 

dla samorządów z przeznaczeniem dla kluczowych dla gospodarki pracowników (Key Worker Housing Eli-

gibility). 

Z poważaniem 

Tadeusz Kopeć 


