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Pan

prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Dotyczy: aktualny stan realizacji programu „Mieszkanie+”

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Brejzę podczas

15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 września 2020 r.

(nr BPS/043-15-486/20) w sprawie realizacji rządowego programu „Mieszkanie+",

uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji odnoszących się do pytań

wskazanych w oświadczeniu.

Niekomercyjna część (tzw. część społeczna) programu „Mieszkanie+” obejmuje:

- preferencyjne finansowanie zwrotne dla podmiotów zainteresowanych budową

mieszkań na wynajem o limitowanym czynszui. Program ma na celu zwiększenie

liczby mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ubieganie się o lokal

komunalny, a zarazem zbyt niskich, aby samodzielnie zaspokoić potrzeby

mieszkaniowe - tzw. program społecznego budownictwa czynszowego.

- bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom

samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój

budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach

1 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
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(przede wszystkim budownictwa gminnego) oraz budownictwa wspomaganego2 -

tzw. program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Oba ww. programy realizowane są w ramach Funduszu Dopłat ulokowanego w Banku

Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od operatora programów (BGK) w ramach

tzw. społecznej części programu „Mieszkanie+” w latach 2017-2020 (do 10 września 2020

r.) oddano do użytkowania w sumie 9 584 mieszkania.

Ad. 1` Ile mieszkań w części niekomercyjnej rządowego programu „Mieszkanie+” oddano

do użytku w roku 2017?

W ramach części społecznej programu „Mieszkanie+” w 2017 roku oddano do

użytkowania1 161 mieszkań.

Ad 2. Ile mieszkań w części niekomercyjnej rządowego programu „Mieszkanie+” oddano

do użytku w roku 2018?

W ramach części społecznej programu „Mieszkanie+“ w 2018 roku oddano do

użytkowania 3 007 mieszkań.

Ad 3. Ile mieszkań w części niekomercyjnej rządowego programu „Mieszkanie+” oddano

do użytku w roku 2019?

W ramach części społecznej programu „Mieszkanie+" w 2019 roku oddano do

użytkowania 3 296 mieszkań.

Ad 4. Ile mieszkań w części niekomercyjnej rządowego programu „Mieszkanie+” oddano

do użytku od dnia 1 stycznia do dnia 10 września 2020 r. ?

W ramach części społecznej programu „Mieszkanie+” od 1 stycznia 2020 roku do

10 wrzesnia 2020 roku oddano do użytkowania 2 120 lokali mieszkalnych.

Z poważaniem

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister

[podpisano elektronicznie]

 
2 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu Marzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewa/ni i tymczasowych pomieszczeń
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