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WSTĘP
Tworzenie miejskiej polityki mieszkaniowej w Polsce wiąże się z wyzwaniem sprostania
zarzutom dotyczącym niewielkiego wpływu działań sektora publicznego na lokalny
rynek mieszkaniowy. W Warszawie ponad 90% mieszkań to mieszkania prywatne.
Większość z nas nie mieszka w mieszkaniach komunalnych czy w mieszkaniach
zbudowanych przez miejskie spółki takie jak TBSy, ale w mieszkaniach własnościowych
(w tym w mieszkaniach kupionych na kredyt) lub wynajmowanych od prywatnych
właścicieli. Tak duża przewaga mieszkań własnościowych względem lokali
znajdujących się w dyspozycji samorządu wynika z tego, że od czasu transformacji
ustrojowej dominowało przekonanie, że bezpieczne mieszkanie to mieszkanie
własnościowe, zaś samorządy powinny wyzbywać się mieszkań komunalnych
pozostawiając sobie jedynie niewielką pulę mieszkań socjalnych. Znajdowało to
odbicie zarówno na poziomie polityk lokalnych, jak i programów rządowych.
Ostatnio ta perspektywa się zmienia. Na poziomie lokalnym w skali całego kraju
pojawia się coraz więcej inicjatyw kompleksowej oferty mieszkaniowej ze strony
samorządów lokalnych. Wykorzystywane są do tego celu nie tylko zasoby mieszkań
komunalnych, ale również dostępne narzędzia w zakresie miejskich spółek. Do miast,
w których zachodzi to zjawisko, zalicza się Warszawa. Po okresie gwałtownego spadku
zasobu komunalnego, związanego ze sprzedażą miejskich mieszkań w latach 19952014 władze stolicy wstrzymały sprzedaż mieszkań i uruchomiły szereg inicjatyw, które
mają poprawić sytuację mieszkaniową warszawianek i warszawiaków. W grudniu 2017
r. Rada m.st. Warszawy przyjęła pierwszą w historii stołecznego samorządu Politykę
mieszkaniową – Mieszkania2030. Jednocześnie przyjęto zaktualizowany plan
zarządzania zasobem komunalnym Warszawy do 2022 r. Oba te dokumenty poza
mówieniem o konieczności większej liczby dostępnych cenowo mieszkań na wynajem,
uwzględniają również takie kwestie jak starzenie się społeczeństwa, dostępność
mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami, efektywność energetyczna. Pojawiły się
też różne możliwości finansowania zewnętrznego ze źródeł krajowych oraz ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz możliwość tworzenia potencjalnie
korzystnych dla miasta projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, które
umożliwiają poszukiwanie innych źródeł finansowania poza środkami z budżetów
samorządów.
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Jednak choć na poziomie dokumentów strategicznych widać istotną zmianę
podejścia, to mieszkań na wynajem wciąż jest mniej niż potrzeb. Długotrwałe procesy
inwestycyjne sprawiają, że oczekiwane na rynku mieszkania pojawiają się dopiero w
perspektywie kilku lat. W rezultacie publiczne instrumenty nie są w stanie nadążyć za
tendencjami panującymi na lokalnych rynkach. W Warszawie na każdym kroku widać
nieustający boom budowlany, ale równolegle rosną ceny mieszkań na rynku
pierwotnym. Na debatach i konferencjach o mieszkalnictwie można usłyszeć, że
mieszkania na wynajem są przyszłością i nowym segmentem lokowania oszczędności,
który może zmienić reguły rynku mieszkaniowego. Jednak nieliczne inwestycje
mieszkaniowe na wynajem powstają na razie głównie na rynku prywatnym w górnym
segmencie cen.
Jednocześnie dyskusja o polityce mieszkaniowej w Warszawie przez ostatnie lata
została silnie zdominowana przez dyskusję o zwrotach kamienic z tytułu dekretu
Bieruta. Głównym wątkiem jest dramatycznie trudna sytuacja, w której znaleźli się ich
mieszkańcy i mieszkanki, gdy z dnia na dzień przestali być lokatorkami i lokatorami
komunalnymi, a ceny najmu ich mieszkań podniosły się kilkakrotnie, do poziomu
występującego na rynku komercyjnym. Mimo działań podjętych na rzecz tych osób,
wśród lokatorek i lokatorów budynków „dekretowych” pozostaje poczucie krzywdy
dotyczące zerwanej umowy społecznej, jaką miała być gwarancja bezpieczeństwa
dla osób mieszkających w lokalach komunalnych. Z drugiej strony poczucie braku
sprawiedliwości towarzyszy wszystkim warszawiakom i warszawiankom, którzy nie mieli
możliwości wynająć mieszkania komunalnego czy w TBS; dla nich jedynym
racjonalnym wyjściem jest wciąż zakup mieszkania na wieloletni kredyt hipoteczny lub
wynajęcie go na wolnym rynku po bardzo wysokich stawkach.
Dyskusje o polityce mieszkaniowej w Warszawie są tym trudniejsze, że każda fala
migracji do stolicy mierzy się z inną rzeczywistością na rynku mieszkaniowym. W
zupełnie innej sytuacji jest osoba, której babcia była lokatorką komunalną, a
następnie rodzina wykupiła jej mieszkanie. Jeszcze w innej są osoby, które obecnie są
lokatorami lub lokatorkami komunalnymi (nie mają pewności, czy do
zamieszkiwanych przez nich budynków nie pojawią się roszczenia). Skrajnie odmienny
przypadek stanowią osoby zajmujące mieszkania kupione na kredyt, które okazuje się
zbyt małe, żeby mieszkać w nim komfortowo, gdy ich rodzina się powiększy. Przy
istnieniu tak wielu różnych sytuacji „karier mieszkaniowych” trudno o uniwersalne
postulaty. Mimo to prezentowany Program Mieszkania2030 stara się wyjść poza
niewielki procentowo zasób mieszkań, który ma dziś do dyspozycji warszawski
samorząd i zainicjować dyskusję o uniwersalnych zasadach dobrego mieszkalnictwa.
Program Mieszkania2030, wzorem światowych organizacji takich jak UN Habitat,
określa kryteria docelowe dostępności mieszkań – na poziomie wydatków na
mieszkanie, które nie przekraczają około 30% rozporządzalnego dochodu
gospodarstwa domowego. Wskazuje lukę pomiędzy mieszkaniami komunalnymi i
mieszkaniami w TBS-ach a rynkiem komercyjnym i proponuje nowy segment mieszkań,
nazywany w dokumencie segmentem D. Są to mieszkania, których ceny najmu
wynoszą około 60% cen rynkowych (w zależności od lokalizacji, przeznaczone dla osób
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pracujących, ale o średnich dochodach. Otwarcie się na ten nowy typ mieszkań
umożliwia dostępne obecnie na rynku publicznym i prywatnym finansowanie dla tego
typu inwestycji.
Ponadto Program Mieszkania2030 zawiera zbiór wytycznych dotyczących dobrego
mieszkalnictwa, jakim jest Warszawski Standard Mieszkaniowy (WSM). WSM to
dokument obligatoryjny dla wszystkich miejskich inwestycji, ale też zachęta dla
prywatnych inwestorów, aby budować – nie tylko dużo, ale również i dobrze.
Inwestycje miejskie, które z założenia muszą być budowane ekonomicznie, są dobrym
wzorcem dla inwestycji komercyjnych. Warszawski samorząd widzi swoją rolę jako
pioniera we wdrażaniu nowego lepszego podejścia do mieszkalnictwa. Mieszkania
powstające zgodnie z WSM pokażą, jak można budować ekonomicznie, a
jednocześnie dobrze. Liczymy, że będzie to cenna informacja zarówno dla samych
deweloperów, jak i dla kupujących mieszkania na rynku komercyjnym.
Program określa również nową rolę dla Pełnomocników/Pełnomocniczek Prezydenta
Miasta, którzy/które reprezentują udział Miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
gdzie mieszkają komunalni lokatorzy. Zgodnie z założeniami Programu mają stać się
liderami i liderkami pozytywnych zmian i cennych źródłem informacji dla zarządców
oraz właścicieli i właścicielek prywatnych mieszkań. Ambicją Miasta jest również
propagowanie dobrych zasad najmu oraz służenie informacją na temat prywatnego
rynku mieszkaniowego wszystkim warszawiakom i warszawiankom oraz osobom, które
chciałyby zamieszkać w stolicy.
Program Mieszkania2030 nie rozwiąże od razu wszystkich bolączek rynku
mieszkaniowego, ale jest krokiem przybliżającym nas do przyszłości, w której dostępne
cenowo mieszkania na wynajem nie są dobrem deficytowym. Ten nowy kierunek
wymaga wsparcia społecznego i politycznego, by mógł zostać utrzymany. Podział
programu na dwie perspektywy czasowe 2019-2024 oraz 2025-2030 pozwoli
zweryfikować słuszność obranych założeń, a jednocześnie zachować szerszy
horyzont, jaki wyznaczony został na rok 2030.
Dokument, który Państwo czytacie, jest wersją do konsultacji, więc jest otwarty na
zmiany i modyfikacje. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii! Jednocześnie nie powstał w
próżni; jego ramy wyznacza Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030, którą tworzono
podczas trwających rok warsztatów i pogłębionych konsultacji, oraz inne dokumenty.
Pełną ich listę znajdziecie Państwo w kolejnym rozdziale dotyczącym powiązanych
dokumentów. Pewne kierunkowe rozstrzygnięcia są więc z góry zdefiniowane przez
kontekst prawny i organizacyjny, w którym ten dokument powstaje.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O DOKUMENCIE
Program Mieszkania2030 jest programem operacyjnym do Strategii Rozwoju Warszawy
– #Warszawa2030 przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy w dniu 10 maja 2018 roku.
W oparciu o wytyczne dla dokumentów strategicznych wynikające ze strategii
Program Mieszkania2030 został podzielony na dwie części: lata 2018-2024 oraz lata
2025-2030. Dlatego też ten dokument szczegółowo opisuje działania w pierwszym
okresie, a na kolejne lata określa rekomendacje. Dynamika przemian społecznych
wymaga zastosowania oceny średniookresowej w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Dzięki
temu można ocenić skuteczność podejmowanych działań oraz wskazać konieczne
do przeprowadzenia korekty w sposobie realizacji przedsięwzięć.
Program realizuje cel 2.1. Strategii (Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań).
Zgodnie z tym celem mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb, której sposób
zaspokojenia oddziałuje na inne aspekty życia, takie jak relacje społeczne czy
funkcjonowanie miasta. Zwiększenie dostępności mieszkań nastąpi poprzez rozwijanie
zasobu mieszkań komunalnych (w tym socjalnych). Wykorzystane zostaną instrumenty
wspierające budownictwo społeczne, ale także rozwijające rynek mieszkań
przeznaczonych na długotrwały i bezpieczny wynajem. Promowane i wspierane
będą również alternatywne i innowacyjne modele zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych osób o zróżnicowanych dochodach i oczekiwaniach. Prowadzona
polityka mieszkaniowa wymusi tworzenie osiedli i mieszkań z uwzględnieniem
wymogów osób w różnym wieku, co sprzyja wzmacnianiu różnorodności społecznej.
Projektowane osiedla staną się częścią otoczenia i nie będą stanowiły zamkniętych
enklaw. Wspierane będzie budownictwo ukierunkowane na racjonalne
gospodarowanie zasobami oraz zapewniające wysoką jakość przestrzeni wspólnych.
Realizacja tego celu wymaga zastosowania systemowych rozwiązań, obejmujących:
•
•

•

uwzględnienie jakościowych wymogów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy
planowaniu przestrzennym;
zmniejszenie luki dochodowej pomiędzy kryteriami kwalifikującymi do najmu
mieszkań komunalnych oraz budownictwa społecznego a rynkiem
komercyjnym;
podporządkowanie
polityki
zarządzania
nieruchomościami
polityce
przestrzennej.

Cel ten będzie wspierał realizację innych celów: podniesienie jakości projektowanych
osiedli i dostosowanie ich do potrzeb różnych grup wiekowych ułatwi nawiązywanie
relacji społecznych, co przełoży się na wzmocnienie więzi społecznych mieszkanek i
mieszkańców. Budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie
zasobami przyczyni się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Zróżnicowana
oferta mieszkaniowa będzie jednym z atutów przyciągających talenty, liderki i liderów.
Poza głównym celem 2.1 Strategii, Program Mieszkania2030 odnosi się również do
celów: 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu; 2.3: Korzystamy z usług blisko
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domu; 3.2 Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym; oraz 4.3 Przyciągamy talenty i
liderów.
Program Mieszkania2030 jest programem wdrożeniowym dla Polityki mieszkaniowej –
Mieszkania2030, która została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy 14 grudnia 2017 roku
(uchwała nr LIX/1534/2017) i wyznacza ramy dla Programu Mieszkania2030. Polityka
mieszkaniowa jest skoncentrowana na podnoszeniu jakości zamieszkiwania w stolicy
oraz wyznacza główne kierunki rozwoju mieszkalnictwa. Są to: wspieranie społeczności
lokalnych, zasady kształtowania osiedli mieszkaniowych i zespołów zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju, określenie czterech segmentów miejskich
mieszkań, wdrażanie innowacji mieszkaniowych, wspieranie warszawskiego rynku
najmu oraz gromadzenie wiedzy i edukacja.

INNE POWIĄZANE DOKUMENTY
Program Mieszkania2030 jest powiązany z dokumentami strategicznymi
obowiązującymi na poziomie krajowym oraz na poziomie samorządowym, przyjętymi
przez Radę m.st. Warszawy.

DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM
KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA (KPM)
Strategicznym celem KPM jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów
zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz
poprawa jakości życia mieszkańców poprzez:
 Stworzenie warunków dla skutecznego i partnerskiego zarządzania rozwojem
na obszarach miejskich, zwłaszcza na obszarach metropolitalnych.
 Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym
przeciwdziałanie
takim
negatywnie
ocenianym
zjawiskom,
jak
niekontrolowana suburbanizacja, czyli wyludnianie się centrum miast i
chaotyczna zabudowa peryferii.
 Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez odnowę zdegradowanych
społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich.
 Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do
pobudzania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia.
 Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede
wszystkim na obszarach wymagających dodatkowego wsparcia ze strony
polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez
wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu
(str.12 KPM).
Nadrzędnym elementem celu strategicznego polityki miejskiej jest poprawa jakości
życia mieszkańców. Mają na nią wpływ takie czynniki, jak niskoemisyjność i
efektywność energetyczna, ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu,
rewitalizacja, partycypacja publiczna, demografia, zarządzanie obszarami miejskimi,
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rozwój gospodarczy, polityka inwestycyjna, kształtowanie przestrzeni, transport i
mobilność miejska (str. 17 KPM).
„Miasta mogą̨ oddziaływać́ na rzecz niskoemisyjności i poprawy efektywności
energetycznej w co najmniej kilku obszarach. W skali kraju największa ilość́ energii
zużywana jest na zaopatrzenie budynków w ciepło i energię. W 2012 roku w miastach
Polski było ok. 9,3 mln mieszkań́ o rożnym statusie właścicielskim. Do samorządów
nalezą̨ budynki mieszkalne (łącznie ok. 1 mln mieszkań́), a także obiekty użyteczności
publicznej, zajmowane przez władze samorządowe i jednostki im podległe, czy też
użytkowane przez inne podmioty. Duża cześć́ budynków wchodzących w skład tych
zasobów została oddana do użytkowania przed II wojną światową. Niski stan
techniczny i technologiczny nie odpowiada obecnym standardom i potrzebom, w
tym w zakresie efektywności energetycznej.” (str. 55 KPM).
Przeciwdziałanie suburbanizacji: Władze miejskie, ograniczając w racjonalny sposób
rozwój przestrzenny miasta, będą starały się ograniczyć chaotyczne rozlewanie się
zabudowy. Ma to polegać na dostosowaniu wielkości terenów przeznaczonych na
cele mieszkaniowe do faktycznych potrzeb, uchwalaniu na tej podstawie planów
miejscowych i rezygnację z rozwoju zabudowy niezgodnej z polityką przestrzenną
gminy. Powyższe znacznie ułatwiłaby zmiana obowiązującego prawa poprzez
wprowadzenie
mechanizmów
wspierających
rozwój
inwestycji
na
już
przygotowanych do tego celu terenach (tj. z dostępem do infrastruktury technicznej i
społecznej) wewnątrz miasta. Docelowo mechanizmy te powinny chronić przed
zabudową obszary cenne przyrodniczo, krajobrazowo lub kulturowo, a także
uwzględniać tereny szczególnego zagrożenia, np. powodzią̨. Miasta powinny
zapewniać pierwszeństwo finansowania infrastruktury w obszarach zurbanizowanych.

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY (NPM)
Głównym celem NPM jest wprowadzenie rozwiązań zwiększających dostępność
mieszkań, zwłaszcza dla rodzin o przeciętnych i niskich dochodach,
uniemożliwiających zakup lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.
Ponadto istotnym celem określonym w NPM jest poprawa warunków mieszkaniowych
społeczeństwa, stanu technicznego mieszkań oraz zwiększenie efektywności
energetycznej.
NPM wskazuje kierunek zmian w zakresie:
 wprowadzenia kompleksowych zmian w prawie, usprawniających proces
inwestycyjno-budowlany, które będą bazą dla polityki mieszkaniowej gmin
(powiązanie polityki planistycznej z polityką mieszkaniową, tak aby nowo
powstające osiedla były przyjazne dla życia i dostarczały potrzebnych usług);
 wspierania mniej zamożnych gospodarstw domowych w ponoszeniu
wydatków na mieszkania w ramach zmodyfikowanego systemu dodatków
mieszkaniowych;
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 wspierania realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
przywracających funkcje mieszkaniowe na obszarach zurbanizowanych
i zdegradowanych społecznie;
 dostosowania nowo budowanych mieszkań (wraz z towarzyszącą
infrastrukturą) do wyzwań związanych ze zmieniającą się strukturą wiekową
społeczeństwa;
 regulacji zasad określających funkcjonowanie rynku najmu, w tym
racjonalizacja zasad gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych;
 rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań,
w tym uruchomienie nowego spółdzielczego budownictwa lokatorskiego;
 odpowiadania na problem starzenia się społeczeństwa;
 przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu oraz zwiększania efektywności
energetycznej budownictwa mieszkaniowego;
 uruchomienia
kompleksowego
programu
wsparcia
społecznego
budownictwa czynszowego (budownictwo realizowane m.in. przez samorządy
gminne, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe),
rozszerzenie grona inwestorów, którzy mogą realizować ten rodzaj
budownictwa ze wsparciem publicznym;
 zwiększenia podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach, zwłaszcza
przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa (zgromadzonych w
Narodowym Funduszu Mieszkaniowym), w ramach systemu wynajmu mieszkań,
w tym z możliwością docelowego przeniesienia prawa własności.

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UBÓSTWU I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 2020.
NOWY WYMIAR AKTYWNEJ INTEGRACJI (KPPUIWS)
Kwestie wpływające na tworzenie polityki mieszkaniowej zostały ujęte w KPPUiWS jako
cel strategiczny zatytułowany „Zapobieganie niepewności mieszkaniowej
i przeciwdziałanie bezdomności”. Celem głównym tak określonej strategii jest trwałe
zmniejszenie liczby obywatelek i obywateli zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym o 1,5 mln osób. Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na
wynajem umożliwi stabilność i aktywizację zawodową rodzin, zapobiegając utracie
mieszkania i bezdomności powodującej wykluczenie społeczne.
Zakłada się:
1. Wsparcie w tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych, a także w rozwoju partnerstwa społecznopublicznego dla budowy mieszkań społecznych.
2. Wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią spłatę zadłużenia osobom
zagrożonym eksmisjami.
3. Rozwój mieszkalnictwa i budownictwa społecznego poprzez:
 kontynuację programu wsparcia samorządów gminnych i organizacji
pożytku publicznego w tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych;
 zmiany w systemie budownictwa społecznego, ułatwiające dostęp do
niego osobom, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o najem
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mieszkania gminnego i zbyt niskie, aby zakupić lub wynająć mieszkanie na
rynku komercyjnym;
 poprawę dostępu do mieszkań chronionych, mieszkań wspomaganych,
mieszkań treningowych oraz noclegowni i domów dla bezdomnych;
 rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego i włączenie sektora prywatnego
w tworzenie mieszkań społecznych.
4. Zintegrowane działania na rzecz zapobiegania utraty mieszkania, zadłużeniom
czynszowym, eksmisjom i bezdomności. Wprowadzenie definicji mieszkań
wspieranych.
5. Wprowadzenie programów mieszkań treningowych/chronionych/wspieranych
jako alternatywy dla rozwiązań instytucjonalnych w postaci schronisk i obiektów
zbiorowego zakwaterowania wspierających wychodzenie z bezdomności.

NOWE REGULACJE LEGISLACYJNE I PLANOWANE ZMIANY
NOWE REGULACJE LEGISLACYJNE
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1529)
Założenia:
 ustalenie zasad kwalifikowania i przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa
na wsparcie budownictwa mieszkaniowego;
 powołanie i określenie zasad funkcjonowania Narodowego Funduszu
Mieszkaniowego jako państwowej osoby prawnej, która będzie pełnić funkcję
„banku ziemi”;
 ustalenie
zasad
udzielania
wsparcia
przedsięwzięć
budownictwa
mieszkaniowego w oparciu o aktywa i środki finansowe Narodowego Funduszu
Mieszkaniowego, dzięki czemu zwiększy się dostępność mieszkań;
 określenie roli Narodowego Operatora Mieszkaniowego oraz podmiotów
o statusie operatorów mieszkaniowych, które będą budować na gruntach
Narodowego Funduszu Mieszkaniowego.
 wprowadzenie do obowiązujących ustaw wielu zmian regulujących –
najistotniejsze z punktu widzenia Polityki mieszkaniowej zostały wprowadzone
do ustaw: z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1610 oraz z 2017 r. poz. 1442) „najmu instytucjonalnego”; z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) – zmiana w sposobie
wyodrębniania lokali.
Ustawa zgodna z modelem organizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach pakietu
„Mieszkanie+”, realizowanym z wykorzystaniem struktur Banku Gospodarstwa
Krajowego.
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Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1442)
Ustawa ma wyeliminować bariery w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach
rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie
społecznego budownictwa czynszowego.
 złagodzenie warunku wynajęcia minimum 50% lokali mieszkalnych
utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego
osobom wychowującym dzieci, jako zobowiązania wynikającego z ustawy,
który utrudniał uczestnictwo w programie inwestorom realizującym
przedsięwzięcia dla społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin z dziećmi,
 umożliwienie spółdzielniom mieszkaniowym wsparcia finansowego dla
budowania lokali, które będą zamieszkiwane w oparciu o spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu, w celu aktywizacji sektora spółdzielczości
mieszkaniowej,
 podwyższenie poziomu współudziału w inwestycji z 25 do 30% kosztów
przedsięwzięcia, by ułatwić jego finansowanie
 podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu
mieszkalnego,
 uelastycznienie zasady proporcjonalnego podwyższenia czynszu w przypadku
przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych,
 doprecyzowanie wzoru do obliczenia kwoty zwracanej partycypacji.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r. poz. 756)
Ustawa wprowadza zmiany zasad gospodarowania mieszkaniami należącymi do
gminy, przeznaczonymi dla osób najuboższych, a także określa zasady udzielania
bezzwrotnych dotacji z przeznaczeniem na udział gmin i związków międzygminnych
w przedsięwzięciach społecznego budownictwa czynszowego oraz późniejszego
zarządzania tymi inwestycjami.
Wśród najistotniejszych zmian wskazuje się na:
 wprowadzenie zasady ponoszenia wydatków budżetowych związanych
z bezzwrotnym wsparciem;
 likwidację obowiązku wydzielania tzw. ekwiwalentnego zasobu lokali
socjalnych;
 wydłużenie okresu realizacji i rozliczenia przedsięwzięć podejmowanych przez
organizacje pożytku publicznego;
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 szeroką ofertę mieszkań społecznego budownictwa czynszowego, kierowaną
do gospodarstw domowych, które nie dążą do posiadania mieszkania na
własność ze względu na niższe dochody i inne preferencje mieszkaniowe;
 zwiększenie podaży mieszkań dla mniej zamożnych gospodarstw domowych
poprzez rozwój budownictwa czynszowego realizowanego przy udziale
finansowym gmin i budżetu państwa;
 wprowadzenie dla gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego nowych
regulacji dotyczących zawierania i rozwiązywania umów najmu;
 wprowadzenie najmu socjalnego, co oznacza rezygnację ze stosowania
pojęcia „lokal socjalny”.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018
r. poz. 1162)
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm udzielania
przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane rozwiązanie przewiduje wsparcie nowych
inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego (odpowiednio na
zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn.
zm.)) oraz usług informacyjnych świadczonych nieodpłatnie przez podmioty
odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji, tj. spółki zarządzające strefami na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych, dalej: "ustawa o SSE" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010). Wprowadzone
ustawą rozwiązania zastąpiły dotychczasowe wsparcie funkcjonujące w ramach
ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
Ustawa ma doprowadzić do wzrostu inwestycji prywatnych, co przyczyni się do:
1) rozwoju innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej;
2) tworzenia nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych
pracowników;
3) rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich
wykorzystanie w gospodarce narodowej;
4) zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług;
5) rozwoju eksportu;
6) zahamowania wzrostu zróżnicowań regionalnych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1540)
Podstawowe założenia NPM przyjętego na podstawie rekomendacji Rady
Mieszkalnictwa wprowadzają system dopłat do czynszów zamiast planowanego
wcześniej systemu wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe. Przyjęte w ustawie
rozwiązanie realizuje dwa główne cele:
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1) społeczny, dzięki skierowaniu systemu dopłat do osób, których dochody
uniemożliwiały do tej pory samodzielny zakup mieszkania o odpowiednim
standardzie;
2) inwestycyjny, przez adresowanie dopłat dla lokatorek i lokatorów nowych
budynków, które zwiększają krajowy zasób mieszkaniowy.
Dodatkowo dopłaty do czynszu wzmacniają wymiar lokalny polityki mieszkaniowej
przez wiodącą rolę samorządów gminnych w wyborze inwestora i kwalifikacji
najemców. Dopłaty mogą być również elementem polityki zachęcającej do
inwestowania na terenach rewitalizowanych (o dopłaty do czynszu można się
ubiegać również w przypadku budynków mieszkalnych poddanych remontom lub
przebudowie, znajdujących się na terenach Specjalnych Stref Rewitalizacji).
Najistotniejsze rozwiązania zawarte w ustawie obejmują:
 wprowadzenie systemu dopłat do czynszów dla gospodarstw domowych
spełniających ustawowe kryteria dochodowe,
 stosowanie dopłat w przypadku nowo budowanych mieszkań oraz mieszkań
na obszarach poddawanych rewitalizacji,
 przyznawanie dopłat na 9 lat,
 uzależnienie wysokości dopłaty od lokalnego kosztu budowy mieszkań oraz od
powierzchni zajmowanego mieszkania (przy ograniczeniach związanych z
liczbą członków gospodarstwa domowego),
 corocznie sprawdzanie prawa do dopłat pod kątem dalszego spełniania
kryteriów dochodowych oraz ewentualne zmiany wysokości dopłaty ze
względu na zmianę liczby członków gospodarstwa domowego,
 nabór najemców prowadzony przez gminy (które będą mogły korzystać
również z pośrednictwa spółek gminnych), z uwzględnieniem kryteriów
określanych przez radę gminy,
 zawieranie umowy najmu z najemcą po zbadaniu zdolności do terminowego
opłacania czynszu.
Program będzie finansowany ze środków Funduszu Dopłat, w ramach wydatków
określonych w Narodowym Programie Mieszkaniowym na wsparcie systemu
oszczędzania na cele mieszkaniowe. W założeniu projektodawcy powinno nastąpić
płynne przejście od realizowanych dotychczas programów wsparcia osób fizycznych
w zakupie własnego mieszkania ("Rodzina na swoim", "Mieszkanie Dla Młodych") do
programu finansowania dopłat do czynszów.

Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany (nr UD135 w Wykazie prac
legislacyjnych Rady Ministrów)
Planowana ustawa ujednolici zagadnienia w zakresie kształtowania i realizacji polityki
przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju.
Obejmuje to zarówno uchwalanie, jak i wykonywanie aktów planowania
przestrzennego, np. przy budowie dróg publicznych i sieci. W dokumencie zostaną
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ujęte regulacje dotyczące nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów
publicznych oraz elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na
środowisko, zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks
ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej,
zgody na użytkowanie oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych
i postępowania w przypadku katastrof.
W dotychczasowej wersji projektu główną zmianą wprowadzoną przez Kodeks
w stosunku do obowiązujących przepisów prawa było wzmocnienie roli Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten miał
przybrać nową nazwę Studium Rozwoju Przestrzennego, a jego ustalenia miały być
wiążące przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. W jeszcze większym stopniu
niż dotychczas w projekcie uwypuklono powiązanie programowania rozwoju
przestrzennego gminy z jej możliwościami finansowymi w realizacji infrastruktury
technicznej i społecznej, jako zadań własnych gminy. Projekt ustawy zawierał szereg
przepisów regulujących powstawanie „publicznych zasobów mieszkaniowych”, w tym
związanych z działalnością Narodowego Operatora Mieszkaniowego (NOM).
Inwestycje realizowane przez NOM mają uzyskać specjalny status i uproszczoną
ścieżkę procesu planistycznego.

DOKUMENTY STRATEGICZNE M.ST. WARSZAWY
STRATEGIA ROZWOJU WARSZAWY – WARSZAWA2030
Strategia jest dokumentem ogólnym, określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz
cele, które mają doprowadzić do jej urzeczywistnienia. Szczegóły zawarto w
programach, czyli odrębnych dokumentach, które wskazują konkretne rozwiązania i
zadania do wykonania. Strategia została wprowadzona uchwałą Rady m.st.
Warszawy nr LXVI/1800/2018 z 10.05.2018 r. Dokument zakłada, że wprowadzenie w
życie wizji Warszawy będzie możliwe dzięki realizacji czterech celów strategicznych
oraz doprecyzowujących je trzynastu celów operacyjnych. Są one wyrazem
zintegrowanego podejścia Warszawy do kształtowania polityki rozwoju w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. Program Mieszkania2030
jest realizacją celu strategicznego 2. Wygodna lokalność oraz celu operacyjnego 2.1.
Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań, który zakłada rozwinięcie oferty
mieszkaniowej, aby była dostosowana do potrzeb i możliwości finansowych
mieszkańców. Realizacja założeń wymagać będzie zastosowania systemowych
rozwiązań, obejmujących:
 uwzględnienie w planowaniu przestrzennym wymogów dotyczących jakości
przyszłej zabudowy mieszkaniowej,
 stosowanie zasad uniwersalnego projektowania,
 podporządkowanie
gospodarowania
nieruchomościami
komunalnymi
polityce przestrzennej miasta.
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POLITYKA MIESZKANIOWA MIESZKANIA2030 (POLITYKA)
Polityka jest dokumentem kierunkowym. Stanowi deklarację zasad i wartości. Odnosi
się do sposobu działania i wskazuje najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie, nie
prowadząc wprost do realizacji konkretnych projektów. Dokument został przyjęty na
podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr LIX/1534/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
W zaproponowanym ujęciu obejmuje zarówno oczekiwania społeczne związane
z mieszkalnictwem (jako zabezpieczenie wystarczającej liczby mieszkań dla
potrzebujących, unowocześnienie zarządzania zasobem mieszkaniowym), jak również
dotyczące wygody mieszkanek i mieszkańców żyjących w danym środowisku
(aktywizacja, integracja). Istotnym elementem dokumentu jest powiązanie polityki
planistycznej z polityką mieszkaniową w taki sposób, aby nowopowstające osiedla
były przyjazne dla użytkowników i dostarczały potrzebnych im usług. Podstawą
opracowania Polityki jest diagnoza sytuacji mieszkaniowej miasta, pogłębiona o realia
mieszkaniowe panujące w innych metropoliach polskich i krajach europejskich.
Wnioski diagnozy stanowiły podstawę do zdefiniowania wyzwań, na jakie Polityka
powinna odpowiedzieć. Są nimi (m.in):
 zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
 dostarczenie oferty dostępnych mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb,
w tym pomoc najsłabszym,
 zwiększająca się długość życia,
 migracje,
 przyciąganie talentów.
Stanowiły one również wskazówki do opracowania kierunków działań wynikających z
polityki mieszkaniowej, takich jak: potrzeby społeczności lokalnej w zakresie stworzenia
warunków dla wzajemnego wsparcia mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych,
spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych inwestorów; rozwój zrównoważonego
mieszkalnictwa w zakresie kształtowania osiedli mieszkaniowych w zakresie wspólnych
przestrzeni, wygody zamieszkania czy też przemieszczania się; przekształceń
przestrzennych, efektywności energetycznej, lepszego wykorzystania mieszkań
znajdujących się w zasobach miasta oraz wprowadzenia Warszawskiego Standardu
Mieszkaniowego. W opracowaniu uwzględniono innowacje mieszkaniowe, jak
również nowe podejście do gromadzenia danych oraz ich udostępniania na potrzeby
warszawskiego rynku mieszkaniowego.

WIELOLETNI PROGRAM
WARSZAWY (WPGMZ)

GOSPODAROWANIA

MIESZKANIOWYM

ZASOBEM

M.ST.

WPGMZ
stanowi
średniookresowy
(pięcioletni)
dokument
określający
zasady racjonalnego i skutecznego gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym m.st.
Warszawy. Obowiązek uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy programu wynika z art.
21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. WPGMZ obejmuje m.in.
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analizy i prognozy dotyczące zasobu mieszkaniowego, a także zasady racjonalnego
gospodarowania oraz zasady polityki czynszowej.
WPGMZ stanowi strategiczny dokument przy podejmowaniu decyzji o kierunkach
rozwoju racjonalnej gospodarki mieszkaniowej gminy w zakresie zadań określonych w
art. 4 ust. 2 przywołanej ustawy.
Obecnie obowiązujący WPGMZ przyjęty został na lata 2018-2022 na podstawie
uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LIX/1535/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2017 r. poz. 12422). WPMGZ może podlegać aktualizacji po wejściu w życie
zmian ustawy o ochronie praw lokatorów w kwietniu 2019 r.
Realizacja założeń zawartych w WPGMZ ma na celu:
 zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób
zakwalifikowanych do uzyskania pomocy w tym zakresie, w szczególności
oczekujących na wynajęcie lokali socjalnych i zamiennych;
 poprawę jakości zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta, w tym
poprawę jego stanu technicznego w wyniku wprowadzenia polityki
remontowej określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb remontów i
modernizacji;
 pozyskanie lokali gotowych do zasiedlenia poprzez budowę nowych
mieszkań;
 kreowanie polityki czynszowej uwzględniającej ochronę najemców o
niskich dochodach.

SPOŁECZNA STRATEGIA WARSZAWY. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA
SPOŁECZNYCH NA LATA 2009-2020 (SSW)

PROBLEMÓW

W SSW wpisany jest program operacyjny: Polityka mieszkaniowa adresowana do grup
o zróżnicowanych potrzebach mieszkaniowych. Realizacja programu będzie
wymagała stworzenia całościowego systemu oddziaływań wobec bezdomności i
wykluczenia mieszkaniowego, skierowanego do określonych grup. Program obejmie
m.in.:
 system działań prewencyjnych, interwencyjnych i integracyjnych (stworzenie
systemu monitorowania bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego,
wdrożenie całościowej oferty usług, wypracowanie jednolitych zasad
kierowania do korzystania z tych usług);
 aktualizację społecznych kryteriów udzielania wsparcia w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych pozostałych grup mieszkańców;
 poszukiwanie
modeli
wzmacniania
społecznego
budownictwa
mieszkaniowego w stolicy oraz podaży lokali mieszkalnych w całej aglomeracji
(przygotowanie kolejnych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, nacisk na
zintegrowany system komunikacyjny i współpracę z sąsiednimi gminami i
powiatami);
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 wykorzystanie w większym zakresie istniejących zasobów mieszkaniowych, by
osiągać cele pomocy społecznej (np. opieka zastępcza, mieszkania chronione
i inne programy wsparcia).

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
M.ST. WARSZAWY (STUDIUM)
Studium to dokument planistyczny określający politykę przestrzenną m.st. Warszawy.
Jego sporządzenie leży w gestii Prezydenta m.st. Warszawy, a przyjmuje go w drodze
uchwały Rada m.st. Warszawy. Obecny kształt dokumentu pochodzi z 2006 roku
(uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 roku).
Od momentu jego przyjęcia był on kilka razy nieznacznie modyfikowany. Obecnie
trwają prace nad nową koncepcją dokumentu.
Studium stanowi zbiór wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które nie mogą naruszać jego postanowień. Procedurę sporządzania
studium oraz jego zmiany określa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.).
Zgodnie z nią faktyczny wpływ Studium na procesy inwestycyjne jest ograniczony.
Jego ustalenia nie są wiążące dla inwestycji, które powstają na obszarach
nieobjętych planami miejscowymi. Brak dostatecznego umocowania prawnego
Studium powoduje trudności we wdrażaniu w takich miejscach przez Miasto polityki
przestrzennej. Oczekuje się, iż w ramach prac legislacyjnych nad kodeksem
urbanistyczno-budowlanym zostanie podjęta próba rozwiązania tej sytuacji.
Zapisy Studium wskazują główne elementy kształtujące strukturę przestrzenną i
krajobraz miasta. Dzieli ono również miasto na strefy funkcjonalne o zbliżonych
cechach zagospodarowania. Wszystkie tereny w granicach m.st. Warszawy uzyskują
określone funkcje, jakie mają pełnić w strukturze funkcjonalno-przestrzennej.
Poszczególnym obszarom przypisano wskaźniki urbanistyczne, takie jak: średnia
wysokość i intensywność zabudowy oraz wymagany udział powierzchni biologicznie
czynnej. Do uszczegółowienia wskaźników oraz funkcji poszczególnych terenów
dochodzi podczas opracowania projektów planów miejscowych. W odniesieniu do
obsługi transportowej miasta Studium określa m.in. podstawową sieć drogowouliczną, klasyfikację ulic, wskaźniki parkingowe dla poszczególnych stref miasta i typów
zagospodarowania oraz system transportu publicznego.
Szczególną pozycję w Studium mają obszary mieszkaniowe. Opracowano dla nich
ustalenia , które kładą nacisk na zróżnicowanie funkcjonalne i zapewnienie
podstawowych usług dla ludności. Standardy zagospodarowania określające
niezbędne wyposażenie terenów mieszkaniowych dotyczą dostępu do: oświaty,
zdrowia i pomocy społecznej, kultury, terenów zieleni urządzonej i sportu
powszechnego oraz usług podstawowych. Dokument ustala także perspektywiczne
standardy mieszkaniowe dla nowej zabudowy w postaci powierzchni mieszkania
przypadającej na jedną osobę.
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (PLANY)
Plany to akty prawa miejscowego, które regulują przeznaczenie terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określają sposoby zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu zgodne z polityką przestrzenną m.st. Warszawy, którą
określa Studium. Obecnie obowiązuje 270 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze 19.265 ha (37,25% powierzchni m.st. Warszawy). Trwa
sporządzanie 214 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: 2
kontynuowane w trybie „starej” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym, 212 prowadzonych w trybie „nowej” ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plany w trakcie sporządzania
obejmują 18.243 ha (ok. 35,27% powierzchni miasta). Szczegółowe wykazy planów
wraz
z
numerami
uchwał
umieszczone
są
na
stronie:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe, natomiast szczegółowe
informacje – http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe, a mapa
pokrycia
planami,
teksty
i
rysunki
poszczególnych
planów
–
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania

DOKUMENTY POWIĄZANE
ZINTEGROWANY PROGRAM REWITALIZACJI M.ST. WARSZAWY DO 2022 ROKU (ZPR)
Realizuje zagadnienia z zakresu rewitalizacji w Mieście Stołecznym Warszawie,
polegające m.in. na:
 ożywieniu społeczno-gospodarczym;
 podniesieniu jakości przestrzeni publicznej i zapewnieniu ładu przestrzennego
(porządkowanie przestrzeni publicznej w wybranych kwartałach ulic w
miejscach koncentracji funkcji mieszkalnych oraz gospodarczych);
 poprawie środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej (poprawa stanu jakości powietrza, polepszenie komfortu życia
mieszkańców oraz ograniczenie kosztów ogrzewania, zwiększenie liczby
budynków ze zmodernizowanym systemem grzewczym podłączonym do sieci
ciepłowniczej);
 podniesieniu standardu budynków i lokali (remonty i modernizacja substancji
mieszkaniowej);
 rozwoju społecznego budownictwa mieszkaniowego (pozyskanie nowych
lokali, których część zostanie wykorzystana do realizacji zadań społecznych,
działań aktywizujących i integrujących seniorów oraz osoby z
niepełnosprawnościami, kulturalnych oraz sektora kreatywnego).

WARSZAWSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA
2010-2020
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Wskazuje na konieczność utworzenia i rozwoju mieszkalnictwa chronionego, które ma
zapewniać osobom z niepełnosprawnościami warunki do samodzielnego
funkcjonowania w środowisku oraz w integracji ze społecznością lokalną (możliwość
uczestniczenia w życiu społecznym, kontynuowania nauki, aktywizacji zawodowej,
podjęcia pracy itd.). Program zakłada obowiązkowe planowanie i projektowanie
mieszkań pozbawionych barier architektonicznych w nowo powstających
inwestycjach.

MŁODA WARSZAWA
Zakłada uwzględnianie potrzeb młodzieży w polityce mieszkaniowej Miasta .
Wprowadza rozwiązania korzystne dla osób kończących studia w Warszawie
i planujących związanie z nią swojej kariery zawodowej, takie jak pula lokali
przeznaczonych na czasowy wynajem dla tej grupy osób, których nie stać na zakup
lub najem mieszkania na rynku komercyjnym.

PROGRAM RODZINA
Program nadaje kierunek działaniom społecznym służącym tworzeniu miasta
przyjaznego rodzinie. Aby działania te były skuteczne, potrzebna jest współpraca
instytucji świadczących usługi we wszystkich obszarach polityki społecznej, a więc
również zajmujących się polityką mieszkaniową. Program przewiduje działania
prowadzące do usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej poprzez
zapewnianie im mieszkania oraz pozyskiwanie lokali na mieszkania filialne i chronione.

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM NA LATA 2013-2020
Ma na celu skuteczniejsze wsparcie instytucjonalne dla seniorów. Zakłada utworzenie
mieszkań chronionych (zasad ich funkcjonowania) i rodzinnych domów pomocy dla
osób starszych. Opracowuje również reguły nadawania statusu mieszkania
chronionego w lokalu zajmowanym przez osobę starszą.

PROGRAM WZMACNIANIA WSPÓLNOTY LOKALNEJ 2015-2020 (PWWL)
PWWL ma charakter interdyscyplinarny i powstał jako program operacyjny Społecznej
Strategii Warszawy (SSW). Wskazuje sposoby realizacji zadań samorządu z
uwzględnieniem kierunków rozwoju polityki społecznej. Zwraca uwagę m.in. na:
 ułatwienie dostępu do przestrzeni, które byłyby przyjazne wspólnotom lokalnym
(zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców i grupy lokalne
z przestrzeni publicznych oraz z powierzchni w istniejących lokalach miejskich);
 potrzebę współpracy z prywatnymi właścicielami, spółdzielniami i wspólnotami
mieszkaniowymi w udostępnianiu przestrzeni na działania społeczne;
 tworzenie miejsc aktywności lokalnej (MAL), wspierających pomysły i działania
lokalnej społeczności; ideę MAL najpełniej realizują domy sąsiedzkie.
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PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY
W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU (SEAP) I PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA
M.ST. WARSZAWY (PGN)
Celami wskazanymi w tych dokumentach są m.in.: redukcja emisji dwutlenku węgla
do atmosfery, podniesienie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia
i strat energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Warszawy. Kluczowy pod tym
względem jest sektor mieszkalnictwa, w którym istnieje możliwość znacznego
zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie – oszczędności finansowych.
Najważniejsze działania do realizacji w ramach wymienionych planów to:
 kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych, zarówno
komunalnych, jak i prywatnych;
 budowa budynków mieszkalnych o wyższej niż wymagana ustawowo
charakterystyce energetycznej;
 podłączenie nowobudowanych i istniejących budynków do miejskiej sieci
ciepłowniczej;
 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii
w mieście m.in. poprzez wspieranie przez Miasto montażu OZE;
 zwrócenie się w kierunku niskoemisyjnego transportu publicznego
obsługującego obszary nowo zurbanizowane.

STRATEGIA ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU – ADAPTCITY (PROJEKT W KONSULTACJACH)
Celem przygotowywanej Strategii adaptacji do zmian klimatu jest wskazanie w
mieście obszarów wrażliwych pod tym względem oraz możliwych do zastosowania
rozwiązań. Planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo to jedne z kluczowych sektorów
przygotowywanego dokumentu. Władze Miasta w swoich działaniach wprowadzają
następujące zasady:
 kształtowanie przestrzeni miasta w sposób zwarty, mieszanie/zróżnicowanie
funkcji; infrastruktura zielona i błękitna w postaci systemu przyrodniczego na
poziomie miasta, powiązana z terenami otaczającymi (elementy
podstawowe),
jak
też
poszczególnymi
dzielnicami
i
osiedlami
(mikrorozwiązania), co stanowi podstawowy i szczególnie chroniony układ
przestrzenny, a wszystkie usługi ogólnomiejskie w pełni zaspokajają potrzeby
mieszkanek i mieszkańców oraz osób przyjezdnych;
 uwzględnianie potrzeby działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i ich
skutków przy opracowaniu dokumentów planistycznych, w szczególności
w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 wspieranie tworzenia warunków do lokalnych działań i zwiększania możliwości
na rzecz samoorganizacji i samowystarczalności (wykorzystanie kapitału
społecznego) w obliczu narastających zagrożeń;
 pionierskie wdrażanie wzorcowych rozwiązań służących dostosowaniu do
zmian klimatu i jego skutków;
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 konsekwentne stosowanie rozwiązań ograniczających dopływ ciepła
do obiektów budowlanych w okresach ciepłych i ograniczających ucieczkę
ciepła z budynków w okresach zimnych;
 zachowanie, wzmacnianie i rozwój zielonej infrastruktury zgodnie
z priorytetowym traktowaniem jej funkcji adaptacyjnej w mieście oraz
w nawiązaniu do idei usług ekosystemów;
 poprawa gospodarki energetycznej w budynkach; zielone ściany dodatkowo
izolują budynki od słońca i mrozu; odpowiednio zaplanowane nasadzenia
drzew wokół budynku mogą wspomagać jego regulację termiczną;
 gospodarowanie wodami opadowymi zgodnie z następującą hierarchią:
gromadź, przechowaj, wykorzystaj, odprowadź;
 gromadzenie wody deszczowej: przyjmuje się, że zielony dach zatrzymuje
nawet 15-25 mm opadu na metr kwadratowy; jeszcze więcej wody może
zatrzymać każda powierzchnia biologicznie czynna w mieście. Zielone dachy
retencjonując wodę lokalnie ograniczają ryzyko podtopień.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY DO
2015 ROKU I NA LATA KOLEJNE W TYM ZRÓWNOWAŻONEGO PLANU ROZWOJU
TRANSPORTU PUBLICZNEGO.
Strategia została przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1749/2009 z 9.07.2009
r. Zakłada ona ograniczenie ruchu samochodowego w obrębie miasta i zapewnienie
równowagi pomiędzy odbywaniem podróży samochodami i transportem zbiorowym,
z uwzględnieniem ważnej roli ruchu pieszego i rowerowego. Głównym celem polityki
transportowej Warszawy jest takie usprawnienie i rozwój systemu transportowego, aby
stworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy
ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.
Spełnienie generalnego celu polityki transportowej będzie odbywać się poprzez
realizację strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportu, przy wykorzystaniu
takich środków, jak:
 stymulowanie koncentracji miejsc zamieszkania, pracy i usług w obszarach
dobrze obsłużonych transportem publicznym;
 stymulowanie przemieszania funkcji (mieszkaniowych, pracy, usług, rekreacji) w
celu ograniczenia potrzeb podróżowania na większe odległości;
 podnoszenie atrakcyjności transportu publicznego przez jego rozwój oraz
poprzez stosowanie priorytetów w ruchu ulicznym, podnoszenie jakości i
niezawodności wykonywanych usług, rozwój systemów transportu szynowego,
usprawnienie powiązań pomiędzy podsystemami transportu publicznego,
tworzenie parkingów typu „Parkuj i jedź” itp.;
 rozwój układu drogowego, głównie na kierunkach obwodowych w stosunku
do centrum miasta; uwzględnienie potrzeb w zakresie ruchu pieszego, w tym
zapewnienie dogodnych i bezpiecznych dojść do przystanków, usprawnienie
węzłów przesiadkowych itp.;
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 uwzględnienie potrzeb w zakresie ruchu rowerowego, w tym zapewnienie
systemu dróg rowerowych i parkingów itp.;
 stosowanie
środków
fiskalnych
w
celu
modyfikacji
zachowań
komunikacyjnych, etapowo w postaci opłat za parkowanie, w dalszej
perspektywie w postaci opłat za wjazd do centrum;
 wspomaganie polityki parkingowej poprzez wprowadzenie i egzekwowanie
normatywu parkingowego przy wydawaniu pozwoleń na budowę;
 planowanie i koordynowanie rozwoju gospodarczego oraz przestrzennego z
rozwojem systemu transportowego w skali aglomeracji.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA M.ST. WARSZAWY Z
UWZGLĘDNIENIEM PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z GMINAMI SĄSIADUJĄCYMI

Plan przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XI/198/2015 z 7.05.2015 r. zakłada
stworzenie założeń dla organizowania usług użyteczności publicznej w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, którego organizatorem lub współorganizatorem
jest m.st. Warszawa. Usługi te winny być organizowane na możliwie wysokim poziomie
i cechować się jak największą dostępnością – zarówno przestrzenną, jak i funkcjonalną
– uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych m.in. o ograniczonej mobilności.
Jego rolą jest m.in. zachęcanie mieszkanek i mieszkańców stolicy do korzystania z
transportu zbiorowego. Mówi również o uwzględnianiu potrzeb osób z
niepełnoprawnościami, które jak wszyscy inni mają prawo do mobilności.

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE TWORZENIA NA TERENIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI, W TYM INFRASTRUKTURY DLA PIESZYCH ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI I PERCEPCJI.
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z 23.10.2017 zakłada
wprowadzenie standardów dla infrastruktury pieszej, tak aby można było łatwo i
wygodnie przemieszczać się po mieście pieszo. Określa szczegółowo wytyczne
projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie, w tym
bezpośredniego otoczenia budynków.

UCHWAŁA RADY M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Uchwała stanowi dokument określający szczegółowe zasady wynajmowania lokali z
zasobu Miasta. Jest aktem prawa miejscowego. Obowiązek podjęcia uchwały
przez Radę m.st. Warszawy wynika z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy określają w szczególności:
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1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego i warunki zamieszkiwania, które
uzasadniają oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i
nieoznaczony,
2) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
3) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami tych lokali a osobami
zajmującymi lokale w innych zasobach,
4) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu
opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, którego najemca zmarł i nie wstąpiły
w stosunek najmu w trybie ustawy;
5) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80
m2.
6) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób
poddania tych spraw kontroli społecznej.
Zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta dotyczą grup
docelowych opisanych w segmentach A i B zarówno w Polityce mieszkaniowej
Mieszkania2030 jak i WPGMZ na lata 2018-2022.
Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowi podstawę udzielania
pomocy mieszkaniowej w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 2 przywołanej
ustawy. Obecnie obowiązujące zasady najmu przyjęte zostały na podstawie uchwały
Rady m.st. Warszawy Nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009
r. Nr 132, poz. 3937 z późn. zm.). Zasady te będą podlegać aktualizacji po wejściu w
życie zmian ustawy o ochronie praw lokatorów w kwietniu 2019 r.

UCHWAŁY RADY M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE ZASAD OBROTU LOKALAMI MIESZKALNYMI
M.ST. WARSZAWY
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy regulują
postanowienia uchwały Nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011
r. w sprawie obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239,
poz. 8502 z późn. zm.) Powyższa uchwała jest aktem prawa miejscowego, której
podstawą uchwalenia jest art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym. Określa zasady przeznaczania lokali mieszkalnych do sprzedaży, zasady
zamiany lokali i ich nabywania przez m.st. Warszawę. Na podstawie przepisów
uchwały sprzedaż lokali może być dokonana w trybie przetargu lub w trybie
bezprzetargowym bez bonifikaty.

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA (NP. W SPRAWIE SPOŁECZNYCH AGENCJI NAJMU)
Jednym z celów Polityki Mieszkaniowej Mieszkania2030 jest pomoc najsłabszym. W
ramach tak ujętego celu zaplanowano uruchomienie programów na rzecz społecznej
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integracji, realizowanych we współpracy z organizacjami społecznymi oraz z sektorem
prywatnym. Dlatego też w ramach działań, które mają usprawnić racjonalne
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy założono, że posiadane
mieszkania będą wykorzystywane w większym niż dotąd stopniu na rzecz celów
pomocy społecznej. Miasto zaangażowało się w dwa nowe projekty realizowane we
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednym z nich jest uczestnictwo w
projekcie Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia dofinansowanego ze środków
Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych
(EaSI) pt. HomeLab: Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental
Enterprise Model. Partnerstwo powstało w celu wsparcia integracji oraz spójności
społecznej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ma
realizować te cele poprzez poprawę dostępu do osiągalnych finansowo zasobów
mieszkaniowych oraz stworzenie modelowego systemu mieszkań o charakterze
wspomaganym. Innowacyjny program mieszkalnictwa wspomaganego na bazie
mienia Miasta w postaci spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz mieszkań,
którymi dysponuje Miasto, jest skierowany do osób znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej. Współpraca pomiędzy Partnerami obejmie wynajęcie przez
Miasto na czas oznaczony na rzecz HFH Poland 12 lokali, do których Miasto posiada
spółdzielcze własnościowe prawa oraz 2 lokali z zasobu komunalnego. Do dnia 30
września 2019 r. w lokalach tych prowadzona będzie Społeczna Agencja Najmu
i Zatrudnienia.
Dlatego też w dniu 1 lutego 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała Zarządzenie
Nr 174/2018 w sprawie przeznaczenia na rzecz Fundacji Habitat for Humanity Poland z
siedzibą w Warszawie lokali mieszkalnych na realizację potrzeb społecznych
mieszkańców m.st. Warszawy.

DIAGNOZA STRATEGICZNA
MIESZKANKI I MIESZKAŃCY WARSZAWY
Siłą napędową Warszawy są jej mieszkanki i mieszkańcy. Stolica jest największym
miastem w Polsce pod względem liczby zamieszkujących ją osób – ponad 1,7 mln.
Nowych warszawiaków i warszawianek stale przybywa. Wynika to z tego, że w stolicy
rodzi się coraz więcej dzieci, ale również z napływu do miasta nowych osób. Warszawa
jest najatrakcyjniejszym celem migracji wśród polskich miast. Z prognoz GUS wynika, że
w 2030 roku jako jedyna będzie wyróżniała się na tle innych polskich miast wzrostem
liczby ludności.
Poniższy wykres pokazuje liczbę osób mieszkających w poszczególnych dzielnicach.
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Wykres 1. Liczba ludności m. st. Warszawy ogółem i w podziale na dzielnice

Źródło: Baza demografia (GUS). Stan na 31.12.2017 (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/)

Wykres 2. Powierzchnia dzielnic oraz gęstość zaludnienia

Źródło: „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r”. stan na 01.01.2017 (http://stat.gov.pl/)

Najbardziej zaludnioną dzielnicą Warszawy jest Mokotów, którego mieszkanki i
mieszkańcy stanowią 12,33% ogółu ludności Miasta, natomiast w najmniej
zaludnionym Rembertowie stosunek ten wynosi 1,36%. Dzielnice Warszawy różnią się
między sobą wielkością i gęstością zaludnienia. Najgęściej zaludniona jest dzielnica o
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najmniejszej powierzchni - Ochota. Najmniej osób wybiera na swoje miejsce
zamieszkania Rembertów (1,36 procent). Największą gęstość zaludnienia mają
dzielnice centralne oraz Ursus.
Jak wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
Warszawa może przyjąć jeszcze 2,5-3,5 mln mieszkanek i mieszkańców. Dodatkowo
około 3 mln osób może zasiedlić strefę podmiejską, jednak skutkować to będzie
ogromnymi kosztami obsługi publicznej (budowa dróg, kanalizacji, skomunikowanie
transportem publicznym), kosztami czasowymi dojazdów do pracy i usług, oraz innymi
kosztami ekonomicznymi i społecznymi.
Choć w stolicy w szybkim tempie przybywa mieszkań (w ciągu ostatnich pięciu lat
około 14 tys. rocznie), na dzielnice centralne przypada niewielki odsetek inwestycji.
Najwięcej nowych mieszkań powstaje w dzielnicach nieodległych od centrum lub
dobrze z nim skomunikowanych (Wola, Mokotów, Białołęka). Widać też wyraźne
różnice między Śródmieściem a pozostałymi dzielnicami w zakresie pełnionych
przezeń funkcji: w niektórych z nich przeważają przestrzenie monokulturowe,
przeznaczone wyłącznie na mieszkania, biura lub strefy handlowe.
Rozwój miejskiego budownictwa w Warszawie ogranicza jedynie struktura
własnościowa gruntów. Nowe budynki można wznosić tam, gdzie jest najwięcej
wolnych terenów. Podział administracyjny Warszawy uniemożliwia przesunięcie granic
dzielnic centralnych, jednak w odróżnieniu od innych miast w Polsce i w Europie,
stolica ma wciąż duże rezerwy przestrzeni w ścisłym centrum, które można wykorzystać
pod budownictwo mieszkaniowe, tworząc bardziej policentryczny układ miasta.
Wskazanie nowych terenów pod zabudowę należy poprzedzić inwentaryzacją tych
zasobów oraz oceną realnych potrzeb w zakresie mieszkalnictwa.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
11,9% mieszkanek i mieszkańców Warszawy to osoby z niepełnosprawnościami (OzN).
Większość z nich to osoby powyżej 16 roku życia (stanowią 10,9% ogółu mieszkanek i
mieszkańców).
Osoby z różną formą niepełnosprawności mieszkają w więcej niż w co piątym (21,9%)
warszawskim gospodarstwie domowym. W przeważającej liczbie (92%) w skład tych
gospodarstw wchodzi jedna osoba z niepełnosprawnością, w 8% procent
gospodarstw są dwie takie osoby lub więcej. Wśród ogółu gospodarstw domowych z
OzN przeważają gospodarstwa jednoosobowe (39%) oraz dwuosobowe (35%). Wśród
gospodarstw z OzN, liczną grupę (27%) stanowią małżeństwa/partnerstwa bez dzieci
oraz małżeństwa/partnerstwa z dziećmi (17%). Rzadziej występują rodzice samotnie
wychowujący dzieci (8%) oraz rodziny wielopokoleniowe (7%).
Dominująca grupa schorzeń u osób z niepełnosprawnościami to uszkodzenia i
choroby narządu ruchu - 65% OzN. Kolejna to schorzenia układu krążenia – 37% OzN.
Trzecie w kolejności są schorzenia neurologiczne – dotyczą 20% OzN. Dalej uszkodzenia i choroby narządu wzroku –18%. Piąte to uszkodzenia i choroby narządu
słuchu – 13%. Pozostałe schorzenia wśród OzN nie przekraczają progu 5%.
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Choć wśród warszawiaków i warszawianek z niepełnosprawnościami dominują osoby
z niepełnosprawnością prawną, czyli posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
(6,6 % ogółu mieszkanek i mieszkańców), w badanych gospodarstwach domowych
jest więcej takich, w skład których wchodzą osoby z niepełnosprawnością wyłącznie
biologiczną, czyli deklarujące poważne ograniczenia w wykonywaniu podstawowych
dla swojego wieku czynności (18,2%) .
Na sytuację mieszkaniową osób z niepełnosprawnościami oprócz kwestii finansowych
wpływają problemy z eliminacją barier architektonicznych oraz zapewnieniem opieki
w miejscu zamieszkania. Zaledwie 13% warszawianek i warszawiaków z
niepełnosprawnościami mieszka na parterze, a reszta na wyższych piętrach (w tym
21% powyżej V piętra).
Sytuacja, gdy poza trudnościami wynikającymi z
niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością napotykają ograniczenia w
opuszczaniu własnego mieszkania, bo zajmują IV lub wyższe piętro w budynkach bez
windy, dotyczy 2,3% takich gospodarstw domowych.
Przestrzeń dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umożliwia tej
grupie mieszkanek i mieszkańców pozostawanie w swoim dotychczasowym
środowisku i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji społecznych. Dzieje się tak
wówczas, gdy mogą nie tylko poruszać się bez trudu w miejskiej przestrzeni, ale również
we własnym mieszkaniu, a także odwiedzać znajomych mieszkających w lokalach
pozbawionych barier. Dlatego polityka mieszkaniowa Miasta Stołecznego Warszawa
uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami w długoterminowej
perspektywie powinna opierać się na kryterium elastyczności. Miasto prowadzi już
działania, które w długoterminowej perspektywie mają stworzyć dobrze
funkcjonujący mieszkaniowy program mieszkań chronionych, który będzie
alternatywą dla domów opieki społecznej. W ramach tego programu uruchomiło
mieszkania chronione treningowe dla osób z niepełnosprawnością. Trwają również
projekty pilotażowe mieszkań z usługami wspierającymi.

PIECZA ZASTĘPCZA
Jednym z głównych zadań Miasta Stołecznego Warszawy w ramach polityki
społecznej jest organizacja systemu pieczy zastępczej w celu zapewnienie opieki i
wychowania dzieciom pozostającym bez opieki rodziców. W ramach tego zadania
Miasto zapewnia wsparcie osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Przed wkroczeniem w dorosłość
wychowankowie w procesie usamodzielniania uczą się brania odpowiedzialności za
życiowe decyzje . Dopełnieniem tego procesu jest własne mieszkanie, niezbędne
żeby rozpocząć samodzielne życie. Dlatego osoby, które uzyskały pełnoletniość w
placówce opiekuńczo – wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej,
niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka mają pierwszeństwo
w uzyskaniu najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Stołecznego Warszawy.
Każdego roku na ten cel przeznacza się około 50 mieszkań. W okresie od początku
2013 r. do końca 2017 r. 559 wychowanków pieczy zastępczej usamodzielniło się,
zakładając własne gospodarstwa domowe.
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Wykres 3. Wychowankowie, którzy założyli własne gospodarstwo domowe w latach 2013-2017

Źródło: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Miasto Stołeczne Warszawa działa na rzecz zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej.
Preferowaną jej formą jest rodzinna piecza zastępcza, w której przebywa większość
dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki i wychowania. W przypadku rodzin
zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka Miasto zapewnia lokal
mieszkalny na potrzeby sprawowanej funkcji. Według stanu na koniec grudnia 2017 r.
Warszawie funkcjonowało 11 rodzin zastępczych zawodowych oraz 11 rodzinnych
domów dziecka. Jednocześnie Miasto działa na rzecz zwiększania liczby zawodowych
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Skutkiem będzie wzrost
zapotrzebowania na mieszkania.
Wykres 4. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Źródło: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
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Niezbędne będą też nowe inwestycje w placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na
terenie Warszawy funkcjonuje ich obecnie 23 (dane z 1 września 2018). Zgodnie z
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2021 r. placówki
opiekuńczo-wychowawcze nie będą mogły być większe niż 14-osobowe. 10
warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych jest dla
większej liczby dzieci. W celu spełnienia wymogów ustawowych obecne placówki
zostaną dostosowane do tych wymogów, a także do końca 2020 r. powinno powstać
9 nowych, kameralnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

RODZICE SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY DZIECI
Zapewnienie lokalu mieszkalnego jest istotnym wsparciem osób samotnie
wychowujących dzieci w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka. W latach 20122014 w Warszawie nieznacznie wzrosła liczba rodzin korzystających ze świadczeń
Funduszu Alimentacyjnego, od 2015 r. widać przeciwną tendencję – rodzin takich
ubywa.
Wykres 5. Średnia liczba rodzin pobierających świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w m.st.
Warszawie w latach 2012-2014

Źródło: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
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Wykres 6 Średnia liczba rodzin pobierających świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w m.st.
Warszawie w latach 2015-2017
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Źródło: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

W latach 2012-2014 rodzin pobierających świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
przybyło w 12 warszawskich dzielnicach. Najszybciej tam, gdzie powstaje najwięcej
nowych inwestycji mieszkaniowych, a więc w Wilanowie (wzrost o ponad 50%
w porównaniu z 2012 r.) na Białołęce (wzrost o prawie 25%). Liczba rodzin
korzystających ze świadczeń Funduszu Alimentacyjnego w wymienionych dzielnicach
jest jednak stosunkowo niewielka.

Wykres 7. Średnia liczba rodzin pobierających świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w podziale na
poszczególne dzielnice m. st. Warszawy w latach 2012-2014

Źródło: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
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W latach 2015-2017 w 13 dzielnicach zmalała liczba rodzin pobierających
świadczenia. Wyjątkiem było 5 dzielnic, Białołęka, Targówek, Wawer, Wesoła oraz
Wola.
Wykres 8. Średnia liczba rodzin pobierających świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w podziale na
poszczególne dzielnice m. st. Warszawy w latach 2015-2017
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CUDZOZIEMCY I CUDZOZIEMKI
Stolica jest również atrakcyjnym miejscem do zamieszkania dla osób przyjeżdzających
z innych krajów. Szacunki badawcze wskazują, że w Warszawie mieszka ¼ wszystkich
cudzoziemców i cudzoziemek przebywających w Polsce (Cudzoziemcy w Warszawie,
czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym, raport badawczy pod red. Magdaleny
Dudkiewicz 2016 r). Na podstawie danych Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
na dzień 1 luty 2018 r. szacuje się, że w Warszawie na pobyt stały i czasowy mieszka
blisko 27 tys. cudzoziemców, co stanowi 1,5% wszystkich mieszkanek i mieszkańców.
Należy jednak pokreślić, że realnie liczba ta może być nawet trzykrotnie większa,
ponieważ nie wszyscy cudzoziemcy starają się o zameldowanie w Mieście.
(Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym, raport badawczy
pod red. Magdaleny Dudkiewicz 2016 r.). Cudzoziemcy mieszkający w Warszawie
mogą starać się o lokal socjalny lub komunalny na tych samych zasadach, co
pozostali mieszkańcy i mieszkanki. Na ten cel Miasto przeznacza rocznie około od 60
do 70 mieszkań rocznie.
Ze względu na wysoki koszt najmu mieszkań na wolnym rynku, a także ze względu na
obawy właścicieli związane z wynajmem cudzoziemcom, potrzeba zapewnienia
mieszkań stała się jednym z istotnych problemów tej grupy mieszkanek i mieszkańców.
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Szczególną grupą, do której Miasto Stołeczne Warszawa adresuje swoją pomoc, są
cudzoziemcy, którzy korzystają na terenie Polski z ochrony międzynarodowej . Osoby
te mogą skorzystać z pomocy w procesie integracji poprzez tzw. indywidualne
programy integracyjne. W 2017 roku z takiej pomocy skorzystało 175 osób (było to
mniej o ok. 40% niż w 2015 roku), ze względu na uzyskanie przez mniejszą liczbę osób
ochrony międzynarodowej na terenie Polski.
By ułatwić cudzoziemcom integrację, istotne jest połączenie działań integracyjnych
ze wsparciem mieszkaniowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy
cudzoziemców Miasto Stołeczne Warszawa – Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ogłasza konkurs mieszkaniowy. Spośród zgłoszonych rodzin, komisja konkursowa
każdego roku wybiera 5 gospodarstw domowych i rekomenduje je do zawarcia
umowy najmu w mieszkaniach należących do Miasta (uchwała nr LVIII/1751/2009
Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy). Dodatkowo WCPR
prowadzi dwa mieszkania chronione przeznaczone do czasowego zamieszkania dla
cudzoziemców, którzy wymagają wsparcia w procesie integracji.

REPATRIANCI I REPATRIANTKI
W lipcu 2018 r. w rejestrze m.st. Warszawy znajdowało się 148 wniosków od rodzin
chcących osiedlić się w stolicy w ramach repatriacji. Zapewnienie mieszkania z
zasobu m.st. Warszawy dla zapraszanych i osiedlanych rodzin repatriantów jest jednym
z najważniejszych elementów w procesie repatriacji. Samodzielny zakup lokalu
mieszkalnego w Warszawie przekracza możliwości finansowe potencjalnych
repatriantów, mają oni też ograniczoną zdolność do zaciągania wieloletnich
kredytów hipotecznych. Miasto Stołeczne Warszawa przeznacza rocznie 10 mieszkań
dla repatriantów i członków ich rodzin. Do tej pory w Warszawie osiedliło się 121 rodzin
repatriantów tj. 321 osób.

OSOBY BEZDOMNE
Miasto stołeczne Warszawa, podobnie jak inne stolice europejskie boryka się ze
zjawiskiem bezdomności. Z danych ogólnopolskiego badania liczby osób
bezdomnych przeprowadzonego w 2017 r roku wynika, że w Warszawie przebywa
ponad 2700 osób bezdomnych, których przybyło w porównaniu z poprzednimi
badaniami: w 2015 r. – nieco ponad 2500, w 2013 r. blisko 1900 osób. Ponad 80 % osób
bezdomnych to mężczyźni. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 4160 lat (51%), z wykształceniem zawodowym i niższym (71 %), nie posiadające żadnego
źródła dochodu (24 %). Ponad połowa uczestników badania to osoby długotrwale
bezdomne (6 i więcej lat). Większość osób bezdomnych (około 80 %) przebywa w
różnego typu placówkach, w tym specjalizujących się w pomocy w kryzysie
bezdomności. Pozostałe osoby korzystają z przestrzeni publicznej lub w miejscach nie
przeznaczonych do mieszkania, jak pustostany, działki.
Około 40 % warszawskich bezdomnych podaje jako główne przyczyny swojej
bezdomności eksmisję i wymeldowanie. Jednocześnie 52 % osób bezdomnych
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wskazuje zabezpieczenie własnych potrzeb mieszkaniowych jaką najważniejszą formą
pomocy, którą mogłyby uzyskać. Mieszkanie przesądza o poczuciu bezpieczeństwa,
które z kolei jest niezbędne do rozpoczęcia pracy nad rozwojem umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia. Dlatego też Miasto Stołeczne Warszawa,
oprócz zapewniania osobom bezdomnym 1363 miejsc tymczasowego schronienia w
noclegowniach i schroniskach (dane za 2016-2018), prowadzi, zlecając to zadanie
organizacjom pozarządowym, programy mieszkań treningowych. Mieszkania do
programów pozyskiwane są zarówno na wolnym rynku, jak również z zasobu m.st.
Warszawy. Stopniowo wzrasta liczba miejsc w mieszkaniach treningowych (2015 - 50,
2017 – 71, 2018 – 77). Rocznie, średnio 50 osób bezdomnych otrzymuje samodzielne
mieszkania z zasobu lokalowego miasta stołecznego Warszawy znajdujące się w
wybranej przez nich dzielnicy.

ZWIERZĘTA W MIEŚCIE
Warszawa jest najbardziej zazielenionym miastem w Polsce. Duży zasób terenów
leśnych i niezurbanizowanych stwarza dogodne warunki dla bytowania zwierząt. W
parkach, lasach, a także na podwórkach, osiedlach i ulicach można dostrzec liczne
ich gatunki. Duży wpływ na ich obecność i migracje ma również dostęp do Wisły i
wielu zbiorników wodnych, co powoduje, że zwierzęta doskonale dają sobie radę w
mieście. Zwierzęta chętnie mieszkają w pobliżu inwestycji mieszkaniowych lub wręcz
na ich terenie. Koty wolnożyjące, jeże, ptaki, owady mieszkają na podwórkach
kamienic i bloków; żyją w naszym bezpośrednim otoczeniu. Tworzenie nowych
inwestycji mieszkaniowych oraz zarządzanie budynkami i terenami wokół musi
uwzględniać obecność zwierząt na tych terenach.

Wykres 9. Zgłoszenia dzikich zwierząt w Warszawie w 2017 r.

Źródło: Biuro Ochrony Środowiska
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Z danych Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wynika, że w Warszawie
mieszka 29 513 wolnożyjących kotów, 1 474 dzików. Ponadto pojawiały się też
informacje o sarnach, łosiach, kunach, lisach, zającach, bobrach i jenotach – łącznie
127 zgłoszeń. W przypadku inwestycji mieszkaniowych z wyżej wymienionych ssaków
to głównie koty zamieszkują nasze podwórka. Koty wolno żyjące stanowią stały
element środowiska przyrodniczego Warszawy, ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu
ustawy o ochronie zwierząt, nie należy więc ich łapać ani wywozić, lecz stwarzać
warunki do bytowania w miejscu dotychczasowego schronienia. Miasto reguluje
prawnie opiekę nad nimi (Wytyczne postępowania z kotami wolno żyjącymi dla
organizacji pozarządowych oraz Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic i
społecznych opiekunów kotów (karmicieli) 1 , stworzone przez Komisję Dialogu
Społecznego). Poza kotami, na naszych podwórkach występuję również jeże,
nietoperze, różne rodzaju ptaki oraz owady. One wszystkie pełną ważne funkcje w
lokalnych ekosystemach.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I RYNEK PRACY
Warszawa, jako największe miasto Polski, charakteryzuje się wysokim poziomem
rozwoju społeczno‐gospodarczego. Różnorodny rynek pracy, dostęp do edukacji,
służby zdrowia czy kultury stwarzają warunki umożliwiające zapewnienie wysokiego
standardu życia mieszkanek i mieszkańców.
Wykres 10. Ludność Warszawy wg ekonomicznych grup wiekowych

Źródło: Baza demografia (GUS). Stan na 30.12.2017 (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/)
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Według danych GUS na koniec 2017 r., z 1 764 615 osób mieszkających w Warszawie,
największą grupę stanowili mieszkańcy i mieszkanki w wieku produkcyjnym (kobiety
między 18 a 59 rokiem życia - 511 249 i mężczyźni między 18 a 64 rokiem życia – 518
811). Ta grupa stanowi razem 59 procent ludności stolicy (z czego 49,6% to kobiety).
To oznacza, że większość mieszkanek i mieszkańców zaspokaja potrzebę zawodowej
aktywności w stolicy. Osoby w wieku produkcyjnym mobilnym, czyli najbardziej
skłonne do zmiany miejsca pracy, stanowiska lub przekwalifikowania się (przedział
wiekowy: 18-44 lata, niezależnie od płci) stanowią 66% wszystkich warszawianek i
warszawiaków w wieku produkcyjnym. Pozostałe 34% (grupy w wieku produkcyjnym)
to osoby w wieku produkcyjnym niemobilnym.

Wykres 11. Zmiany demograficzne wśród osób w wieku produkcyjnym mobilnym i niemobilnym w latach
2007 - 2017

Źródło: Baza Demografia (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/)

W latach 2007–2017 grupa warszawianek i warszawiaków w wieku produkcyjnym
mobilnym utrzymywała się na w miarę stałym poziomie (nigdy nie spadając poniżej
680 tys. osób). Natomiast od 2007 roku zmalała liczba osób w wieku niemobilnym – o
80 362 osób, czyli 18,7%. Tak wysoki i stale utrzymujący się poziom ludności w wieku
produkcyjnym oznacza, że wiele osób, szuka nowych miejsc zamieszkania, zakłada
rodziny, potrzebuje nowej infrastruktury ale też chce pozostać w Mieście i budując
ofertę mieszkaniową trzeba o nich pamiętać.

36

Wykres 12. Zmiany demograficzne w Warszawie w latach 2007 - 2017

Źródło: Baza Demografia (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/)

Od roku 2007 w Warszawie ubywa osób w wieku produkcyjnym. W ciągu ostatnich 10
lat – o 7,5%. W tym samym okresie wzrosła liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
(wzrost o 24,7%) oraz poprodukcyjnym(wzrost o 22,7%). Trendy te są istotne choćby z
punktu widzenia kreowania miejskiej infrastruktury, co zbędzie dyskutowane w dalszej
części diagnozy.
Wykres 13. Różnica migracji z Warszawy i do Warszawy

Źródło: Baza Demografia (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/)
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Pomimo wyżej wspomnianego spadku liczby warszawianek i warszawiaków w wieku
produkcyjnym, na powyższym wykresie widać również, że do stolicy napływa coraz
więcej osób. Są to przede wszystkim osoby w wieku produkcyjnym mobilnym
(pracownicy, studenci), a w mniejszym stopniu dzieci i osoby starsze. Mieszkańcy
napływowi, z oczywistych przyczyn, nie mając w Warszawie domu rodzinnego, w
pierwszej kolejności potrzebują miejsca zamieszkania, które dodatkowo byłoby
dostępne cenowo.
Wykres 14. Struktura demograficzna według dzielnic

Źródło: Baza demografia (GUS). Stan na 31.12.2017 (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/)
Wykres 15. Ekonomiczne grupy wiekowe w podziale na dzielnice

Źródło: Baza demografia (GUS). Stan na 30.06.2017 (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/)
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Wszystkie dzielnice charakteryzują się podobnym rozkładem liczby kobiet i mężczyzn z
20-procentową przewagą kobiet. We wszystkich dzielnicach, jako pojedyncza grupa
dominują mieszkańcy i mieszkanki w wieku produkcyjnym. Osoby zaliczane do wieku
przedprodukcyjnego jak i poprodukcyjnego to odpowiednio po około 20% ogółu
ludności w każdej z dzielnic, a przeciętna średnia dla dzielnicy w Mieście to ok. 100 000
osób. Dzielnice, w których grupa osób w wieku produkcyjnym przewyższa ogólną
średnią, dzielnicową to Bemowo (70 179), Białołęka (75 275), Bielany (74 633),
Mokotów (122 296), Praga-Południe (103 733), Śródmieście (68 067), Targówek (70 793),
Ursynów (86 879), Wola (83 108).
Stosunek osób w wieku poprodukcyjnym do ogółu ludności danej dzielnicy jest
najniższy na Białołęce (11%) i Wilanowie (14%), a najwyższy w Śródmieściu (29%).
Dzielnice, w których jest duża grupa osób w wieku poprodukcyjnym, to Bielany,
Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Targówek, Wola, Żoliborz. Stosunek osób w wieku
przedprodukcyjnym do całej populacji dzielnicy jest najwyższy na Wilanowie (27%) i
Białołęce (26%), zaś najniższy w Śródmieściu (12%). Szczególnie duża grupa osób w
wieku przedprodukcyjnym mieszka na Białołęce, w Ursusie i na Wilanowie. Cechą
charakterystyczną Warszawy jest więc podział na „starsze” dzielnice centralne i
„młodszą” strefę zewnętrzną w pozostałych dzielnicach. Nieuchronny w przyszłości
wydaje się silny przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym. Według szacunków, w
2050 roku populacja ta będzie najprawdopodobniej większa, niż 25 procent ogółu
ludności Warszawy (dane Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego
PAN).
Oznacza to, że obecny i powstający zasób mieszkaniowy Warszawy będzie trzeba
dostosować do zmieniających się potrzeb, uwzględniając zmiany demograficzne. w
związku z tym w rozbudowujących się młodych dzielnicach jak np. Bielany i Białołęka
trzeba zadbać o infrastrukturę typu przedszkole, szkoła, plac zabaw, a na Mokotowie
stawiać na miejsca aktywności dla osób starszych. Jednocześnie nowe miejskie
inwestycje mieszkaniowe będą oparte na idei miksu społecznego, żeby
przeciwdziałać tworzeniu się osiedli homogenicznych, pod względem społecznym.
Wykres 16. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie w latach 2008 – 2016

Źródło: GUS oraz Sedlak&Sedlak
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Warszawa staje się coraz zamożniejszym miastem, co przejawia się między innymi w
wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z danymi GUS
wynagrodzenie to w Warszawie w 2008 r. wynosiło 4 908,96 zł. W kolejnych latach
kwota ta rosła - w 2016 r. wynosiła 6 161,90 zł.
Dana na temat mediany zarobków za 2017 r. pochodzi z raportu płacowego firmy
Sedlak&Sedlak i wskazuje na wyraźny wzrost (28% w stosunku do 2016 r. i 35% w
stosunku do 2008 r.) wynagrodzeń w Warszawie.
Taka tendencja ma bezpośredni wpływ na rynek mieszkaniowy. Wzrost zarobków
oznacza wzrost siły nabywczej – przybywa osób, które są zdolne finansowo do
wynajęcia lub zakupu mieszkania. Wymaga to również stworzenia segmentu mieszkań
na wynajem, które będą skierowane do osób pracujących, ale o dochodach niższych
niż średnia wynagrodzeń.
Wykres 17. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w poszczególnych sekcjach w 2016 r.

Źródło: Statystyka Warszawy (GUS)

W Warszawie najmniej zarabiają pracownicy takich branż, jak zakwaterowanie i
gastronomia (średnio 3 488 zł), najwięcej w branży informacyjnej i komunikacyjnej
(8 562 zł). Z kolei Przegląd Statystyczny Warszawy, [stan na I kwartał 2018 r.,
http://warszawa.stat.gov.pl/] podaje dane na temat wynagrodzeń w Warszawie: w
pierwszym kwartale 2018 r. Wynika zeń, że średnia stołeczna pensja brutto w sektorze
przedsiębiorstw między styczniem a marcem 2018 r. wynosiła 6104,54 zł (w
województwie mazowieckim – 5723,32 zł) i była wyższa o 7,4% w porównaniu z
pierwszym kwartałem 2017 roku (w województwie o 7,3%).
Najwyższe przeciętne wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcji informacja i
komunikacja (9341,28 zł), było ono wyższe od przeciętnego wynagrodzenia brutto
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ogółem w Warszawie o 53,0%. Najniższe przeciętne wynagrodzenie brutto w I kwartale
2018 r. odnotowano w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (3778,94 zł) i
było ono niższe od najwyższego w tym okresie o 59,5%, a od przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem o 38,1%.”

DOSTĘPNOŚĆ EKONOMICZNA MIESZKAŃ A WYNAGRODZENIA W STOLICY
Sporządzona przez zespół SGH, prof. Marka Bryxa i prof. Annę Szelągowska ekspertyza
„Rozwój zasobu mieszkań dostępnych w Stolicy w perspektywie 2030” sporządzona na
potrzeby Urzędu m.st. Warszawy w okresie czerwiec-lipiec 2018r. jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie Miasta dotyczącego wiedzy w zakresie potrzeb, możliwości i
sposobu zwiększania w stolicy liczby tzw. mieszkań dostępnych, z przeznaczeniem na
wynajem. Eksperci wskazuję na następujące zagadnienia:
„Termin „mieszkanie dostępne” jest od wielu lat obecne w literaturze światowej
jako „affordable housing”.(…). W badanych krajach mieszkanie ma być dostępne
dla gospodarstw domowych z dochodami średnimi lub poniżej średniej, a granicą
czynszu, który są w stanie płacić te gospodarstwa domowe, pozostawiając sobie
zarazem środki na inne niezbędne wydatki, jest 30% uzyskiwanych dochodów.”
Ponadto „(…) ważną cechą mieszkania dostępnego, jako kategorii społecznej, a nie
indywidualnej, jest to, że jest to mieszkanie przeznaczone przez właściciela
(publicznego lub prywatnego, z tym, że w tym drugim przypadku – ze wsparciem
publicznym) na wynajem innym osobom, zarówno rodzinom wielodzietnym, jak i
jednoosobowym gospodarstwom domowym.”
Zgodnie z analizami prof. Bryxa i prof. Szelągowskiej wydatki na mieszkanie, które
uznajemy za dostępne cenowo nie powinny pochłaniać więcej niż około 30%
rozporządzalnego dochodu gospodarstwa domowego. Koszty mieszkania można
liczyć jako sam czynsz oraz jako czynsz wraz z niezbędnymi kosztami eksploatacji
mieszkania. W Programie Mieszkania2030, żeby mieć pełen ogląd wydatków na
mieszkanie będziemy rozumieć „koszt mieszkania” jako czynsz oraz pozostałe wydatki.
Takie podejście pozwoli również ocenić realne koszty utrzymania mieszkań, które
posiadają drogie i nieekologiczne źródła ciepła. Jednocześnie porównując
dostępność miejskich mieszkań do mieszkań na rynku komercyjnym będziemy odnosić
się do samego czynszu najmu, gdyż jest to wartość najbardziej porównywalna.
Badacze podkreślają, że wszelkie formy pomocy finansowej (systemy oszczędzania na
mieszkanie, ulgi podatkowe itp.), będące częścią polityki mieszkaniowej rządu, mają
na celu uczynienie zakupu mieszkania na własność czynnością bardziej dostępną
finansowo, dla szerszej grupy obywateli. Jednak z faktu, że zakup mieszkania staje się
bardziej przystępny, nie należy traktować takich lokali jako mieszkań dostępnych. Te
ostatnie bowiem są przeznaczone dla gospodarstw domowych, których nie stać,
nawet z pomocą państwa, na zakup mieszkania. Członkowie takiego
gospodarstwa domowego podejmując pracę zawodową, otrzymują dochody,
jednak zbyt małe, aby dokonać zakupu mieszkania, nawet przy wykorzystaniu
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jednej, z aktualnie dostępnych, form państwowej pomocy. Rzecz w tym, że
gospodarstwa domowe tego typu najczęściej nie posiadają także wystarczających
dochodów, aby móc wynająć mieszkanie na komercyjnym rynku mieszkań.
Dla takich właśnie gospodarstw domowych jest adresowane „mieszkanie dostępne”,
czyli możliwość wynajmu mieszkania, w różny sposób subsydiowanego przez władze
lokalne lub centralne. W takim przypadku należy rozważać kwestię dostępności
mieszkań na wynajem. Jest ona miarą możliwości wynajmu określonej powierzchni
mieszkania zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe gospodarstwa domowego o
dochodach w granicach średniej.

Drugą przyczyną, definiującą grupę osób wynajmujących mieszkanie, jest
niechęć do utraty mobilności i swobody wyboru miejsca zamieszkiwania pomimo,
że mogłyby sobie pozwolić ekonomicznie na taki wydatek. W ostatnich latach,
coraz więcej młodych ludzi ceni sobie wolność wyboru miejsca i rodzaju pracy, a
wraz z tym miejsca zamieszkania. Wydatkowanie środków na zakup mieszkania, w
pojęciu takich osób, wiąże je trwale z danym miejscem, podczas gdy oni nie są
pewni czy będą chcieli w takim miejscu mieszkać w kolejnych latach swego życia.
Są otwarci na zmianę. Nawet jeśli jej nie zrealizują, to potrzebują żyć w
świadomości, że zmiana taka jest w każdej chwili możliwa. Tymczasem uwikłanie,
czasowe i ekonomiczne, najpierw w zakup, a potem w sprzedawanie mieszkania,
jest tym czego starają się oni uniknąć.
Stolica przyciąga ludzi spoza Warszawy także (lub przede wszystkim) rynkiem pracy. Z
drugiej strony na emigrację wpływają korzystniejsze warunki zamieszkania w gminach
podwarszawskich, w tym niższe koszty utrzymania i przede wszystkim niższe ceny
nieruchomości przy zachowaniu możliwości pracy w samej Warszawie lub w firmach
funkcjonujących w powiązaniu z rynkiem warszawskim. Wśród osób przyjeżdżających,
jak i opuszczających Warszawę w okresie 2005-2016 przeważały kobiety. Ponadto na
zmianę stałego miejsca zameldowania najczęściej decydowały się osoby młode z
grupy wiekowej 25–29 (osoby napływające do Warszawy stanowiły 30,3% w 2005 roku
i 26,3% w 2016 roku, natomiast odpływające z Warszawy stanowiły odpowiednio 12,8%
w 2005 roku i 9,1% w 2016 roku) oraz 30–34 lata (osoby napływające do Warszawy
stanowiły 19,1% w 2005 roku i 22,8% w 2016 roku, natomiast odpływające z Warszawy
stanowiły odpowiednio 11,7% w 2005 roku i 11,9% w 2016 roku). Fakt, że decyzję o
przeprowadzce do Warszawy najczęściej podejmowały osoby w wieku 25–29 lat,
można tłumaczyć tym, że były to głównie osoby wchodzące na rynek pracy po
skończeniu studiów. Stąd też ta grupa jak i osoby w wieku 30-34 lata powinny być
uwzględnione jako jedna z grup docelowych najemców mieszkań w segmencie D.
Zainteresowanie przeprowadzką do Warszawy w tych dwóch grupach wiekowych
wskazuje na wielki potencjał rozwojowy dla rynku pracy w kolejnych latach pod
warunkiem, że ludzie ci znajdą sprzyjające warunki do osiedlenia się w mieście na
stałe. Średni wiek mieszkańców Warszawy wynosił na koniec 2017 roku 42,8 lat, co
również wskazuje na dalsze kierunki polityki mieszkaniowej miasta wykorzystujące
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potencjał osób w wieku produkcyjnym (zwłaszcza w deficytowych zawodach).
Uwzględniając natomiast stan cywilny warszawiaków należy wskazać, że na koniec
2017 roku 29,4% mieszkańców stolicy było stanu wolnego, 51,3% było w związku
małżeńskim, 8,9% mieszkańców stanowili rozwodnicy, a 10,0% to osoby owdowiałe2.
W 2016 roku 15,2% mieszkańców Warszawy w wieku powyżej 60 roku życia
zdecydowało się wyprowadzić ze stolicy, podczas gdy w 2005 roku było to 11,1%
warszawiaków z tej grupy wiekowej3. Na uwagę zasługuje również fakt, że trzecią pod
względem liczebności grupą w obydwu badanych latach, były dzieci w wieku 0–4
lata. Taka struktura odpływu wskazuje na fakt, że z Warszawy często wyprowadzali się
emeryci i rodziny z małymi dziećmi. Co więcej, największy wpływ na przyrost
migracyjny w Warszawie w analizowanym okresie 2005-2016 miały osoby w wieku
produkcyjnym. Dane te także powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu polityki
czynszowej w tzw. mieszkaniach dostępnych. Zapewnienie lokalu mieszkaniowego w
stolicy dla gospodarstw domowych, które znajdują pracę w Warszawie, i które jako
przyszli zameldowani w stolicy mieszkańcy, będą płacić podatki na rzecz
warszawskich gmin, powinno być jednym z czynników przemawiających za potrzebą
rozwoju w Warszawie mieszkań w segmencie D.
Kolejną kwestią, którą należy uwzględnić w analizie przestrzenno-ekonomicznospołecznej jest przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie, które
według stanu na koniec 2017 roku wynosiło 1 045,0 tys. osób (wg stanu na koniec maja
2018 roku wynosiło 1 058, 2 tys. osób). Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie
dotyczących pracujących w poszczególnych dzielnicach wynika, że na koniec 2015
roku 25,5% zatrudnionych było w Śródmieściu, 18,5% na Mokotowie, 10% na Woli, 7,4%
na Ochocie, 5,8% na Pradze-Południe, 5,7% na Włochach, 5,3% na Ursynowie, 3,2% na
Białołęce, 3,1% na Pradze-Północ, 2,7% na Targówku, 2,6% na Bemowie, 2,5% na
Bielanach, po 2,2% na Żoliborzu i Wawrze, 1% w Ursusie, 0,5% w Rembertowie i 0,4% w
Wesołej4. Struktura przestrzenna zatrudnienia również powinna wskazywać lokalizacje
mieszkań z segmentu D aby komunikacja nie zajmowała zbyt wiele czasu najemcom
na dojazd do pracy.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2017 roku wyniosła 26,1 tys. osób
(na koniec maja 2018 roku zarejestrowanych bezrobotnych było 23,4 tys. osób). Stopa
bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wyniosła na koniec 2017 roku 2% (w maju
2018 roku spadła do 1,8%, podczas gdy średnia dla Polski wyniosła 6,1%). Na jedną
ofertę pracy przypadło na koniec grudnia 2017 roku 9 zarejestrowanych
bezrobotnych (w maju 2018 roku 7 zarejestrowanych bezrobotnych)5.

2
3

http://www.polskawliczbach.pl/Warszawa (dostęp: 22.06.2018).
Ibidem, s. 10.

Panorama dzielnic Warszawy w 2015 roku, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2016, s. 152.
http://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/statystyka-warszawymaj-2018-r-,3,61.html (dostęp: 03.07.2018).
4
5
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Niski poziom bezrobocia w Warszawie wskazuje na istniejące zapotrzebowanie na
pracowników (stąd m.in. dodatnie saldo migracyjne w ostatniej dekadzie). Z raportu
Barometr zawodów 2018 6 , dzielącego zawody na deficytowe, nadwyżkowe i
zrównoważone, wynika, że w Warszawie największe zapotrzebowanie na rynku pracy
obejmuje następujące zawody: analityków, testerów i operatorów systemów
teleinformatycznych, betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych,
administratorów stron internetowych, agentów ubezpieczeniowych, asystentów w
edukacji, blacharzy i lakierników samochodowych, cukierników, dekarzy i blacharzy
budowlanych, dentystów i diagnostów samochodowych7.
Na warszawskim rynku brakuje również elektryków, elektromechaników i
elektromonterów, fryzjerów, grafików komputerowych, instruktorów nauki jazdy,
inżynierów budownictwa, inżynierów inżynierii środowiska, inżynierów mechaników,
kamieniarzy, kelnerów i barmanów, kierowców autobusów, kierowców samochodów
ciężarowych i ciągników siodłowych, kierowców samochodów osobowych,
kierowników budowy, kierowników ds. logistyki, kierowników sprzedaży, kosmetyczek,
krawców i pracowników produkcji odzieży, kucharzy, lekarzy, listonoszy i kurierów,
logopedów i audiofonologów, magazynierów, mechaników maszyn i urządzeń,
monterów, elektroników, monterów instalacji budowlanych, monterów maszyn i
urządzeń, monterów okien i szklarzy, murarzy i tynkarzy, nauczycieli języków obcych i
lektorów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów
zawodowych, nauczycieli przedszkoli, operatorów aparatury medycznej, operatorów
i mechaników sprzętu do robót ziemnych, operatorów obrabiarek skrawających,
operatorów urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunek dziecięcych, opiekunów
osób starszych lub niepełnosprawnych, optyków i pracowników wytwarzających
protezy, piekarzy, pielęgniarek i położnych, pomocy kuchennych, pomocy w
gospodarstwie
domowym,
pracowników
ds.
budownictwa
drogowego,
pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych,
pracowników ds. rachunkowości i księgowości, pracowników ds. techniki
dentystycznej, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych.
Deficytowe są również na rynku warszawskim następujące zawody: pracownicy myjni,
pralni i prasowalni, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poczty, pracownicy
przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
pracownicy socjalni, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy telefonicznej i
elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, projektanci i administratorzy
baz danych, programiści, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele
handlowi, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki skóry,
samodzielni księgowi, sekretarki i asystenci, spawacze, specjaliści ds. zarządzania
zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i
logistycy, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze, technicy

Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2017 r
https://barometrzawodow.pl/pl/mazowieckie/prognozy-w-tabelach/2018/mazowieckie.15...180...1..7..0.1.1..
(dostęp: 03.07.2018).
6
7
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budownictwa, technicy informatycy,
zaopatrzeniowcy i dostawcy.8

technicy

mechanicy,

windykatorzy,

Wpływ na tak duży deficyt zawodów mają niewątpliwie wynagrodzenia. Według
danych raportu płacowego „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” wydanego
przez firmę Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń osób pracujących w Warszawie i
posiadających umowę o pracę wyniosła w 2017 roku dokładnie 4 000 zł netto. Było to
o 1 200 zł netto więcej niż w pozostałej części kraju. Jednocześnie, 25% pracowników
zarabiało powyżej 6 000 zł netto, a 25% zarabiało poniżej kwoty 2 854 zł netto.
Uwzględniając grupę docelową najemców tzw. mieszkań dostępnych należy
wskazać na przeciętne wynagrodzenia netto (mediana) niskopłatnych zawodów
warszawiaków (Tabela 1).
Tabela 1. Mediany wybranych najniższych wynagrodzeń netto warszawiaków w 2017 roku
Zawód
Salowa
Sprzątaczka
Krawcowa
Ochroniarz
Woźny
Listonosz
Kelner
Nauczyciel stażysta
Sortowacz
Fryzjer
Kasjer
Przedszkolanka
Kucharz
Sekretarka
Magazynier
Młodsza księgowa
Technik farmacji
Malarz (prace wykończeniowe)
Ratownik medyczny
Kierowca samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych
Pielęgniarka
Pracownik fizyczny w firmie ogrodniczej
Konsultant telefoniczny w dziale obsługi klienta
Recepcjonistka
Referent Urzędowy
Nauczyciel kontraktowy

Mediana zarobków
(netto w zł)
1 474,24
1 532,92
1 591,10
1 530,00
1 600,00
1 659,06
1 674,33
1 700,00
1 718,24
1 731,72
1 751,71
1 811,24
1 823,50
1 913,00
1 940,00
1 947,00
1 982,00
1 984,74
2 018,00
2 070,60
2 087,00
2 100,00
2 125,00
2 130,00
2 156,72
2 162,00

8

https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/mazowieckie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_mazowie
cka_DRUK_Czesc34.pdf (dostęp: 03.07.2018).
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Spawacz
Asystent Radcy Prawnego

2 216,20
2 226,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” Sedlak&Sedlak,
Warszawa 2018 oraz wywiadów osobistych przeprowadzonych w czerwcu 2018 roku z mieszkańcami Warszawy.

Poziom wynagrodzeń netto wpływa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Skoro
jedna czwarta pracowników zatrudnionych w Warszawie zarabiała poniżej 2 854 zł
netto, przy minimalnym wynagrodzeniu netto w 2017 roku na poziomie 1 459 zł, to
kryterium dochodowe powinno być jednym z podstawowych czynników
uwzględnianym przy wynajmie mieszkań w segmencie D (tzw. mieszkań dostępnych).
Stawki czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych w segmencie D powinny
kształtować się na poziomie niższym niż czynsze komercyjne w poszczególnych
dzielnicach Warszawy, przedstawione na Rys. 4.
Analiza danych ofertowych portalu Domiporta.pl zaprezentowanych na rys. 4
wskazuje, że najdroższą dzielnicą w pierwszym półroczu 2017 roku było Śródmieście.
Równie wysoko plasowały się również Mokotów i Wola. Nieco taniej było wynająć
mieszkanie w Wilanowie, na Żoliborzu i Ochocie. Najtańsze mieszkania można było
znaleźć w ofercie najmu na Białołęce i Targówku oraz w Wesołej. Najmniejszą
popularnością cieszyły się w analizowanym okresie mieszkania w Wesołej i
Rembertowie – na co wpływ miały przede wszystkim odległość od centrum stolicy i
problemy z dojazdami. Dane te mogą stanowić punkt odniesienia do kształtowania
wysokości czynszu w zasobach segmentu D.

WARSZAWSKI RYNEK MIESZKANIOWY
Rynek mieszkaniowy Warszawy stale rośnie. Według Banku Danych Lokalnych (stan na
31.12.2016 r.) w Warszawie było 932 574 mieszkań. 80 476 spośród nich, czyli ok 9%
całego zasobu, należało do Miasta. Stosunek ten utrzymuje się na podobnym
poziomie również w 2018 r.
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Wykres 18. Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2013 - 2017

mieszkania w nowych budynkach mieszkalnych (oddanych do
użytkowania w całości lub w poszczególnych częściach) i
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)
Wykres 19. Średnia cena zakupu za 1 m2 mieszkania w podziale na dzielnice w 2016 r.

Źródło: Statystyka Warszawy (GUS), stan na 31.12.2016
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Nieruchomości w Warszawie stale drożeją. Średnia cena za 1 m2 mieszkania w
Warszawie w 2016 roku wynosiła 8 576 zł/m2. Najwyższe ceny notowano w Dzielnicy
Śródmieście, gdzie za jeden metr kwadratowy mieszkania trzeba było zapłacić
średnio 11 739 zł/m2. Najtańsze mieszkania (5 886 zł/m2) znajdowały się w Dzielnicy
Rembertów. To wciąż więcej niż polska średnia krajowa: zgodnie z danymi
podawanymi przez GUS w 2017 cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego oddanego do użytkowania w Polsce wahał się od 4014 zł do 4424 zł w
zależności od kwartału. Warto podkreślić, że obecna koniunktura (2018 r.) pokazuje,
że tendencja wzrostu cen zakupu nadal występuje, co wynika ze wzrostu cen
materiałów, usług i wynagrodzeń w budownictwie.
Rysunek 1 Ceny najmu mieszkań w Warszawie w latach 2014 - 2017 według dzielnic

Z kolei najem mieszkania na rynku wynosił średnio 2100 zł/m-c za kawalerkę i 2 999zł/mc za mieszkanie dwupokojowe. W takich warunkach średnia miesięczna cena za
najem m2 mieszkania na rynku wynosi 45-65 zł/m2. Koszty mieszkania w dzielnicach
centralnych są wyższe niż na peryferiach. Najdroższe są Śródmieście, Mokotów i
Wilanów (ok. 3 000zł). Najniższe ceny oferują Białołęka i Ursus (poniżej 2 000zł)
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WŁASNOŚĆ MIESZKAŃ
Według danych na koniec 2017 roku Miasto Stołeczne Warszawa dysponowało
łącznie 81 474 lokalami mieszkalnymi o różnym standardzie, powierzchni użytkowej
oraz statusie. Ten zasób obejmuje mieszkania komunalne, w tym mieszkania z
czynszem socjalnym (segmenty B i A) Ponadto, w zasobach Towarzystw Budownictwa
Społecznego znajdowało się 2 613 lokali (segment C). Łącznie daje to 84 087
mieszkań. Celem stawianym przez Politykę mieszkaniową Mieszkania2030 jest
powiększenie tego zasobu do 100 000 mieszkań do 2030 roku.
Stolica posiada największy zasób mieszkaniowy w Polsce lecz zaledwie około 9%
wszystkich mieszkań w stolicy jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy. Do
miejskiej puli zalicza się lokale położone w budynkach w całości stanowiących
własność Miasta oraz w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
a Miasto jest jednym z właścicieli. Oznacza to, że koło siebie mieszkają osoby o
różnych dochodach i sytuacji społeczno-ekonomicznej. Ta różnorodność
obserwowana szczególnie w dzielnicach centralnych, gdzie obok siebie mieszkają
lokatorki i lokatorzy komunalni, osoby wynajmujące mieszkania oraz właściciele i
właścicielki mieszkań, jest zjawiskiem, o które warto zadbać.

Wykres 20. Podział struktury własności

Źródło: GUS Stan na 31.12.2016 r.
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Wykres 21. procentowy udział nieruchomości należących w 100% w całości zasobu Miasta w podziale
na dzielnice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic. Stan na 31.12.2017 r.

W całej Warszawie w budynkach stanowiących własność Miasta znajduje się 27 187
lokali, co stanowi 34% ogólnej liczby lokali mieszkalnych. W nieruchomościach, w
których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, a Miasto jest jednym z właścicieli,
znajduje się 52 597 lokali - odpowiednio 66% ogólnej liczby lokali mieszkalnych. W
nieruchomościach, w których Miasto ma do 50% udziałów, znajduje się 38 187 lokali.
W nieruchomościach, w których Miasto ma 50% i więcej udziałów, znajduje się 14 410
lokali. Liczba lokali mieszkalnych położonych w innych nieruchomościach
zarządzanych przez Miasto wynosi 1 690, co stanowi 2,1 % ogólnej liczby lokali.
Dominują nieruchomości, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe – oznacza
to, że Miasto ma w nich swój udział, ponieważ jest jednym z właścicieli znajdujących
się tam mieszkań. Decyzje w sprawach budynku podejmowane są wspólnie z
pozostałymi właścicielkami i właścicielami lokali. Na zebraniach wspólnoty Miasto jest
reprezentowane przez Pełnomocnika lub Pełnomocniczkę działające na podstawie
pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy.
Najwięcej nieruchomości wspólnotowych z udziałem Miasta znajduje się w
Śródmieściu - 926 a nieruchomości należących w 100 procentach miejskich jest 233, z
kolei w innych dzielnicach, jak na Pradze-Północ, czy w Wawrze, miejski zasób składa
się głównie z nieruchomości należących w stu procentach do Miasta (odpowiednio
330 i 214 miejskich „setek” nieruchomości zasobu).
W dzielnicach, w których jest najwięcej lokali należących do zasobu miejskiego, jak
Śródmieście (11 997 lokali), Mokotów (11 698 lokali) czy Praga-Północ (11 281 lokali)
wyłączną własnością miasta jest odpowiednio 20% 19% i 43% tych lokali.
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Struktura własności nieruchomości i lokali ma duże znaczenie z punktu widzenia
wpływu na kształtowanie przestrzeni. Tam, gdzie Miasto jest jedynym właścicielem
decyzje o remontach, priorytetach, sposobie zarządzania itp. podejmuje w ramach
realizowanych obowiązków ustawowych i ma pełną kontrolę nad budynkiem. Tam
zaś, gdzie są wspólnoty mieszkaniowe, a Miasto nie jest większościowym właścicielem
konieczny jest dialog pomiędzy wszystkimi osobami i podmiotami, które posiadają
własność mieszkania.
Wykres 22. Liczba nieruchomości należących do Miasta i z udziałem Miasta według dzielnic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic. Stan na 31.12.2017 r.
Wykres 23. Struktura własności w budynkach Miasta i z udziałem Miasta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic. Stan na 31.12.2017 r.
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MIEJSKIE MIESZKANIA
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej należy do zadań własnych m.st. Warszawy. Takie zobowiązanie
nakłada ustawa z dnia z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz.
1234). Ponadto zgodnie z artykułem 75 Konstytucji RP „1. Władze publiczne prowadzą
politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz
popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. 2.
Ochronę praw lokatorów określa ustawa.” W przypadku rynku mieszkaniowego
Warszawy zdominowanego przez sektor prywatny szczególnie istotne jest
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niższych i średnich dochodach. Stawia
to samorząd w obowiązku dostarczania mieszkań na dostępny cenowo wynajem,
które również w przyszłości będą mogły trafić do osób potrzebujących, a nie staną się
przedmiotem obrotu na rynku komercyjnym.
Miasto, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ww. ustawie, zapewnia lokale
socjalne i lokale zamienne. Może również wykorzystać swój mieszkaniowy zasób, aby
zaspokoić potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. W
skład mieszkaniowego zasobu wchodzą lokale stanowiące własność Miasta
Stołecznego Warszawy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych
utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a
także lokale należące do tych podmiotów.
Zasób miejski składa się z 81 474 mieszkań, w tym komunalne (73 046), oraz mieszkania
o czynszu socjalnym (8 428.) Od 21 kwietnia 2019 r., wraz z wejściem w życie zmian do
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234), znacząco
zmienią się możliwości przeznaczania lokali z miejskiego zasobu dla potrzebujących
mieszkań warszawianek i warszawiaków. Przestanie istnieć kategoria lokalu
socjalnego, która dotąd wiązała się często z obniżonym standardem mieszkania, gdyż
kierowano się zasadą, że osobom występującym po raz pierwszy o lokal socjalny nie
przyznaje się lokali w nowych budynkach. Lokale te, zaliczane do tzw. starego
miejskiego zasobu, często wymagały modernizacji. Po wejściu w życie nowych
przepisów lokale należące do Miasta nie będą różnicowane ze względu na standard,
a jedynie poprzez czas zawierania umowy najmu: oznaczony lub nieoznaczony.
Powodem wprowadzenia zmian jest ujednolicenie standardów technicznych. Lokale,
których w wyniku remontu lub modernizacji nie da się przekształcić tak, by jakość
zamieszkiwania w nich odpowiadała podstawowym standardom lokalu
mieszkalnego, nie będą już wynajmowane kolejnym osobom.
Osoby oczekujące na lokale należące do Miasta będą zawierały umowy najmu
socjalnego. Do zasobu mieszkaniowego Miasta dołączą również lokale mieszkalne
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wskazane w umowie spółki utworzone przez spółki celowe, o których mowa w art. 7
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i
2161 oraz z 2018 r. poz. 756).
Przez lata mieszkania socjalne i komunalne, mimo, że należały do jednego zasobu były
traktowane jako dwa typy mieszkań. Obecne zmiany prawne i podejście do polityki
mieszkaniowej na poziomie krajowym oraz lokalnym, idą w kierunku traktowania tych
mieszkań jako różniących się wyłącznie wysokością czynszu, a nie standardem
mieszkania. Dlatego w Programie Mieszkania2030 mowa jest o „najmie socjalnym”, a
nie o „mieszkaniu socjalnym”. Podstawowa różnica między lokalem na najem socjalny
a komunalnym polega na tym, że ten pierwszy przyznawany jest na czas określony,
maksymalnie do 5 lat. Lokal komunalny wynajmowany jest na czas nieoznaczony.
Lokal na najem socjalny oznacza lokal nadający się do zamieszkania ze względu na
wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka
gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być
zgodnie z zapisami krajowych dokumentów o obniżonym standardzie (art. 2 ust. 1 pkt
5 ww. ustawy o ochronie praw lokatorów). Jednak m.st. Warszawa dąży do równego
traktowania wszystkich lokatorek i lokatorów i konsekwentnego remontowania
wszystkich lokali mieszkalnych, bez względu na to do kogo są skierowane. Obecnie
Miasto posiada 8 428 takich lokali, a stawka czynszu wynosi 1,45/m2.
Wykres 24. Lokale socjalne na tle całego zasobu w podziale na dzielnice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic. Stan na 31.12.2017 r.
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Lokale na najem socjalny przysługują dwóm grupom osób: tym, które znajdują się w
trudnej sytuacji mieszkaniowej i mają bardzo niskie dochody, oraz eksmitowanym
przez sąd z zajmowanego lokalu. Miasto Stołeczne Warszawa przyznaje lokale
komunalne w oparciu o dwa typy kryteriów: metrażowe i dochodowe. To pierwsze jest
takie samo w przypadku lokali o czynszu socjalnym i komunalnym, drugie różni się
niższym poziomem dochodów dla lokali na najem socjalny. Jeśli po upływie 5 lat od
podpisania najmu na lokal na najem socjalny, najemca lub najemczyni nadal
znajduje się w niedostatku, może pozostać w tym samym lokalu przez kolejne 5 lat bez
podwyżki czynszu. Jeśli po kolejnych 5 latach poprawiły się jego/jej warunki
materialne, lecz dochody nie przekraczają kryterium dla mieszkań komunalnych,
może wynająć dotychczasowy lokal na czas nieoznaczony. Wówczas wzrasta czynsz,
bo czynsz z socjalnego zmienia się na czynsz komunalny. Osoba wynajmująca dany
lokal, pozostaje w tym samym mieszkaniu bez konieczności przeprowadzki do innego
zasobu.
Wykres 25. Liczba komunalnych lokali socjalnych według dzielnic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic. Stan na 31.12.2017 r.

PODZIAŁ ZASOBU M.ST. WARSZAWY WEDŁUG SEGMENTÓW
Polityka mieszkaniowa Mieszkania 2030 usystematyzowała podział zasobu Miasta na
segmenty ABC oraz tworząc nowy segment: D – w zależności od realizowanych za
jego pomocą potrzeb określonych grup mieszkanek i mieszkańców.
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SEGMENT A – MIESZKANIA SPOŁECZNE
Jak wskazane zostało w Polityce Mieszkaniowej Mieszkania2030, segment A będzie
obejmował mieszkania przeznaczone dla szerokiego zakresu działań społecznych, jak
pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i mieszkaniowym. Będą to
lokale socjalne oraz mieszkania z dodatkowym wsparciem społecznym (tj. mieszkania
chronione, treningowe, wspomagane, mieszkania dla osób zależnych i inne).
W segmencie A mieszczą się również mieszkania przeznaczone na realizację
programów społecznych, przeznaczonych dla różnych grup. Będą one kierowane w
szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, np. osób z
niepełnosprawnościami, bezdomnych, uchodźców, cudzoziemców, osób starszych,
wychowanków pieczy zastępczej czy rodziców samotnie wychowujących dzieci.
W stosunku do mieszkanek i mieszkańców o szczególnych potrzebach, Miasto
Stołeczne Warszawa stara się połączyć pomoc mieszkaniową z opieką społeczną,
wypełniając lukę między tymi dwoma formami wsparcia.
Obecnie (stan na 31.07.2018), m.st. Warszawa dysponuje następującymi mieszkaniami
łączącymi formy wsparcia. Z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 11 mieszkań jest
przeznaczonych na mieszkania chronione (treningowe), w tym 8 mieszkań
chronionych (treningowych) jest przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Oraz jedno mieszkanie chronione terapeutyczno-readaptacyjne.
Dla cudzoziemek i cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową są
przeznaczone dwa mieszkania chronione (treningowe). Dodatkowo, rocznie
przeznacza się nie więcej niż 5 lokali w celu zawarcia umowy o najem dla
cudzoziemców. W latach 2014-2017 łącznie 20 rodzin/osób prowadzących
jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymało prawa do najmu 20 mieszkań.
Dodatkowo dla repatriantek i repatriantów przeznaczonych jest obecnie 121
mieszkań. Dla osób bezdomnych przeznaczono 15 mieszkań treningowych, w tym
dwa z nich. w zasobach m.st. Warszawy. Ponadto, realizowane są sprawy osób
bezdomnych z list w dzielnicach.
M.st. Warszawa dysponuje również 18 mieszkaniami dla usamodzielnianych
wychowanków pieczy zastępczej (mieszkania chronione); oraz 14 lokalami na
potrzeby prowadzenia różnych form rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo, rocznie
przeznacza się średnio około 50 lokali komunalnych/socjalnych z zasobów
dzielnicowych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Takie
mieszkania to przestrzeń, która pomaga w bezpiecznych warunkach uczyć się
gospodarowania i samodzielności. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które
z różnych przyczyn zostały wyłączone na jakiś czas z życia społecznego np. z powodu
bezdomności, długotrwałego pobytu w szpitalu lub placówce opiekuńczo –
wychowawczej.
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SEGMENT B – MIESZKANIA KOMUNALNE
Polityka Mieszkania2030 określa mieszkania segmentu B jako takie, które
wynajmowane są na czas nieoznaczony i przeznaczone są dla osób, których dochody
znajdują się na stosunkowo niskim poziomie. Stawka czynszu jest uzależniona od
wyposażenia technicznego lokalu oraz od tego, w jakiej strefie czynszowej jest
położony (strefa miejska, centralna i peryferyjna). W zależności od uzyskiwanego
dochodu najemcy i najemczynie mogą uzyskiwać obniżki oraz dodatki mieszkaniowe.
W Warszawie, według stanu na dzień 31.12.2017 r. mieszkań komunalnych, bez
mieszkań na najem socjalny, jest 73 046.
Stawka bazowa czynszu wynosi 7,39 zł/m2 odpowiednio dla strefy:
a) peryferyjna – 6,65 zł/m2
b) miejska – 7,39 zł/m2
c) centralna - 8,13 zł/m2
Stawka za najem lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych po 1995 r. o
powierzchni powyżej 80 m² (tzw. „czynszówek”) odpowiednio dla strefy:
a) peryferyjnej – 9,98 zł/m2
b) miejskiej – 11,09 zł/m2
c) centralnej – 12,20 zł/m2
„Czynszówki” to nietypowy zasób komunalnych. Powstały na Żoliborzu, Mokotowie
oraz na Pradze-Północ i Pradze-Południe. Mieszkania te były oddawane w najem w
drodze przetargu ograniczonego. Ich lokatorzy i lokatorki, aby podpisać umowę
najmu musieli oddać prawo do lokalu komunalnego (jeśli takie posiadali) lub swoje
prywatne mieszkanie przekazać do miejskiego zasobu. Program nie zobowiązywał
Miasta do późniejszej sprzedaży z bonifikatą mieszkań w „czynszówkach” na rzecz ich
najemczyń i najemców, lecz powszechna praktyka wyprzedawania mieszkań
komunalnych mogła sprawiać, że zamiana (mniejszego) prywatnego mieszkania na
prawo do najmu (większego) mieszkania komunalnego, wydawała się racjonalna, bo
niosła za sobą nadzieję na przyszły wykup tego większego mieszkania na zasadach
ogólnych.
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Wykres 26. Liczba komunalnych lokali mieszkalnych (bez lokali na najem socjalny) według dzielnic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic. Stan na 31.12.2017 r.

SEGMENT C – ZASÓB TBS
Segment C przeznaczony jest dla osób, o dochodach wyższych niż te uprawniające
do ubiegania się o mieszkanie w segmentach A i B, jednak nie tak wysokich, by
korzystać z oferty rynkowej. Będą to również mieszkania przeznaczonych dla lokatorek
i lokatorów zamieszkujących w budynkach zwracanych właścicielom „dekretu
Bieruta”, którzy spełniają kryteria do zamieszkania w zasobie TBS. Lokale z tego
segmentu będą również wykorzystywane na realizację projektów społecznych lub
kulturalnych. Zasób TBS wynosi 2613 lokali w 48 nieruchomościach. TBSy
realizację swoich inwestycji opierają na środkach z kredytów Banku Gospodarstwa
Krajowego dedykowanych dla budownictwa społecznego. Zasady najmu mieszkań
wybudowanych we wsparciu BGK reguluje USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Czynsz w TBSach musi
pokryć koszt spłaty kredytu oraz koszty eksploatacji. W przeciwieństwie do
budownictwa komunalnego, Miasto nie dokłada się do utrzymania tego zasobu
(wspomaga etap powstawania inwestycji, ale eksploatacji już nie).
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Wykres 27. Liczba mieszkań wybudowanych przez TBS w latach 2000 – 2016 według dzielnic

Źródło: własne

Czynsz w zasobie TBS jest zróżnicowany. Na wysokość stawki ma wpływ przede
wszystkim wysokość raty spłacanego kredytu zaciągniętego na budowę. Na koniec
2017 r. stawki czynszu w Warszawie w lokalach na wynajem w zasobie miejskich spółek
TBS kształtowały się od 12,20 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu do 19,67 zł/m2. Średnia
stawka czynszu w tych lokalach (jako średnia z budynków) wynosi 14,12 zł/m2.
W 2000 r. stawki czynszu w miejskich TBS’ach były ustalane na poziomie 8-9 zł/m2
powierzchni użytkowej lokalu. Na koniec 2008 r. stawki te wynosiły już od 10,50 zł/m 2
do 12,23 zł/m2.
Stawki czynszu są jednakowe w lokalach, których współwłaścicielem jest Miasto i w
lokalach z partycypacją najemczyń i najemców, ponieważ partycypacja, czyli wkład
własny w mieszkanie wysokości 25-30%, wnoszona była w jednakowej wysokości. Koszt
partycypacji to zawsze dodatkowe obciążenie dla przyszłych najemców i najemczyń.
Konieczność wpłacenia wiąże się z wykorzystaniem oszczędności życiowych albo
wzięciem kredytu, co sprawia, że realne koszty mieszkania są wyższe niż sam czynsz.
Obecnie, aby uczynić TBSy mieszkaniami na dostępny cenowo wynajem, Miasto
pokrywa koszt koniecznego wkładu własnego (partycypacja). Obecnie partycypacja
indywidualna pozostaje jedynie w niewielkiej części inwestycji realizowanych przez
TBSy.
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ZMIANY W LICZBIE MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA PRZESTRZENI LAT
Jednym z większych wyzwań dla Warszawy jest widoczny spadek mieszkań będących
własnością Miasta. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, komunalny zasób mieszkaniowy
Warszawy zmniejszył się o 73 414 lokali (ze 154 888 na koniec 1995 roku do 81 474
według stanu na koniec 2017 roku). Głowną przyczyną spadku liczby mieszkań było
wyprzedawanie miejskiego zasobu mieszkaniowego, rekomendowane po
transformacji ustrojowej przez Bank Światowy. Dojście do własności miało być
gwarantem upodmiotowienia Polek i Polaków w potransformacyjnej rzeczywistości.
Lokale sprzedawano dotychczasowym najemczyniom i najemcom. Wiele z tych
wykupionych mieszkań, po śmierci lub wyprowadzce dotychczasowych lokatorek i
lokatorów, trafiło na prywatny rynek i zostało sprzedane osobom, które mogły je kupić
po cenach komercyjnych. Zasób, który pierwotnie był przeznaczony dla osób o niskich
dochodach, stał się niedostępny dla osób mniej zamożnych. Drugą przyczyną
zmniejszania się miejskiego zasobu mieszkaniowego, były zwroty nieruchomości
dawnym właścicielom lub ich następcom prawnym. Większość mieszkań w
kamienicach w dzielnicach centralnych, które obecnie są na komercyjnym rynku
najmu lub sprzedaży to dawne mieszkania komunalne.
Najwięcej mieszkań, bo średnio ok. 5 500 rocznie, ubywało w latach 1996-2001. W
kolejnych latach roczny ubytek wyniósł średnio 2 300 lokali, przy czym na przestrzeni
lat 2014-2015 kształtował się na poziomie 700 mieszkań. Liczba sprzedawanych
mieszkań spadła na skutek zmian wynikających z uchwały Rady m.st. Warszawy nr
XXIX/615/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi
m.st. Warszawy. Uchwała ta zakładała zmianę podejścia w kwestii bonifikat. Bonifikatę
przysługującą na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów (90%) należy
ocenić jako zbyt wysoką. Udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali miałoby sens tylko
wówczas, gdyby celem polityki mieszkaniowej było wyzbycie się lokali lub zmniejszenie
zasobu. Nie jest możliwe bowiem odtwarzanie zasobu w ramach środków
pozyskiwanych ze sprzedaży z wysoką bonifikatą. Koszt budowy 1m2 mieszkania
wynosi ok. 4500 zł/m2 (koszt całego 50m2 mieszkania to ok. 225 000 zł). Jednocześnie
sprzedaż takiego samego mieszkania na rzecz najemcy z 90% bonifikatą pozwala
uzyskać środki w wysokości ok. 30 000- 35 000 zł.
Dysproporcja w środkach uzyskiwanych ze sprzedaży do środków, które należy wydać
na budowę powoduje, że sprzedaż z bonifikatą jest nieracjonalna. Gmina powinna
zadbać o zabezpieczenie wielkości zasobu na odpowiednim poziomie z uwagi na
obowiązek wskazany w ustawie, tj. zapewnienie lokali w ramach najmu socjalnego,
lokali zamiennych oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach. Dlatego też dalszy proces prywatyzacji zasobów
gminnych utrudniłby w przyszłości zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
niezamożnych gospodarstw domowych. Nie można jednak sprzedaży wykluczyć w
ogóle – tam, gdzie będzie to w interesie wszystkich mieszkańców, a nie tylko
pojedynczych osób.
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Wykres 28. Przyczyny spadku liczby mieszkań komunalnych w Warszawie w latach 2007 - 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic

Wykres 29. Zasób mieszkaniowy m.st. Warszawy w latach 2002-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic. Stan na 31.12.2017 r.
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KOSZTY REMONTÓW
Mieszkania należące do Miasta Stołecznego Warszawy znajdują się w przeważającej
większości w budynkach powstałych przed 1970 r. (85% miejskiego zasobu). Należy
więc liczyć się z wysokimi kosztami remontów.
W 2017 roku wydatki na utrzymanie zasobu lokalowego (bez mediów i bez
budownictwa) wyniosły 554 mln zł (w tym 144 mln zł na remonty), a dochody z
czynszów lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) wyniosły 234 mln zł. Średnia realna
stawka czynszu to 5,61 zł/m2/m-c. Jest to średnia, na którą składa się kwota
rzeczywiście otrzymywana z czynszów za lokale mieszkalnych w centrum jak i w
dzielnicach peryferyjnych, w pełni wyposażone jak i z obniżkami czynszowymi ze
względu na brak wyposażenia a także za lokale socjalne (ze stawką 1,45 zł/m2). Wyżej
wskazane wydatki na utrzymanie zasobu lokalowego w przeliczeniu na m2
powierzchni zasobu lokalowego w ubiegłym roku wyniosły 10,49 zł/m-c w tym: 2,66
zł/m-c to wydatki na remonty i modernizacje oraz 3,11 zł/m-c to zobowiązania Miasta
wobec wspólnot mieszkaniowych (tzw. zaliczka eksploatacyjna i remontowa).
Oznacza to, że wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych nie pokrywają kosztów
eksploatacji i kosztów remontów zasobu komunalnego. Jeżeli wyżej wskazane wydatki
odniesiemy do dochodów uzyskanych z tytułu wpłat czynszu zarówno z lokali
mieszkalnych jak i użytkowych, nadal będzie występował deficyt utrzymania zasobu.
W przypadku mieszkań w zasobie TBS opłaty pokrywają w całości koszty eksploatacji i
zarządzania oraz koszty spłaty kredytów na realizację tych inwestycji.
Wykres 30. Struktura wiekowa budynków mieszkalnych Miasta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic. Stan na 31.12.2017 r.
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ZADŁUŻENIE LOKATORSKIE
Wiele mieszkanek i mieszkańców Warszawy ma wciąż problemy z regulowaniem
należności za mieszkanie. Według stanu na dzień 31.12.2011 roku w stolicy na 89.169
mieszkań komunalnych – zadłużonych było 54 509 gospodarstw ( 61% całego
miejskiego zasobu). Obecnie na 81 474 mieszkań, zadłużonych jest 42 494
gospodarstw ( 52% całości). Widać jednak pozytywne zjawisko, jakim jest stopniowy
spadek liczby wszystkich gospodarstw zalegających z opłatami. Na koniec 2017 roku
w stosunku do 2011 roku ich liczba zmalała o 22% (12 015 dłużników). Warto jednak
dodać, że liczby te obejmują również osoby które posiadają, niewielkie, wręcz
nieistotne kwoty zaległości. Gospodarstwa te zawierają się wśród 38% gospodarstw,
które posiadają zaległości w przedziale powyżej 0 do 3 miesięcznego czynszu.
Wykres 31. Stan i tendencja kształtowania się zaległości (bez odsetek) w latach 2011-2017, wartości
narastające w mln zł wg stanu na 31.12

Źródło: własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic.
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Wykres 32. i 33. Struktura liczby gospodarstw z zadłużeniami wg krotności zadłużeń, dane na 31.12.2017 r.:

Źródło: własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic

Miasto Warszawa, mając świadomość, że z lokali gminnych korzysta grupa lokatorek i
lokatorów, która nie radzi sobie z regularnym wnoszeniem opłat za mieszkanie – zwykle
ze względu na trudną sytuacją życiową, status społeczny czy finansowy – podejmuje
od lat różnorodne działania, by przeciwdziałać powstawaniu zadłużenia w opłatach
za lokale komunalne i zmniejszyć już istniejące długi.
Wśród obecnie stosowanych narzędzi wprowadzonych w celu zmniejszenia bądź
zapobiegania powstawaniu zaległości znajdują się te stosowane od lat, jak również
nowe, wprowadzone w ostatnim czasie.

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻEŃ
Instrument ten wprowadzono uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr VI/107/2015 z dnia 26
lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących
63

w latach 2015-2019”. Program zakłada umorzenie części długu (70% w I wariancie lub
50% w II wariancie) pod warunkiem spłaty pozostałej kwoty jednorazowo (I wariant)
lub w ratach (II wariant) w okresie nie dłuższym niż do końca 2019 roku. Dla
prawidłowej realizacji restrukturyzacji, jej uczestnicy są zobowiązani także do
terminowego płacenia bieżących opłat.
Do dłużników wysłano 35.172 powiadomienia o możliwości przystąpienia do
programu, który miał ich zachęcić do spłaty zobowiązań. Wnioski o przystąpienie do
programu złożyło 4.979 osób. Zawarto 3.363 porozumienia, w tym 340 z osobami, które
już nie mieszkały w lokalach należących do Miasta, ale nadal posiadały
nieuregulowane zobowiązania z lat poprzednich. 2.463 spośród nich do końca 2017 r.
realizowały prawidłowo porozumienia, zaś 292 spłaciło w ich ramach dług. Zaledwie
27 %, czyli 900 porozumień, wygasło po ponad dwóch latach z powodu nie
dotrzymało warunków.
Dzięki restrukturyzacji osoby, które uczestniczyły w programie i systematycznie
spłacały należności, na koniec 2017 roku zmniejszyły dług łącznie o ponad 16 mln zł.
Kwota należności nadal objęta programem restrukturyzacji wynosi prawie 31 mln zł.
Wykres 34. Realizacja restrukturyzacji zadłużeń w trakcie obowiązywania programu, wg. stanu na
31.12.2017 r.

Źródło: własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic

ZAMIANA DŁUGU NA ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
W 2014 roku, w stosunku do osób których zadłużenie przekracza ich możliwość spłaty,
zostało wprowadzone nowe narzędzie, pozwalające na zmniejszenie długu poprzez
jego odpracowanie. Instrument ten został ustalony Zarządzeniem Nr 5586/2014
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2014 r. „w sprawie spłaty zadłużenia za
korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w
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formie świadczenia niepieniężnego”. Działania takie przed wprowadzeniem
zarządzenia były prowadzone w dwóch dzielnicach, aktualnie rozwiązanie to
funkcjonuje we wszystkich dzielnicach.
W ramach odpracowania długu dzielnice oferują indywidualny katalog prac
możliwych do wykonania. W katalogu tym najpopularniejsze były takie prace jak:
sprzątanie, utrzymanie zieleni, drobne prace naprawcze, obsługa szatni, prace
pomocnicze w kuchni, pomoc w odrabianiu lekcji, prace biurowe. Prace, w ramach
świadczenia niepieniężnego, obecnie mogą być wykonywane praktycznie we
wszystkich jednostkach budżetowych miasta, co powoduje, że ich katalog będzie
mógł się znacznie rozszerzyć, w zależności od potrzeb i możliwości poszczególnych
jednostek. Z takiej możliwości skorzystało dotąd 1.155 osób, które zawarły stosowne
porozumienia. Ich łączny dług zmalał dzięki temu o 1,7 mln zł.
Narzędzie to, dla osiągnięcia lepszych efektów, wymaga dużego zaangażowania w
jednostkach
bezpośrednio uczestniczących w procesie a także poszerzenia
współpracy międzyinstytucjonalnej.
Wykres 35. Liczba podpisanych porozumień na zmniejszenie zadłużeń przez świadczenia niepieniężne.
Stan na 31.12.2017 r.

Źródło: własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic
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UMARZANIE, ODRACZANIE LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
Zasady stosowania tych narzędzi określone są Uchwałą 2643/2010 Rady m.st.
Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia
warunków dopuszczalności pomocy publicznej. Instrumenty te są stosowane od lat i
odnoszą się nie tylko do należności z tytułu umów najmu lokali komunalnych, ale do
wszystkich należności cywilnoprawnych Miasta. W uchwale zostały wskazane kwoty
oraz przypisane organy i osoby uprawnione do udzielania ulg. Od długiego czasu
limity te nie ulegały zmianom.

OBNIŻKI DOCHODOWE
Zgodnie z zasadami polityki czynszowej, najemca o niskich dochodach może co
najmniej przez rok płacić czynsz w obniżonej kwocie. Warunkiem zastosowania obniżki
jest złożenie stosownego wniosku. Jest to narzędzie stałe, stosowane od lat. Instrument
ten może być skutecznie stosowany w stosunku do mieszkańców, którzy posiadają
niewielkie zadłużenia - do 3-ktorności przypisu - oraz tych, którzy podpiszą umowę
określającą spłatę zaległości. W 2017 roku z obniżki tej skorzystało 5.190 gospodarstw
domowych. Instrument ten może być skutecznie stosowany w stosunku do mieszkanek
i mieszkańców, którzy posiadają niewielkie zadłużenia – do trzykrotności wysokości
opłat za mieszkanie (czynsz + media) – oraz tych, którzy podpiszą umowę określającą
spłatę zaległości.

ZASIŁKI CELOWE, DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
Miasto, udziela pomocy osobom i rodzinom mającym niskie dochody, w postaci
zasiłków celowych czy też dodatków. Dokonywane przez miasto dopłaty do kosztów
utrzymania mieszkań stanowią – podobnie jak obniżki czynszowe – narzędzie
pomocnicze służące zmniejszeniu narastania zadłużeń a także ich powstawania. W
2017 roku wsparcie w formie dopłat do czynszu, opłat za energie elektryczną i gaz,
zakup opału czy remont mieszkania, otrzymało ponad 13.000 gospodarstw
domowych na łączną kwotę ponad 8 mln zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych
przeznaczono 32 mln zł, z czego dla ok. 7 000 gospodarstw komunalnych, przekazano
20 mln zł. Z kolei wypłacone dodatki energetyczne wyniosły 875 tys. zł.
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Wykres 36. Liczba decyzji pozytywnych i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Źródło: własne na podstawie danych pozyskanych z dzielnic

BADANIE LOKATORÓW Z PROBLEMAMI PŁATNICZYMI
W 2017 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu szczegółowego badania lokatorów
posiadających problemy płatnicze. Badanie zrealizowano w dwóch dużych, pod
względem liczby lokali gminnych, dzielnicach, tj. Praga-Północ i Wola. W 2016 roku
podobne badanie przeprowadzono również na Żoliborzu – dzielnicy o mniejszym
zasobie komunalnym.
By przekonać się, jakie są w rzeczywistości powody nieregularnego płacenia czynszu,
przeanalizować je i wypracować skuteczne sposoby działań w stosunku do
poszczególnych grup dłużników, Miasto zleciło badania, które przeprowadzono w
oparciu o ankiety w formie bezpośrednich, indywidualnych wywiadów z 403
mieszkańcami zadłużonych mieszkań. Z wybraną grupą mieszkanek i mieszkańców
przeprowadzono również 6 pogłębionych wywiadów, połączonych z obserwacją
etnograficzną. Wyniki badania były bardzo ciekawe i wskazały na wiele płaszczyzn,
wymagających interwencji lub wsparcia. Wynika z nich, że w Warszawie można
wyróżnić 4 grupy dłużników, charakteryzujące się innymi cechami, do których
stosować należy różne podejście w zakresie strategii oddłużania. Deklarowanym
powodem zadłużenia jest obniżenie dochodów związane często z tragicznymi
wydarzeniami w życiu.
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Główne zjawiska, jakie towarzyszą zadłużeniu czynszowemu, to bezrobocie i bierność
zawodowa oraz choroby i niepełnosprawność. Rodzi to konieczność integrowanych
międzyinstytucjonalnych działań, w szczególności na linii ZGN –OPS -Urząd Dzielnicy.
Relacje między administracją/ZGN a dużą częścią mieszkanek i mieszkańców mają
charakter formalny, korespondencyjny, który nie sprzyja atmosferze wzajemnego
zrozumienia i zaufania. Pisma przypominające o zadłużeniu są nacechowane karami,
negatywnymi konsekwencjami, więc dłużnik, czytając je, zamiast zmobilizować się do
działania, odczuwa przerażenie, dużą obawę i ostatecznie rezygnuje z wizyty w
administracji, nie spłacając zadłużenia. Korespondencja skierowana do mieszkańców
jest niezrozumiała, często błędnie interpretowana przez najemczynie i najemców. W
efekcie duża część lokatorów zmagających się z problemem zadłużenia nie ma
pełnej świadomości o stanie swoich zobowiązań ani o możliwości wsparcia ze strony
Miasta. Niezrozumienie pism urzędowych może wynikać z niskiego poziomu
wykształcenia i różnych schorzeń. W wielu przypadkach bezpośrednia rozmowa jest
jedyną drogą wyjaśnienia złożonych spraw windykacyjnych. Jakość obsługi
mieszkanek i mieszkańców przez administrację/ZGN jest oceniana pozytywnie, co
świadczy o dużym kapitale relacyjnym i wysokich standardach obsługi mieszkańców.
Często zadłużenie jest rezultatem wielu problemów z którymi boryka się dłużnik,
bezradny wobec załatwienia pozornie prostych spraw urzędowych, o czym świadczy
minimalny zakres korzystania przez lokatorów z instrumentów wsparcia oferowanych
przez miasto.
Kluczowe problemy zdiagnozowane w wyniku przeprowadzonych badań:





osłabienie nawyku regularnego płacenia czynszu
utrudnienia w komunikacji między najemczyniami i najemcami a administracją
najemczynie i najemcy zagrożeni długoterminowym zadłużeniem
trudności w pracy z dłużnikami długoterminowymi.

By poprawić ten stan rzeczy, Miasto pracuje nad usprawnieniem komunikacji z
osobami zadłużonymi oraz skutecznymi sposobami informowania, które pozwolą
zapobiegać powstawaniu długu. Działania te powinny objąć jak największą grupę
dłużniczek i dłużników. Kolejnym krokiem będzie określenie ścieżek naprawczych
odpowiadających możliwościom finansowym poszczególnych osób, ze szczególnym
ukierunkowaniem na długotrwale zadłużonych. W planach jest też zwiększenie udziału
podmiotów ogólnomiejskich oraz usprawnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w
prowadzonych działaniach.

WARSZAWA NA TLE INNYCH POLSKICH MIAST
Warszawa, jako stolica i największe miasto Polski, jest pod wieloma względami
szczególnym przypadkiem w skali kraju, przez co trudno jest je porównywać z innymi
miejskimi ośrodkami. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto zasadę
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zestawiania danych dotyczących Warszawy z danymi z pięciu kolejnych największych
miast Polski.
Wykres 37. Demografia w wybranych miastach Polski

Źródło: Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)

Wykres 38. Zestawienie zasobu mieszkaniowego oraz liczby mieszkanek i mieszkańców w wybranych
miastach polskich na koniec 2016

Źródło: Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)
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W zestawieniu liczby mieszkań oraz liczby ludności Warszawa, wypada podobnie do
innych polskich miast. Mimo znacznych różnic ilościowych między poszczególnymi
ośrodkami, we wszystkich wskaźnik udziału liczby mieszkań do liczby ludności utrzymuje
się na poziomie 50%, co świadczy o dużym, niezaspokojonym popycie na mieszkania.
Wykres 39. Czynsze w zasobach gminnych wybranych miast w zł

Stolica nie jest najdroższym miastem w Polsce pod względem stawek czynszów za
lokale komunalne. Warszawa jest liderką pod względem stawki przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. W latach 2004-2016, pensje w stolicy
rosły o 60 %, przewyższając średnią krajową (56 %). W pozostałych miastach wzrost
utrzymywał się na poziomie ok. 55%.
Wraz ze wzrastającymi zarobkami w Warszawie i dużą liczbą ludności napływowej
ważne jest, aby Miasto stworzyło ofertę mieszkaniową dla osób o średnich
dochodach. Miasto daje wielu osobom perspektywę dobrej pracy, dobrej edukacji i
dobrego życia. Otwierając możliwość dobrego zamieszkania, które nie będzie
pochłaniało większości kapitału, pozwoli się im pozostać w Warszawie (zatrzymując
tzw. Brain drain – odpływ wykwalifikowanych i utalentowanych osób z rodzimych
rynków pracy).
Dlatego w Warszawie lokale komunalne są przeznaczone dla osób najmniej
zamożnych potrzebujących szczególnego wsparcia, zaś dla osób, które mają pracę
w stolicy i są w stanie płacić wyższe czynsze niż komunalne – dedykowane są
segmenty C i D miejskich mieszkań, które wypełnią lukę pomiędzy mieszkaniami
komunalnymi a komercyjnym rynkiem najmu.
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Wykres 40. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wybranych miastach w 2016 r. w zł
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)

Wykres 41. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto (zł) w wybranych miastach w
okresie 2004-2016

Źródło: Statystyka Warszawy (GUS)
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Według danych NBP średnie stawki najmu na rynku w Warszawie w 2017 r. wynosiły ok
55zł/m2, o minimum 10 zł więcej niż w innych miastach. Kolejnym po Warszawie
najdroższym miastem był Gdańsk 45 zł/m2, a miastem o najniższych rynkowych
kosztach była Łódź, gzie ceny wynosiły mniej niż 30 zł/m2.
Jeśli chodzi o ceny zakupu, również tutaj przoduje Warszawa. Jak podaje NBP,
ofertowa cena za m2 mieszkania w 2017 r. zbliżała się do 9 000 zł, podobnie było w
Trójmieście. Miastem o najniższych cenach, była, podobnie jak w przypadku najmu,
Łódź, gdzie cena za m2 wynosiła nieco ponad 5 000 zł.
Wykres 42. Średnie ofertowe ceny m2 nowych kontraktów mieszkaniowych na rynku pierwotnych w
wybranych miastach – nowe kontrakty, po raz pierwszy wprowadzone na rynek

Źródło: REAS za raportem NPB z rynku mieszkaniowego za 1. kwartał 2018.
Wykres 43. Średnie (ofertowe i transakcyjne) stawki najmu m. mieszkania na rynku wtórnym w wybranych
miastach

Źródło: Raport NPB z rynku mieszkaniowego za 1. kwartał 2018

72

ANALIZA WYZWAŃ I POTENCJAŁÓW
Wyzwaniem dla polityki mieszkaniowej Warszawy jest stworzenie oferty mieszkań na
wynajem, która zasypie lukę pomiędzy rynkiem komercyjnym a mieszkaniami
komunalnymi. Potencjałem są inwestycje realizowane przez Towarzystwa
Budownictwa Społecznego (segment C) oraz docelowo przez inne spółki miejskie
realizujące inwestycje w segmencie mieszkań komercyjnych o dostępnych czynszach
(segment D)
Lokale komunalne (segmenty A i B) jako zasób przeznaczony dla osób o najniższych
dochodach jest deficytowy. Wpływy z czynszów nie pokrywają realnych kosztów
eksploatacji i remontów zasobu, w tym wydatków na remonty pustostanów dla
nowych najemców oraz remontów kapitalnych. Poziom deficytu wynosi ponad 50%
(bez nowych inwestycji) odnosząc wydatki do wpływów czynszów z lokali
mieszkalnych a biorąc pod uwagę wpływy z czynszu ze wszystkich lokali (wraz z
lokalami użytkowymi) deficyt wynosi prawie 20%. Dla porównania dopłaty do
transportu publicznego wynoszą 30% (bez uwzględniania kosztów inwestycji).
Wyzwaniem jest utrzymanie tego zasobu. Potencjałem są zmiany w ustawie o
ochronie praw lokatorów, które likwidują automatyczne dziedziczenie oraz uchwały
Rady Miasta likwidujące wykup mieszkań z wysoką bonifikatą. Daje to możliwość
kierowania mieszkań, które zostają zwolnione do osób najbardziej potrzebujących.
Wyzwaniem jest znalezienie nowych źródeł finansowania oraz stworzenie modelu
mieszkalnictwa, który może być realizowany przy mniejszym zaangażowaniu środków
budżetowych, tak aby środki budżetowe mogły być przede wszystkich przeznaczane
na rozbudowę i utrzymanie zasobu mieszkań komunalnych, w tym mieszkań
społecznych (segmenty A i B), skierowanych do osób o najmniejszych dochodach
i/lub znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.
Wyzwaniem jest migracja do Warszawy i zapotrzebowanie na większą liczbę mieszkań
– potencjałem jest to, że w Warszawie jest niskie bezrobocie, więc potrzeba głównie
mieszkań dla osób, które pracują, ale mają średnie dochody. Osoby o bardzo niskich
dochodach (braku dochodów) potrzebują wsparcia mieszkaniowego, ale to nie jest
dominująca grupa. Nie podlega wątpliwości, że szczególnego wsparcia potrzebują
osoby niezdolne do pracy, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i
schorowane.
Wyzwaniem jest zwiększanie się długości życia, co wymaga dostosowania zasobu
mieszkaniowego do potrzeb osób starszych – ale potencjałem jest to, że
społeczeństwo się nie starzeje, bo wciąż przyjeżdża dużo młodych osób, więc można
tworzyć międzypokoleniowe społeczności.
Wiele nowych dzielnic mieszkaniowych powstałych na rynku prywatnym jest
homogeniczna pod względem wieku i dochodów mieszkających tam osób.
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Wyzwaniem jest tworzenie różnorodnych społeczności. Potencjałem dla
wprowadzania miksu społecznego jest to, że Warszawa jest wciąż zróżnicowana i to w
centralnych dzielnicach, gdzie ceny mieszkań na rynku prywatnym są najwyższe.
Mieszkania na rynku komercyjnym stanowią większość mieszkań w Warszawie, więc
możliwość wpływania miasta przez swoją politykę mieszkaniową na kształtowanie się
cen na całym rynku jest ograniczona. Potencjałem jest rola miasta jako lidera dobrych
rozwiązań mieszkaniowych, zwłaszcza w segmencie mieszkań na wynajem, których
wartość (z punktu widzenia inwestora) musi się utrzymać na przestrzeni lat.
Wyzwaniem jest rozlewanie się miasta, lecz potencjałem jest obecność miejskich
gruntów w obszarze zwartym, co pozwala sytuować nowe miejskie inwestycje
mieszkaniowe w pobliżu transportu publicznego z dostępem do infrastruktury
społecznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE
CEL 1: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃ
Głównym celem Programu Mieszkania2030 jest zwiększenie dostępności mieszkań na
wynajem z czynszem niskim (segment A i B) oraz z czynszem umiarkowanym (segment
C i D). Zgodnie z założeniami Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030 do 2030 roku w
dyspozycji miasta powinno być co najmniej 100 tys. mieszkań. To oznacza, że
konieczne jest dostarczenie ponad 15 tys. nowych mieszkań. Program Mieszkania2030
składa się z dwóch części – do 2024 roku oraz na lata 2025-2030. Szczegółowe
wytyczne zawarte w dokumencie dotyczą programowania na okres 2019-2024.

1.1 ZWIĘKSZENIE ZASOBU MIEJSKICH MIESZKAŃ
„Dostępne mieszkanie” rozumiemy jako mieszkanie, którego koszt nie przekracza
około 30% dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego. Do stałych
kosztów mieszkania wliczają się również niezbędne opłaty takie jak np. koszt
ogrzewania, dlatego ważnym elementem programu jest podnoszenie efektywności
energetycznej budynków oraz likwidacja drogich i nieekologicznych źródeł ciepła.

Działania
Miejskie mieszkania będą powstawać w czterech segmentach A, B, C, D – a nie tylko
w trzech (jak do tej pory), czyli poza zasobem komunalnym i niewielkim zasobem TBS
(segment C) Miasto będzie miało do dyspozycji nowy segment mieszkań – segment
D. Będą to mieszkania o czynszach niższych niż rynkowe (o około 20-40% w zależności
od lokalizacji) oraz budowane w systemie non-profit przez miejskie spółki lub
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pozyskiwane z rynku prywatnego. Wszystkie te mieszkania będą musiały spełniać
wytyczne określone przez Warszawski Standard Mieszkaniowy (Załącznik nr 1).
Zwiększanie zasobu miejskich mieszkań będzie odbywało się poprzez:





budowę nowych mieszkań,
modernizację istniejących budynków mieszkalnych,
remonty pustostanów,
przebudowy
i
nadbudowy
gwarantujące
pełnowartościowych mieszkań.

powstanie

nowych

Planowana liczba nowowybudowanych mieszkań w danym przedziale czasowym:

segment A i B (mieszkania komunalne, w tym mieszkania na najem
socjalny, chronione i wspomagane)
 wskaźniki (liczba nowych mieszkań do końca roku)
o 2018: 80
o 2024: 2 000
o 2030: 3 000

segment C
 wskaźniki (liczba nowych mieszkań do końca roku)
o 2018: 135
o 2024: 2 500
o 2030: 2 500

segment D
 wskaźniki (liczba nowych mieszkań do końca roku)
o 2018: 0
o 2024: 4 000
o 2030: 3 000

1.2 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENNEJ
Nowe inwestycje mieszkaniowe będą wspierać zrównoważony rozwój miasta.
Jednocześnie bycie lokatorką lub lokatorem miejskiego mieszkania nie powinno
wiązać się koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów niezbędnych do
korzystania z podstawowych usług społecznych (szkoła, przedszkole, przychodnia
sklepy, parki i inne). Do takich kosztów należy np. konieczność posiadania samochodu
(samochodów). Nowe osiedla będą integralną częścią nowoczesnego miasta oraz
wartością dodana dla dotychczasowym mieszkanek i mieszkańców. Ich obecność
dostarczy nowe przestrzenie publiczne oraz infrastrukturę, podnosząc jakość życia
społecznego.
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Działania
Kryteria dla lokalizacji miejskich inwestycji mieszkaniowych
Nowe inwestycje mieszkaniowe będą tworzone na terenach należących do m.st
Warszawy i Skarbu Państwa. Z powodu uwarunkowań zewnętrznych, a także zmian
dokumentów planistycznych status formalno-prawny miejskich gruntów zmienia się w
czasie, więc ich zasób przeznaczony pod budowę mieszkań może podlegać
korektom. Niemniej wybór gruntów pod inwestycje mieszkaniowe będzie dokonywany
w oparciu o kluczowe kryteria zawarte w standardach mieszkaniowych. Szczegółowe
kryteria lokalizacyjne dla miejskich inwestycji określa Warszawski Standard
Mieszkaniowy (Załącznik nr 1).
Kryteria lokalizacyjne zawarte w WSM spełniają grunty wolne od zabudowy lub z
możliwością jej uzupełnienia, nadbudowy lub wymiany, położone w obszarze tzw.
„śródmieścia funkcjonalnego” opisanego na schematach Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. „Śródmieście
funkcjonalne” obejmuje historycznie najstarsze dzielnice Warszawy, szczególnie Wolę,
Mokotów oraz Pragę Północ i Pragę Południe. Dodatkowych wskazań do wyboru
gruntów w tej strefie dostarczą wymogi konserwatora zabytków, stan techniczny
istniejącej zabudowy oraz ceny nieruchomości.
Następne w kolejności spełniania opisanych wyżej wymogów są obszary określone w
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
jako strefa miejska. Najczęściej są to obszary osiedli mieszkaniowych lub tereny
graniczące z nimi w takich dzielnicach jak; Bielany, Białołęka, Targówek, Ursynów,
Ursus i Włochy. Tu dodatkowym kryterium wyboru gruntów będą decyzje dotyczące
planów realizacji miejskich lub rządowych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie
dróg,
linii
tramwajowych,
przystanków
kolejowych
lub
np.
sieci
elektroenergetycznych. Inwestycje te mogą się zarówno przyczyniać do poprawy jak
i pogorszenia (z uwagi na zajętość terenów i uciążliwości) warunków lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej. Wpływ na dostępność gruntów będą tu miały także
decyzje, w tym planistyczne o rezygnacji z planowanych wcześniej inwestycji np.
drogowych, które ,,uwolnią” rezerwy gruntowe.
Najmniejszy wybór gruntów spełniających powyższe wymogi dotyczy tzw. strefy
przedmieść czyli strefy miasta ze znaczącą przewagą zabudowy jednorodzinnej w
dzielnicach takich jak; Rembertów, Wawer, Wesoła oraz część Białołęki.
Dodatkowym kryterium ulokowania nowej zabudowy mieszkaniowej w tych
obszarach będzie możliwość jej koncentracji. Stwarza to potencjał do powstania
lokalnego centrum. Może ono wpływać na poprawę warunków życia całej okolicy i
skutkować uzupełnieniem luk w nowych budynkach, które wypełnią się zabudową
mieszkaniową w parterach lub brakującymi lokalami usługowymi, m.in. z ofertą
społeczną i kulturalną.
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1.3

POPRAWA

DOSTĘPNOŚCI

MIESZKAŃ DLA

OSÓB

STARSZYCH

I

OSÓB

Z

NIEPEŁNOSPRANOŚCIAMI

Nowobudowane
mieszkania
powinny
charakteryzować
się
standardem
gwarantującym ich realną dostępność dla różnych grup społecznych, a w
szczególności osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób
posiadających trudności w poruszaniu się. Dlatego ważne jest, aby również części
wspólne oraz dojścia do budynków także były w pełni dostępne.

Działania
Nowobudowane mieszkania będą musiały być zgodne z wytycznymi Warszawskiego
Standardu Mieszkaniowego (Warszawski Standard Mieszkaniowy, Załącznik nr 1)
Miejskie mieszkania będą wznoszone w dwóch standardach: standardzie
UNIWERSALNYM – mieszkania, dostosowane do potrzeb starzejącego się
społeczeństwa, w
tym
możliwe
do łatwej
adaptacji
dla
osób z
niepełnosprawnościami. Drugi standard to KOMPAKTOWY – mniejsze mieszkania, które
pozwalają obniżyć wysokość czynszu, aby zwiększyć ich dostępność dla mniej
zamożnych lokatorek i lokatorów. We wszystkich budynkach zgodnie z założeniami
WSM znajdą się komórki lokatorskie, co pozwoli uniknąć gromadzenia w mieszkaniach
przedmiotów, z których korzysta się sporadycznie.
Wskaźnik: minimum 20% mieszkań w standardzie UNIWERSALNYM w każdej inwestycji,
możliwych
do
technicznego
dostosowania
do
potrzeb
osób
z
niepełnosprawnościami.

CEL 2: PODNOSZENIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEGO ZASOBU
Mieszkanie jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka, wpływa
bezpośrednio na jakość jego życia oraz poczucie bezpieczeństwa. Szeroką
dostępność lokali mieszkalnych można uzyskać, zwiększając zasób mieszkań
komunalnych i czynszowych. Samorząd warszawski ma ustawowy obowiązek
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o niskich
dochodach, ale również racjonalnego wykorzystywania posiadanego zasobu
mieszkaniowego. Racjonalne wykorzystanie obejmuje politykę remontową i
modernizacyjną, w tym poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej
emisji. Działania prowadzone w ramach Programu stanowią kontynuację i
wzmocnienie wytycznych zawartych w Wieloletnim Programie Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022. Szczegóły dotyczące
zasad polityki remontowej są określone w Standardzie remontów mieszkań (Załącznik
nr 2).

77

2.1. Podniesienie Standardu lokali mieszkalnych
Podnoszenie standardu miejskich mieszkań następuje wskutek prac modernizacyjnych
i remontowych, które mają podnieść komfort zamieszkiwania; w tym doposażenie
mieszkań w łazienki i WC oraz kuchnie lub aneksy kuchenne. Działania te dotyczą
zarówno mieszkań istniejących, jak i wyposażania nowych, które pojawią się wskutek
rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku.
Remonty będą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz innych
grup mieszkanek i mieszkańców o obniżonej mobilności, takich jak osoby starsze czy
rodziny z małymi dziećmi, zgodnie ze Standardem Dostępności (Zarządzenie
Prezydenta m.st. Warszawy 1682/2017 z dnia 23.10. 2017r.)

DZIAŁANIA
1. Uwzględnienie wytycznych dla remontów i modernizacji określonych w
Standardzie modernizacji i remontów miejskich mieszkań (Załącznik nr 2).
Standard obowiązuje wszystkie podmioty m.st. Warszawy zajmujące się tą
tematyką, tj. biura urzędu, dzielnice m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne
m.st. Warszawy oraz spółki miejskie, których zadaniem będzie przeprowadzanie
remontów i modernizacji mieszkań z miejskiego zasobu.
2. Przeprowadzenie w ciągu dwóch lat inwentaryzacji zasobu mieszkaniowego
pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jak też wykonanie
niezbędnych prac przystosowujących lokale do ich potrzeb.
Wskaźnik: Zmniejszenie liczby mieszkań pozbawionych pomieszczenia sanitarnego
(łazienki i WC). Wartości na koniec roku:
o
o
o

2018 – 15.000
2024 – 7.500
2030 – 0

2.2. Poprawa efektywności energetycznej
Mieszkania, którymi dysponuje miasto, będą nie tylko remontowane. Przeprowadzane
w nich prace termomodernizacyjne podniosą efektywność energetyczną budynków
i znajdujących się w nich lokali. Termomodernizacja to suma wszystkich usprawnień
energetycznych, dzięki którym budynek (wraz z lokalami) zyskują zmniejszone
zapotrzebowanie na energię. Aby to osiągnąć, należy wprowadzić usprawnienia
energetyczne: zmniejszyć zapotrzebowanie na energię dzięki zminimalizowaniu strat
ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku i lokali, oraz działania wykorzystujące
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energooszczędne systemy wytwarzania, rozprowadzania i odzyskiwania energii, co
powinno przełożyć się na obniżenie ceny jednostkowej.

DZIAŁANIA
1. Budynki
(oraz
lokale)
niespełniające
wytycznych
zawartych
w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie [DZIENNIK USTAW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13
sierpnia 2013 r. Poz. 926] będą poddawane termoizolacji i izolacji,
unowocześnieniu wentylacji, wymianie okien i drzwi na takie, które minimalizują
straty ciepła, doposażaniu w instalację centralnego ogrzewania i centralnej
ciepłej wody. W częściach wspólnych budynków pojawi się energooszczędne
oświetlenie.
2. Rezygnacja z indywidualnych nieekologicznych i drogich źródeł ciepła przez
wprowadzenie do budynków i lokali jednorodnego rodzaju systemu
ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, który wykorzystuje
rozwiązania techniczne zapewniające wysoką efektywność energetyczną oraz
zgodność z obowiązującymi przepisami.
Wskaźnik: Zmniejszenie liczby mieszkań pozbawionych instalacji centralnego
ogrzewania. Wartości na koniec roku
o
o
o

2018 – 16.000
2024 – 10.000
2030 – 5.000

2.3 Ograniczenie niskiej emisji
Rezygnacja z paliwa stałego jako źródła ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych
wpływa na poprawę jakości środowiska, eliminując z atmosfery szkodliwe pyły i gazy.
Tym samym poprawiają się warunki zdrowotne mieszkańców i mieszkanek Warszawy.
Stosowanie urządzeń o zwiększonej efektywności energetycznej prowadzi
bezpośrednio i pośrednio do ograniczenia zużycia energii przy korzystaniu z mieszkań,
a tym samym ogranicza szczególnie uciążliwą dla mieszkańców niską emisję.
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza (cząstek stałych powstałych w wyniku
spalania) podnosi warunki życia i zdrowia mieszkańców we wszystkich zasobach
miasta.

DZIAŁANIA
1. Likwidacja wykorzystywanego źródła ciepła na paliwo stałe na inny system o
zwiększonej efektywności energetycznej
2. Zamiana palenisk na paliwo stałe na urządzenia grzewcze o wyższej sprawności
– piece/kotły/kominki spełniające wymogi ekoprojektu zgodnie z Uchwałą nr
162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27.10.2017 r. Dotyczy to
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przede wszystkim dzielnic, w których mało rozbudowany system sieci gazowej
lub ciepłowniczej uniemożliwia podłączenie do niej.
Wskaźnik: Zmniejszenie liczby miejskich mieszkań ogrzewanych bezklasowymi piecami
na paliwo stale. Wartości na koniec roku
o
o
o

2018 – 1.800
2024 – 100
2030 – 0

2.4. POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI: „OD SKIEROWANIA DO ZAMIESZKANIA” –
OKREŚLENIE

STANDARDÓW

CZASOWYCH

DLA

REMONTÓW

PUSTOSTANÓW

PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA

Ważne, aby przyszli lokatorzy i lokatorki od pierwszego kontaktu z miejskim
zarządcą nieruchomości wiedzieli dokładnie, jak będzie wyglądać wybór i remont ich
przyszłego mieszkania oraz byli świadomi swoich praw i możliwości wpływania na
sposób remontu lokalu. Równie istotna jest przejrzystość w informowaniu o
maksymalnym czasie trwania remontu i niezbędnych formalnościach. Program „Od
skierowana do zamieszkania” działa obecnie w Dzielnicy Śródmieście.

Działania
Wprowadzenie standardów czasowych remontów pustostanów i usprawnienie ich
przebiegu. Konieczne jest uwzględnienie różnic dotyczących lokali w budynkach pod
ochroną konserwatorską oraz jasna informacja dla najemcy/najemczyni ( „Program
od skierowania do zamieszkania”), którym przysługuje możliwość konsultacji i
współtworzenia przyszłego miejsca zamieszkania. Program pozwala przyszłym
mieszkankom i mieszkańcom decydować o takich elementach jak kolor ścian czy
podłóg (w określonych ramach finansowych), a także, po podpisaniu odpowiedniego
porozumienia na wykorzystanie rozwiązań spoza „pakietu” – na ich własny koszt.
1.

2.

3.
4.

5.
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„Od skierowania do zamieszkania” – wyznaczenie terminu na okres
przypadający od momentu skierowania przyszłego najemcy/najemczyni do
lokalu (i zgoda na lokal) nie przekracza 120 dni
Szczegóły remontu pustostanu są konsultowane z przyszłymi lokatorami i
lokatorkami. Zakres remontu zostanie określony w granicach określonych
wytycznych remontowych dla pustostanów.
Zakłada się możliwość wyboru: koloru ścian i elementów wyposażenia.
W razie przekroczenia budżetu przewidzianego na remont, jest
możliwość podpisania porozumienia z przyszłym najemcą/najemczynią, które
określa poszerzony zakres prac realizowany przez najemczynie/najemców.
Zarządca wyznacza jedną osobę, która będzie się kontaktować z przyszłym
najemcą/najemczynią przez cały okres trwania procesu „od skierowania do
zamieszkania”.

CEL 3: WSPIERANIE

FUNKCJONALNEJ RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSKICH

INWESTYCJACH MIESZKANIOWYCH
Nowe inwestycje mieszkaniowe stwarzają szansę wzbogacenia lokalnej oferty o
potrzebne usługi, w tym również o miejsca pracy. Powinny zapewnić nie tylko dobry
standard życia nowym mieszkankom i mieszkańcom, ale również poprawiać jakość
zamieszkiwania w okolicy. Nowe budynki, oprócz mieszkań będą więc posiadać
powierzchnie przeznaczone na cele społeczne i komercyjne. Również lokale
usługowe w istniejących budynkach, w przypadku zmiany najemcy/najemczyni,
powinny zwiększać dostępność potrzebnych usług w sąsiedztwie.

DZIAŁANIA
1. Przeanalizowanie zapotrzebowania na usługi zarówno w nowej, jak i istniejącej
zabudowie mieszkaniowej. Należy to zrobić przed rozpoczęciem inwestycji (w
przypadku nowych budynków) lub w przypadku zwolnienia się powierzchni
użytkowej – przed ogłoszeniem konkursu na najem danego lokalu.
2. Wszystkie nowe miejskie inwestycje mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej
pierzejowej będą wyposażone w lokale usługowe w parterze budynku
dostępne bezpośrednio z ulicy lub od innej przestrzeni publicznej. Szczegółowe
wytyczne dotyczące preferowanych lokali określa Warszawski Standard
Mieszkaniowy (Załącznik 1), punkt 4.7 „Lokale użytkowe”.
Wskaźnik: Minimum 10% powierzchni użytkowej przeznaczonych na funkcje
handlowo-usługowe w każdym miejskim mieszkalnym budynku wielorodzinnym.

PROJEKTY
Inwestycje planowane na lata 2019-2024 oparte na idei miksu funkcjonalnego,
łączące funkcje mieszkalne, użytkowe i miejsca pracy to:

Warszawska Dzielnica Społeczna
 opis: inwestycja mieszkaniowa w Dzielnicy Wola położona w rejonie ulic
Górczewskiej i Olbrachta na terenie o powierzchni 15 ha. Glównym założeniem
WDS jest zapewnienie przestrzeni dla wielopokoleniowej, zintegrowanej
wspólnoty mieszkańców, gdzie nikt nie będzie wykluczony ze względu na wiek,
możliwości finansowe, model życia ani z żadnych innych przyczyn. Na osiedlu
powstanie miks funkcjonalny składający się z miejsc do mieszkania, pracy,
usług, handlu, funkcji społecznych itp. Dodatkowo, w północnej części
założenia WDS – w sąsiedztwie ul. Górczewskiej, zaplanowano centrum lokalne
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połączone ze strefą innowacji. Na obszarze o powierzchni ok. 2,6 ha znajdzie
się przestrzeń publiczna z bogatym programem usługowym oraz przestrzeń do
pracy, zawierająca innowacyjne miejsca pracy (start-upy, fab-laby, coworkingi, inkubatory przedsiębiorczości), tradycyjne powierzchnie biurowe i
powierzchnie dla administracji publicznej. Na terenie WDS mieszkanki i
mieszkańcy będą mieli dostęp do funkcji społecznych, edukacyjnych,
opiekuńczych, kulturalnych. Będą też mogli zaspokajać potrzeby rekreacji i
sportu. Teren będzie bogaty w zieleń.

1 Sierpnia
 opis: inwestycja mieszkaniowa w Dzielnicy Włochy, przy ul. 1 Sierpnia 30b na
terenie dawnej przetwórni Stołecznych Zakładów Winiarsko-Spożywczych
„Warsowin”, w ramach której powstanie około 400 mieszkań. W parterze
budynku znajdą się usługi komercyjne i społeczne. Zaplanowano w nim także
miejsce aktywności lokalnej i przestrzeń coworkingową, z której korzystać będą
zarówno mieszkanki i mieszkańcy budynku, jak i osoby z zewnątrz.

Osiedle “Świder” (Białołęka)
 opis: zespół inwestycji w dzielnicy Białołęka, położony w kwartale Trasy Mostu
Północnego, ul. Myśliborskiej i nadwiślańskiej ścieżki rowerowej na obszarze
obejmującym przede wszystkim tereny dawnej Fabryki Domów „Stare Świdry”
oraz tereny w użytkowaniu PGNiG Termika S.A. Jego powierzchnia wynosi
ponad 116 ha. Założeniem inwestycji jest stworzenie fragmentu miasta
posiadającego różnorodne funkcje – od usług i biur tworzących miejsca pracy,
poprzez obiekty sportowo-rekreacyjne powstałe na zrekultywowanym
składowisku odpadów paleniskowych aż po zabudowę mieszkaniową, która w
części będącej miejskim zasobem zrealizowana zostanie we współpracy z
PGNiG. Planowany charakter zagospodarowania będzie odpowiadać
zarówno na potrzeby mieszkańców Białołęki, jak i całego miasta, m.in. w
zakresie urządzonych terenów zieleni i rekreacji. Jednym z głównych
wyróżników tego miejsca będzie bliskość rzeki, naturalnych terenów zieleni oraz
bezpośrednie sąsiedztwo magistrali rowerowej zapewniającej szybkie
połączenie z centrum Warszawy. Inwestycję tą powiązać należy z rozwojem
transportu publicznego w tej części miasta, m.in. z realizacją linii tramwajowej
w ciągu ulic Modlińskiej i Myśliborskiej.

Centrum Nowej Pragi – Stalowa/Szwedzka
 opis: zespół inwestycji w dzielnicy Praga Północ w rejonie powstającej stacji
metra „Szwedzka”, na obszarze o powierzchni ok. 39 ha obejmującym tereny
Zajezdni Autobusowej „Stalowa”, dawnej Warszawskiej Fabryki Stali oraz
nieistniejących zakładów Pollena Uroda. Docelowo teren ten stać się ma
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wielofunkcyjnym fragmentem miasta z zabudową mieszkaniową, biurową,
usługami komercyjnymi i społecznymi oraz terenami zielonymi - mieszkańcy i
użytkownicy będą mogli realizować w tym miejscu wszystkie swoje aktywności
związane z pracą, zamieszkiwaniem, odpoczynkiem. Jedną z głównych zalet
obszaru będzie wygodna obsługa komunikacją publiczną (powstający
przystanek metra, planowana stacja szybkiej kolei miejskiej, autobusy),
redukująca do minimum potrzebę korzystania z własnego samochodu. Inny
atut to sąsiedztwo podlegającej rewitalizacji historycznej części Pragi, której
charakter i bogata oferta wpłynie na tworzącą się tożsamość tego miejsca.
Realizacja Centrum Nowej Pragi pozwoli zszyć pofragmentowane dotąd części
dzielnicy. Na jej terenie powstać może kilka tysięcy mieszkań o zróżnicowanej
typologii, dostępnych dla różnych grup społecznych (mieszkania miejskie,
mieszkania komercyjne etc.). Umieszczanie ogólnodostępnych usług w
parterach, wprowadzanie zieleni publicznej, dbałość o detal urbanistyczny,
priorytet pieszych i rowerzystów – działania te zaowocują atrakcyjnymi
przestrzeniami publicznymi, sprzyjającymi budowaniu poczucia wspólnoty
wśród mieszkanek i mieszkańców. Realizacja inwestycji planowana jest w
dwóch etapach.

KRYTERIA WYBORU KOLEJNYCH PROJEKTÓW
Kolejne projekty powinny gwarantować możliwość tworzenia nowoczesnych
wielofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych zapewniających przyszłym mieszkankom i
mieszkańcom wysoki komfort życia. Będzie to możliwe dzięki zajmowaniu
ergonomicznych mieszkań w dobrze zaprojektowanych budynkach, gwarantujących
wysoką jakość części wspólnych zachęcających do integracji sąsiedzkiej oraz dostęp
do przyjaznych, zielonych przestrzeni publicznych. Niezwykle ważne jest, aby kolejne
projekty wpisywały się w otaczającą tkankę miejską i społeczną będąc dla niej (w tym
okolicznych mieszkanek i mieszkańców) wartością dodaną. Wszystkie nowe projekty
co do zasady muszą spełniać wytyczne zawarte w Warszawskim Standardzie
Mieszkaniowym.

CEL

4:

WSPIERANIE SPOŁECZNEJ
MIESZKANIACH (MIKS SPOŁECZNY)

RÓŻNORODNOŚCI

W

MIEJSKICH

Nowe miejskie inwestycje mieszkaniowe będzie charakteryzować różnorodność
społeczna pod względem wieku, dochodów i/lub wielkości rodziny. Dbałość o
zróżnicowanie
społeczności
będzie
polegać
na
tworzeniu
puli
mieszkań dedykowanych konkretnym grupom społecznym oraz określaniu typowego
miksu mieszkań. Zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkań rodzinnych stworzy
wygodne warunki dla rodzin z dziećmi. Z kolei wprowadzenie puli mieszkań możliwych
do łatwego dostosowania do potrzeb warszawianek i warszawiaków posiadających
trudność z samodzielnym poruszaniem będzie odpowiedzią na wyzwania związane z
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wydłużającą się średnią życia oraz koniecznością dostarczania mieszkań dla osób z
niepełnosprawnościami.
Tworzenie budynków opartych na idei miksu społecznego będzie obowiązkiem w
przypadku mieszkań budowanych w segmencie C i D. W odniesieniu do segmentu B
należy je potraktować jako rekomendację.
Działania:

4.1 ZAPEWNIENIE MIKSU SPOŁECZNEGO PRZEZ ZAREZERWOWANIE PULI MIESZKAŃ DLA
OKREŚLONYCH GRUP SPOŁECZNYCH

W każdym nowym budynku (lub zespole budynków) znajdzie się pula mieszkań dla
poniższych grup społecznych.
o
o

o
o

15% mieszkań będzie przeznaczonych dla osób młodych – studentek i
studentów lub młodych dorosłych, którzy chcą się usamodzielnić.
10% mieszkań będzie zarezerwowane dla osób wymagających
dodatkowego wsparcia (mieszkania społeczne, mieszkania dla osób
niesamodzielnych i/lub mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami
oraz innych osób potrzebujących zewnętrznego wsparcia), lub inne
mieszkania z segmentu A.
5-10% mieszkań przeznaczonych dla sektora kreatywnego
minimum 20% mieszkań w standardzie UNIWERSALNYM dostosowanych
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dla każdej z powyższej grup może zostać przeznaczona większa pula mieszkań, przy
założeniu, że ich minimalna liczba dla każdej z grup wynosi jedno mieszkanie. W
przypadku, gdy określony procent nie daje pełnej liczby należy ją zaokrąglić w górę.
Pierwszeństwo najmu we wszystkich segmentach i we wszystkich kategoriach mają
lokatorki i lokatorzy poszkodowani z tytułu tzw. „dekretu Bieruta”.
Wskaźnik: spełnienie ww. minimalnych procentowych wytycznych dla każdej z grup
społecznych.

4.2 ZAPEWNIENIE MIKSU SPOŁECZNEGO PRZEZ OKREŚLENIE MINIMALNYCH WIELKOŚCI
MIESZKAŃ

Na zapewnienie różnorodność społecznej wpłynie również różnicowanie wielkości
mieszkań. W każdej inwestycji powinno znaleźć się minimum mieszkań o układzie:
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M1 (kawalerki, studio) – min. 10%
M2 (mieszkanie dla dwójki) – min. 20%
M3, M4, M5 (mieszkania rodzinne) min. – 30%

Układ pozostałych 40% mieszkań będzie określony w oparciu o diagnozę potrzeb
mieszkaniowych sporządzaną dla każdego projektu. Diagnoza uwzględni
zapotrzebowanie na mieszkania dla dużych rodzin, aby w razie potrzeb dostarczyć
również mieszkań o większej liczbie pokoi niż te wyżej wymienione.
Mieszkania powinny być projektowane tak, aby możliwe było ich połączenie – np.
połączenie M3 i M4 pozwala uzyskać wygodne mieszkania dla rodziny wielodzietnej
(lub międzypokoleniowej), które da się później ponownie rozdzielić na funkcjonalne
mieszkania.
Zmiany w proporcjach metrażowych i proporcji mieszkań przeznaczonych dla każdej
z grup mogą zostać zmienione w przypadku mniejszych projektów, które będą
profilowane dla potrzeb miksu społecznego skrojonego na miarę danej lokalizacji.
Wskaźnik: stopień dopasowania wyników diagnozy lokalnej do rozkładu mieszkań w
danej inwestycji mieszkaniowej.

CEL 5: BIORÓŻNORODNOŚĆ JAKO ELEMENT DOBREGO SĄSIEDZTWA
Miasto jest domem nie tylko dla ludzi, ale również i zwierząt. Zamieszkują one podwórka
bloków i kamienic, a nieraz te same budynki co my. Troska o zwierzęta wolnobytujące,
czyli takie, które swobodnie żyją w mieście, jest elementem tworzenia dobrego
sąsiedztwa. Zwierzęta te potrzebują wsparcia, choć nie mają swoich domów i
prawnych opiekunów. Ich zdrowie i bezpieczeństwo zależy od szeregu czynników, na
które mają wpływ wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta. Tworzenie przyjaznych
zwierzętom przestrzeni wspólnych w budynkach lub ich okolicy sprzyja powstawaniu
silnych, wspierających się miejskich społeczności. Szczegółowe wytyczne określa
załącznik nr. 3 – Bioróżnorodności w inwestycji oraz załącznik nr 1 – Warszawski
Standard Mieszkaniowy.
Działania: Opracowanie analizy dotyczącej obecności zwierząt i roślin na terenie
danej inwestycji mieszkaniowej oraz wytycznych dla ich ochrony.
Wskaźnik:
1. Sprawdzenie, czy na terenie danej inwestycji mieszkaniowej opracowano
analizę dotyczącą obecności zwierząt i roślin oraz wytyczne dla ich ochrony.
2. Coroczna ewaluacja realizacji ww. wytycznych.

CEL 6: WZMOCNIENIE SPOŁECZNOŚCI SĄSIEDZKICH
Silne i wspierające się więzi sąsiedzkich wpływają pozytywnie na jakość
zamieszkiwania w danej okolicy. Jeśli znamy naszych sąsiadów i sąsiadki, czujemy się
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bezpiecznie i zwykle też możemy liczyć na ich wsparcie. Silne społeczności lokalne
mają też większy potencjał do korzystania z miejskich programów i wspólnego
podnoszenia jakości swojego otoczenia. O ile w starym budownictwie w wielu
miejscach sąsiedzi i sąsiadki się znają, a często również chętnie ze sobą współpracują,
to tworzenie więzi w nowych budynkach jest wyzwaniem; dotyczy to zarówno nowych
inwestycji miejskich, jak relacji sąsiedzkich we wspólnotach mieszkaniowych. W
ramach swoich działań Miasto może promować tworzenie (i tworzyć we własnym
zasobie) miejsca spotkań sąsiedzkich oraz propagować nowe wzorce w ramach
wspólnot mieszkaniowych, w których jest współwłaścicielem. W tym drugim przypadku
istotną rolę odgrywają Pełnomocniczki i Pełnomocnicy.
Działania

6.1. TWORZENIE PRZESTRZENI SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH W NOWYCH BUDYNKACH
MIESZKALNYCH

Inwestycja powinna uwzględniać przynajmniej jeden lokal użytkowy przeznaczony do
wspólnego użytkowania przez mieszkanki i mieszkańców (np. na potrzeby świetlicy).
Mieszkanki i mieszkańcy decydują̨ wspólnie o szczegółowym przeznaczeniu lokalu. W
przypadku mniejszych inwestycji (kilka lub kilkanaście lokali) można odstąpić od tego
wymogu, o ile w pobliżu znajduje się miejsce aktywności lokalnej, dom kultury albo
inna przestrzeń spotkań sąsiedzkich.
Wskaźnik: Obecność lokalu do działań sąsiedzkich w nowej inwestycji mieszkaniowej.

6.2. POPRAWA WSPÓŁPRACY ZE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
Miasto posiada udziały w 4228 nieruchomościach (wg stanu na dzień 31.12.2017r.), w
których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, a Miasto jest jednym z właścicieli lokali.
Współpraca Miasta z tymi wspólnotami odbywa się poprzez pełnomocników, którzy
występują jako reprezentanci m.st. Warszawy w tych nieruchomościach. Właściwy
nadzór nad wykonywaniem funkcji współwłaściciela to nadzór nad mieniem
publicznym, jego racjonalnym gospodarowaniem oraz środkami publicznymi na jego
utrzymanie, które miasto w postaci zaliczek wpłaca na konta wspólnot.
Zadaniem Pełnomocnika/Pełnomocniczki jest nie tylko realne reprezentowanie
udziałów, ale także wsparcie innych współwłaścicieli i współwłaścicielek w procesie
podejmowania decyzji we wspólnocie. Rolą Pełnomocnika/Pełnomocniczki jest także
wspieranie i promowanie inicjatyw miejskich. Taka osoba powinna także być
pośrednikiem pomiędzy użytkownikami miejskich lokali a zarządami czy też
zarządcami wspólnot mieszkaniowych.
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6.2.1. Wzmocnienie roli Pełnomocnika we wspólnocie mieszkaniowej z
udziałem Miasta
1) Sukcesywne tworzenie „mapy procesów” dla zakresu działania pełnomocników,
aby lepiej doprecyzowywać zadania pełnomocnika i ewentualnie określić ścieżkę
jego rozwoju w konkretnym przypadku.
2) Doprowadzenie do pilnego oszacowania w poszczególnych dzielnicach
optymalnej liczby wspólnot mieszkaniowych, gdzie pełnomocnik reprezentuje udziały
Miasta, tak aby mógł on pozostawać w stałym kontakcie z mieszkańcami budynku
(Pełnomocnicy i Pełnomocniczki powinny być w kontakcie z administratorami i
administratorkami, które są odpowiedzialni za „setki” i za lokale użytkowe oraz z innymi
instytucjami – np. z ZDM).
Wskaźnik: Liczba wspólnot mieszkaniowych uczestniczących w ogólnomiejskich
programach: racjonalizacji energii, rewitalizacji, dotacji z Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków i Biura Ochrony Środowiska oraz programów nakierowanych
na wspieranie działań sąsiedzkich oraz innych działań społeczno-kulturalnych.

6.2.2 Program dla podwórek
Jednym z głównych problemów wielu wspólnot mieszkaniowych z udziałem m.st.
Warszawy jest nieprawidłowo przeprowadzony podział nieruchomości, w wyniku
którego granice biegną po obrysie budynku, albo zostały wydzielone w inny
niefunkcjonalny sposób. W wyniku takich podziałów mogą występować ograniczenia
związane z:
 dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej
 dojazdem do nieruchomości wspólnej,
 brakiem możliwości zagospodarowania terenów zielonych i usytuowania
urządzeń małej architektury.
Aby przyspieszyć procesy przywracające charakter działek budowlanych działkom
nieruchomości wspólnych ( o ile jest to możliwe), przepisy ustawy o własności lokali
inspirują wspólnotę do aktywności.
Działania:
1. Dostosowanie istniejących podwórek do prawidłowego stanu prawnego.
W celu ustalenia, które z miejskich podwórek mogą stanowić całe podwórka
niezbędne do prawidłowego korzystania z budynku, potrzebny jest ich kompleksowy
przegląd z uwzględnieniem następujących czynników:
 całe podwórko stanowi nieruchomość niezbędną do prawidłowego
korzystania z budynku (nie trzeba dzielić geodezyjnie działek),
 podwórko może być wykorzystywane wyłącznie przez jedną wspólnotę,
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 podwórko już jest ogrodzone i korzysta z niego jedna wspólnota,
 podwórko nie jest objęte roszczeniami osób trzecich.
2. Wprowadzenie przepisów zachęcających do dzierżawy podwórek, co podniesie
jakość współpracy i zachęci do dialogu pomiędzy zarządcą terenu a wspólnotami
mieszkaniowymi.
3. Rozpowszechnianie wśród wspólnot mieszkaniowych informacji o możliwościach i
warunkach nabycia albo dzierżawy miejskich podwórek, w tym o korzyściach z tego
wynikających.
Wskaźnik: Liczba wspólnot mieszkaniowych dzierżawiących podwórka lub
posiadających
porozumienia
z
m.st.
Warszawą
dotyczące
wspólnego
gospodarowania podwórkiem i jego użytkowanie.

6.2.3 Plan remontów podwórek stanowiących przestrzeń publiczną (nie są
wykorzystywane tylko przez jedną Wspólnotę, ale służą lokalnej
społeczności)
Miejskie podwórka otaczające budynki wspólnot mieszkaniowych, których charakter
jest otwarty i stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną powinny być
remontowane i dostosowane do potrzeb różnych grup społecznych - w konsultacji z
przedstawicielami i przedstawicielkami wspólnot mieszkaniowych. Priorytetem
powinno być zachowanie i rewitalizacja istniejącej zieleni, likwidacja barier
architektonicznych oraz instalowanie urządzeń małej architektury, tak aby mogły
służyć różnym użytkownikom.
Działania
1. Konsultowanie ze wspólnotami i tworzenie wspólnych koncepcji
zagospodarowania terenu jak najlepiej służących potrzebom mieszkańców.
2. Współudział wspólnot w utrzymaniu zieleni.
3. Dostosowywanie
podwórek
do
potrzeb
osób
starszych
i
z
niepełnosprawnościami oraz budowanie infrastruktury dla najmłodszych.
4. Koordynacja remontów podwórek z innymi inwestycjami miejskimi w zakresie
infrastruktury drogowej i podziemnej.
Wskaźnik: Liczba i powierzchnia wyremontowanych podwórek, które stanowią
przestrzeń publiczną.
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6.3. Plan współpracy ze spółdzielniami
Celem współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które dysponują
budynkami zamieszkiwanymi przez wielu warszawiaków, powinna być zasada
dobrego sąsiedztwa. Konieczne są również wspólne, skoordynowane działania
instytucji Miasta i spółdzielni w podnoszeniu jakości życia mieszkańców
korzystających z infrastruktury spółdzielczej, jak i komunalnej oraz programów
miejskich.
Działania:
1. Rozszerzanie projektów infrastrukturalnych i społeczno-kulturalnych z
budżetu partycypacyjnego, na ogólnodostępnych terenach spółdzielczych, z
których korzystać będą mogli zarówno sami spółdzielcy, jak i wszyscy pozostali
mieszkańcy.
2. Rozszerzanie programów dotyczących rewitalizacji i tworzenia na
terenach spółdzielczych nowych terenów zielonych.
3. Wsparcie merytoryczne i informacyjne Spółdzielni Mieszkaniowych w
zakresie programów energooszczędności i innowacji technologicznych.
4. Przeznaczone dla tej grupy programy społeczno-kulturalne i senioralne
finansowane ze środków miejskich, realizowane przez organizacje
pozarządowe działające we współpracy ze społecznością spółdzielców.
5. Całościowy system współpracy w zakresie przekazywania za
pośrednictwem spółdzielni ważnych dla mieszkańców informacji o dostępnych
i realizowanych programach miejskich, z których mogą korzystać mieszkańcy.
6. Program wsparcia spółdzielni w skomplikowanych i ważnych społecznie
procesach regulacji gruntowych.

Wskaźniki:
1. Liczba projektów realizowanych przy współpracy ze spółdzielniami,
2. Liczba dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań skierowanych do mieszkańców budynków należących do spółdzielni
mieszkaniowych,
3. Liczba spotkań informacyjnych i
konferencji
dla spółdzielni
mieszkaniowych.

CEL 7: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU MIESZKANIOWEMU/SPOŁECZNEMU
7.1. PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
Program ma doprowadzić do tego, by więcej osób wyszło z bezdomności i osiągnęło
samodzielność. W tym celu zakłada stworzenie i utrzymanie odpowiedniej bazy
placówek i lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób bezdomnych oraz kładzie
nacisk na działania aktywizujące, prowadzące do usamodzielnienia osób w kryzysie
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bezdomności. Istotnym aspektem działań Miasta będzie rozwijanie nowych form
wsparcia
mieszkaniowego
(wprowadzanie
programów
mieszkaniowych
skierowanych do osób w kryzysie bezdomności) oraz wdrażanie metody pracy
z osobami bezdomnymi mających prowadzić do ich usamodzielnienia i aktywizacji.
Działania

I. Zapewnienie odpowiedniej bazy miejsc noclegowych, z programem
wsparcia w wychodzeniu z bezdomności.
Główny nacisk zostanie położony na rozwój programów mieszkaniowych. Podstawą
będzie zwiększenie liczby mieszkań należących do m.st. Warszawa, wykorzystywanych
do wychodzenia z bezdomności, w tym:





prowadzenie programów mieszkań treningowych;
przygotowanie programów mieszkań Housing First;
pozyskiwanie stałych mieszkań wspomaganych;
wspieranie osób realizujących program wychodzenia z bezdomności
wynajmujących lokale mieszkalne z zasobu m.st. Warszawy oraz na wolnym
rynku.

Jednocześnie utrzyma się liczba dotychczasowych miejsc w schroniskach, w tym z
usługami opiekuńczymi. Zwiększy się liczba miejsc w noclegowniach oraz
ogrzewalniach przy jednoczesnym podwyższeniu standardów tych placówek.
Podejmowane działania mają zapewnić miejsca schronienia w noclegowniach i
schroniskach prowadzonych w nieruchomościach miejskich, co gwarantuje ciągłość
zadania oraz gwarantuje zapewnienie odpowiedniego standardu lokali. W tym celu
niezbędne jest pozyskiwanie odpowiednich nieruchomości z zasobu m.st. Warszawy.
Oferta mieszkań wspomaganych będzie skierowana do osób zdolnych do utrzymania
się i samodzielnego funkcjonowania poza schroniskiem przy długoterminowym
wsparciu zespołu specjalistów, korzystaniu z usług społecznych oraz pomocy
finansowej. Wspieranie osób opuszczających schroniska i wynajmujących mieszkania
z zasobu m.st. Warszawy lub na wolnym rynku ma obejmować pracę socjalną oraz
okresową pomoc finansową. Będzie to oferta skierowana do osób mających
wystarczające zasoby, by utrzymać się samodzielnie, jednak wciąż potrzebujących
wsparcia w postaci pracy socjalnej czy usług społecznych.
Mieszkania treningowe to forma przejściowa, rotacyjna. Skierowana jest do osób,
które zanim rozpoczną w pełni samodzielnie funkcjonować po opuszczeniu
schroniska, potrzebują wsparcia zespołu specjalistów. Mieszkania Housing First będą
przeznaczone dla osób bezdomnych, dla których uzyskanie w pierwszej kolejności
bezpieczeństwa mieszkaniowego jest warunkiem do rozpoczęcia pracy socjalnej i
terapii.
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II. Ujednolicenie zasad pracy z osobami bezdomnymi
Ujednolicenie zasad pracy z osobami bezdomnymi obejmować będzie
wprowadzenie sprawdzonych metod i zintegrowanych narzędzi pracy z osobami w
kryzysie bezdomności, zapewnienie kadry specjalistów, w tym pracowników
socjalnych, psychologów, terapeutów prowadzących pracę z osobami bezdomnymi
przebywającymi w placówkach oraz korzystającymi z programów mieszkaniowych,
stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych, integrację działań i współpracę
pomiędzy placówkami a innymi instytucjami, w tym OPSami, CUS itp.). Standaryzacji
podlegać będą Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, wprowadzone
zostaną standardy zatrudnienia, pracy instytucji oraz realizacji programów
mieszkaniowych. Standaryzacja ma pozwolić na sprawne prowadzenie działań
aktywizacyjnych i usamodzielniających oraz umożliwić sprawdzenie, na ile praca
podejmowana z osobami bezdomnymi w poszczególnych placówkach jest
skuteczna. Istotnym elementem standaryzacji będzie wprowadzenie mechanizmów
wzmacniających rotację w schroniskach na korzyść programów mieszkaniowych.

Wskaźniki
1. Liczba mieszkań przeznaczona na programy mieszkaniowe z zasobu m.st.
Warszawy:
 2018: 6 mieszkań
 2024: 250 mieszkań
 2030: 500 mieszkań
2. Liczba miejsc w programach mieszkaniowych (w tym realizowanych w oparciu
o lokale mieszkalne wynajmowane na wolnym rynku):
 2018: 77 miejsc
 2024: 350 miejsc
 2030: 750 miejsc
3. Liczba miejsc w schroniskach w noclegowniach i ogrzewalniach dla osób
bezdomnych:
 2018: 1363
 2024: 1500
 2030: 1500

7.2 UŁATWIENIE WYCHOWANKOM PIECZY ZASTĘPCZEJ STARTU W DOROSŁE ŻYCIE
Działania realizowane w ramach tego celu będą dążyć do zapewnienia dzieciom
przebywającym w instytucjonalnej pieczy zastępczej warunków opieki i wychowania
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zbliżonych do domowych oraz zapewnienia wsparcia osobom usamodzielnianym
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczowychowawcze.
Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie kameralnych placówek opiekuńczowychowawczych dla nie więcej niż 14 dzieci, a także pozyskanie mieszkań
przeznaczonych dla wychowanków pieczy zastępczej. Nieodłącznym elementem
będą działania wspierające wejście wychowanków w dorosłość.
Mieszkania w których powstaną nowe placówki, pozwalające usamodzielniającej się
młodzieży zdobywać doświadczenia płynące z prowadzenia własnego
gospodarstwa domowego, zlokalizowane będą w domach wielorodzinnych.
Wychowankowie placówek wraz z wychowawcami będą częścią lokalnej
społeczności.
Realizacja celu głównego oparta będzie na czterech celach pośrednich:

7.2.1 Integracja społeczna dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
poprzez odejście od instytucjonalnego charakteru placówek opiekuńczowychowawczych
Działania
1.
2.
3.

4.

Utworzenie
dziewięciu
14-osobowych
placówek
opiekuńczowychowawczych;
Zatrudnienie wychowawczyń i wychowawców;
Zapewnienie wychowankom przebywającym w placówkach opiekuńczowychowawczych odpowiedniego wyżywienia, odzieży, książek i przyborów
szkolnych oraz leków;
Zapewnienie wychowankom przebywającym w placówkach dostępu do
zajęć pozaszkolnych.

Wskaźniki:
1. Liczba

mieszkań
wychowawczych:

w

 2018: 39
 2024: 48
 2030: 48

2. Liczba wychowawców:

 2018: 293
 2024: 347
 2030: 347
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których

prowadzone

są

placówki

opiekuńczo-

7.2.2 Zapewnienie usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej
przygotowania do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego
poprzez pobyt w mieszkaniu treningowym
Działania:
1. Określenie standardu mieszkań treningowych dla usamodzielniających się
2.
3.
4.
5.

wychowanków pieczy zastępczej;
Zapewnienie mieszkań treningowych na potrzeby usamodzielniających się
wychowanków pieczy zastępczej;
Zapewnienie wychowankom pieczy zastępczej wsparcia specjalistycznego
(asystent usamodzielniania, pracownik socjalny);
Zapewnienie wychowankom pieczy zastępczej wsparcia tutorów;
Zapewnienie wychowankom pieczy zastępczej cyklu warsztatów (m.in.
zarządzanie budżetem domowym, edukacja seksualna).

Wskaźniki:
1. Liczba mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków

pieczy zastępczej:
 2018: 18
 2024: 22
 2030: 28
2. Liczba wychowanków objętych wsparciem:

2018: 75
 2024: 270
 2030: 630


7.2.3
Zwiększenie
zatrudnienia
wychowanków pieczy zastępczej

wśród

usamodzielniających

się

Działania:
1. Zapewnienie usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej
doradztwa zawodowego;
2. Zapewnienie usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej
dostępu do szkoleń zawodowych, praktyk, staży;
3. Zapewnienie usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej
pośrednictwa pracy;
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4. Zapewnienie usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej
warsztatów wzmacniających ich kompetencje społeczne;
5. Marketing społecznie zaangażowany – promowanie wśród pracodawców idei
zatrudniania wychowanków pieczy zastępczej.
Wskaźniki:

1. Liczba wychowanków objętych wsparciem zwiększającym ich szanse na rynku

pracy:
 2018: 252
 2024: 522
 2030: 882

2. Liczba kampanii skierowanych do pracodawców:

 2018: 0
 2024: 3
 2030: 6

7.2.4 Zapewnienie wychowankom pieczy zastępczej dostępu do mieszkań
komunalnych
Działania:
1. Określenie standardu mieszkań komunalnych dla wychowanków pieczy
zastępczej;
2. Stworzenie „mapy procesów” w celu zapewnienia mieszkań komunalnych w
ramach powstającego zasobu mieszkaniowego w segmentach C i D
3. Pozyskanie mieszkań komunalnych dla wychowanków pieczy zastępczej z
istniejących lub powstających zasobów mieszkaniowych w segmentach C i D
Wskaźnik:
1. Liczba mieszkań komunalnych przekazanych wychowankom pieczy zastępczej

 2018: 50
 2024: 330
 2030: 735
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7.3. LEPSZY START DLA CUDZOZIEMCÓW I REPATRIANTÓW
7.3.1. Wsparcie dla cudzoziemców przy integracji
Działania, które mają wspomóc cudzoziemców integrujących się w nowym kraju,
polegają na zapewnianiu im mieszkań treningowych oraz aktywizacji zawodowej.
Służą wejściu obcokrajowców na rynek pracy. Możliwość czasowego przebywania w
mieszkaniu treningowym stworzy naturalne warunki do samodzielnego
funkcjonowania w środowisku i możliwość integracji ze społecznością lokalną.
Dodatkowo integrację wzmocnią indywidualne działania oferowane przez
specjalistów oraz mentorów kulturowych. Ważnym elementem procesu
integracyjnego jest podjęcie zatrudnienia. Oferowane poradnictwo zawodowe,
staże, szkolenia, kursy językowe, itp. zwiększają szanse cudzoziemców na rynku pracy.
Podejmowane działania zwiększą kompetencje społeczne osób objętych
programem, pozwalając im samodzielnie funkcjonować w mieszkaniu i środowisku
docelowym.
Realizacja celu głównego oparta będzie na dwóch celach pośrednich:

7.3.1.1 Zapewnienie cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową
przygotowania do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego
poprzez pobyt w mieszkaniu treningowym
Działania:
1.
2.
3.
4.

5.

Określenie standardu mieszkań treningowych dla integrujących się
cudzoziemców;
Zapewnienie mieszkań treningowych dla integrujących się cudzoziemców;
;
Zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w mieszkaniu treningowym
wsparcia
specjalistów
(poradnictwo
prawne,
psychologiczne,
pedagogiczne) oraz mentorów kulturowych;
Zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w mieszkaniu treningowym
warsztatów wzmacniających ich kompetencje społeczne (np. zarządzanie
budżetem domowym).

Wskaźniki:
1. Liczba mieszkań treningowych dla cudzoziemców:

 2018: 2
 2024: 3
 2030: 5
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2. Liczba cudzoziemców korzystających z mieszkań chronionych objętych

specjalistycznym wsparciem:
 2018: 8
 2024: 60
 2030: 100

3. Liczba cudzoziemców korzystających z mieszkań chronionych, którzy wzięli

udział w warsztatach wzmacniających kompetencje społeczne:
 2018: 8
 2024: 60
 2030: 100

7.3.1.2 Integracja cudzoziemców ochroną międzynarodową poprzez rynek
pracy
Działania:
1.





Zapewnienie integrującym się cudzoziemcom;
doradztwa zawodowego;
dostępu do szkoleń zawodowych, kursów, staży;
pośrednictwa pracy;
dostępu do kursów języka polskiego.a

2. Poprawa wizerunku cudzoziemców poprzez działania informacyjne, kampanie,
organizację wydarzeń;
3. Udzielanie wsparcia pieniężnego w ramach indywidualnego programu
integracji – środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie oraz pokrycie
innych wydatków związanych z przebiegiem integracji.
Wskaźniki:
1. Liczba cudzoziemców objętych wsparciem zwiększającym ich szanse na rynku

pracy:
 2018: 240
 2024: 600
 2030: 1 200
2. Liczba kampanii społecznych:
 2018: 1
 2024: 6
 2030: 12
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3. Liczba świadczeń:

 2018: 1156
 2024: 3600
 2030: 7200

7.4. WSPARCIE OSÓB Z OGRANICZONĄ SAMODZIELNOŚCIĄ
Potrzeby osób z niepełnosprawnością (orzeczoną lub tylko biologiczną) są bardzo
różnorodne. Zakres planowanego w programie wsparcia wynika w znacznej mierze ze
stopnia samodzielności i wynikających stąd potrzeb usług wspierających, jak również
wieku, aktywności zawodowej oraz faktu zamieszkiwania w zasobach lokalowych
własnych. Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, w ramach programu zaplanowano
realizację

5

działań

przeciwdziałających

wykluczeniu

mieszkaniowemu

oraz

społecznemu osób o ograniczonej samodzielności.
Realizacja celu głównego oparta będzie na pięciu celach pośrednich:

7.4.1 Umożliwienie prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego
aktywnym zawodowo osobom z niepełnosprawnością
Programem

zostaną

objęte

osoby

z

różnymi

rodzajami

orzeczonej

niepełnosprawności. W jego ramach, oprócz zapewnienia wsparcia mieszkaniowego,
znajdzie się aktywizacja zawodowa oraz treningi samodzielności – zależnie od potrzeb.
Działania:
1. Zapewnienie mieszkań dla OzN
2. Wspomaganie w podjęciu i utrzymaniu aktywności zawodowej
3. Prowadzenie treningów usamodzielniających

Wskaźnik:
1. Liczba mieszkań przeznaczonych dla OzN:
 2018: 0
 2024 : 50
 2030 : 200
2. Liczba osób, które uzyskają wsparcie
 2018: 0
 2024 : 50
 2030 : 200
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7.4.2 Umożliwienie prowadzenia gospodarstwa domowego z usługami
wspierającymi aktywnym zawodowo osobom z niepełnosprawnością

Programem zostaną objęte osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagające
wsparcia w czynnościach życia codziennego. Oprócz wsparcia mieszkaniowego
zaoferuje on takim osobom aktywizację i wspomaganie zawodowe, treningi
usamodzielniania oraz usługi wspierające (opiekuńcze, asystenckie, transportowe
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami).
Działania:
1.
2.
3.
4.

Zapewnienie mieszkań dla OzN
Wspomaganie w podjęciu i utrzymaniu aktywności zawodowej
Prowadzenie treningów usamodzielniających
Zapewnienie usług wspierających w codziennym funkcjonowaniu

Wskaźnik:
Liczba mieszkań przeznaczonych dla OzN wymagających usług wspierających:
 2018: 0
 2024:20
 2030:75

7.4.3 Umożliwienie prowadzenia gospodarstwa domowego osobom z
niepełnosprawnością nieaktywnym zawodowo i wymagającym usług
wspierających w środowisku lokalnym

Programem są objęci mieszkańcy Warszawy, którzy ze względu na ograniczenia
funkcjonalne

wynikające

z

niepełnosprawności

lub

wieku

wymagają

systematycznego wsparcia w codziennych czynnościach (usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenta) by mogli pozostać w środowisku
lokalnym. W ramach programu przewiduje się dofinansowywanie likwidacji barier w
mieszkaniach indywidualnych.
Wskaźniki :
1.
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liczba mieszkań, w których podniesiono dostępność:
2018 - 140
2024 - 1000
2030 - 2500

2.

Liczba mieszkańców objętych usługami opiekuńczymi we własnych
środowiskach lokalnych: 6 tys. rocznie

7.4.4 Umożliwienie mieszkania w środowisku lokalnym
mieszkaniowych osobom wymagającym stałej opieki

w

formach

Programem zostaną objęte osoby z orzeczonymi niepełnosprawnościami, w
szczególności w wieku 26-39 lat, wymagające stałej opieki w codziennym
funkcjonowaniu. Wsparcie będzie polegało na zapewnieniu długoterminowo takim
osobom miejsca zamieszkania w środowisku lokalnym z usługami wspierającymi,
poprzedzonymi treningiem samodzielności w mieszkaniu chronionym treningowym.
Działania
1. Prowadzenie mieszkań chronionych treningowych
2. Prowadzenie form mieszkaniowych długoterminowych
wspierającymi

z

usługami

Wskaźnik:
1.




Liczba mieszkań chronionych treningowych
2018: 11
2024: 12
2030:15

2. Liczba mieszkań długoterminowych z usługami wspierającymi
 2018: 1
 2024: 20
 2030:70

7.4.5 Zapewnienie
instytucjonalnych

całodobowych

usług

bytowych

w

placówkach

Program skierowany do osób niesamodzielnych wymagających całodobowej opieki
świadczonej przez Domy Pomocy Społecznej.
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Wskaźnik:
Liczba miejsc w domach pomocy społecznej:
 2018: 2880
 2024: 2960
 2030: 3100

7.5 PLAN ODDŁUŻENIOWY
W lokalach gminnych zamieszkuje grupa lokatorek i lokatorów, która nie radzi sobie z
regularnym wnoszeniem opłat za mieszkanie. Zwykle spowodowane jest to trudną
sytuacją życiową, statusem społecznym czy finansowym. Trudności z bieżącym
regulowaniem zobowiązań za takie mieszkania stanowią powszechny problem
samorządów. Mając to na uwadze, przedstawiciele samorządu m.st. Warszawa
podejmują różnorodne działania, by przeciwdziałać powstawaniu zadłużeń w
opłatach wnoszonych przez mieszkańców zamieszkujących w lokalach komunalnych.

Działania
1. Udoskonalenie funkcjonujących narzędzi poprzez:
1) budowanie świadomości i nawyku płacenia za czynsz – opracowanie
kampanii
informacyjnych
oraz
przystępnych
materiałów
informacyjnych.
2) usprawnienie komunikacji m.in. poprzez wypracowanie nowych form
pism, procedur dotyczących komunikacji, standardów obsługi
bezpośredniej, stworzenie pilotażowych centrów obsługi lokatorów.
3) udoskonalenie obecnie stosowanych narzędzi skierowanych do
dłużników, by zwiększyć ich skuteczność.
4) rozpoczęcie działań prewencyjnych o szerszej skali oddziaływania,
skierowanych do dłużników krótko i długookresowych.
2. Wprowadzenie nowych narzędzi pozwalających zmniejszyć długi poprzez
częściowe umorzenie:
1) nowe narzędzie programowe – umożliwienie częściowej spłaty długu
oraz wyboru okresu spłaty zadłużenia w zależności od kwoty długu i
analizy możliwości płatniczych wnioskodawcy. Celem jest dotarcie do
jak największej liczby osób zadłużonych – niezależnie od kwoty długu czy
historii zadłużenia – i zainteresowanie ich skorzystaniem z tej możliwości;
2) zadłużenia z odpowiedzialnością solidarną – wprowadzenie
indywidualnego narzędzia umożliwiającego pomoc niektórym
mieszkańcom borykających się z solidarną odpowiedzialnością za dług.
Byłoby stosowane tylko w szczególnych przypadkach, np. wysokie długi
odziedziczone „nieświadomie” przez dzieci, uczące się jeszcze, nie
mające stałych dochodów; wysokie długi w rodzinach z problemami
społecznymi, chorobami wynikającymi z uzależnień.
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3) zadłużenia z ubóstwem energetycznym – możliwość umorzenia znacznej
kwoty długu osobom, które już będąc zadłużone, ponosiły koszty
ogrzewania mieszkań za pomocą energii elektrycznej oraz znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej,
4) nowe narzędzia – zadłużenie z odpowiedzialnością solidarną oraz
zadłużenie z ubóstwem energetycznym – realizować będą komisje
powołane w dzielnicach.

Wskaźniki:
1. Skuteczne dotarcie z informacją o narzędziach do potencjalnych odbiorców - na
poziomie 13.000 rodzin/osób zadłużonych
2. Realizacja porozumień na poziomie 6.500 szt.
3. Obniżenie liczby osób/rodzin zadłużony na poziomie 3.000 zł (po zakończeniu
programu)

CEL 8: MODELOWE KAMIENICE WYZNACZAJĄ NOWE TRENDY
We współczesnym świecie modele zamieszkiwania zmieniają się równie dynamicznie,
jak modele pracy. Coraz częściej chcemy mieszkać wspólnie na stałe albo
tymczasowo. Podobnie pracę w jednym miejscu zastępuje praca zdalna. Zanika jasny
podział na poszczególne strefy życia, które były dotąd przypisane do oddzielnych
przestrzeni. Dlatego ważne jest, żeby rozwój warszawskiego mieszkalnictwa reagował
na zmieniające się potrzeby i aktualne trendy. Projekty wychodzące im naprzeciw
powinny być traktowane jako pilotażowe, skrojone na miarę. Nie można oczekiwać,
że będą stosowane od razu w większej skali.
Projekty, które uznajemy za modelowe służą zaspokojeniu potrzeb konkretnych grup
społecznych i mają innowacyjny charakter. Skierowane są przede wszystkim do grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym i mieszkaniowym lub podporządkowane są
konkretnym celom, jak wspieranie rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy poprzez
przyciąganie talentów.

PROJEKTY
Modelowe kamienice planowane na lata 2019-2024:

Kamienica międzypokoleniowa – Stalowa 29
 inwestycja mieszkaniowa w Dzielnicy Praga Północ (ul. Stalowa 29)
realizowana przez TBS Warszawa Południe. W zabytkowej kamienicy
powstanie 12 mieszkań przeznaczonych dla osób starszych i osób w
młodszym wieku. Na poddaszu budynku zostanie umieszona placówka
opiekuńczo-wychowawcza, w której zamieszka 14 młodych osób
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potrzebujących wsparcia. Stalowa 29 będzie przykładem kamienicy
międzypokoleniowej, która ze względu na swój niewielki rozmiar może
działać jako swoista duża rodzina. W parterze budynku powstanie
ogólnodostępna przestrzeń społeczna z funkcją gastronomiczną.
Budynek
będzie
dostosowany
do
potrzeb
osób
z
niepełnosprawnościami.

Targowa 12a
 inwestycja mieszkaniowa w Dzielnicy Praga Południe (ul. Targowa 12a)
realizowana przez TBS Warszawa Południe. W tym miejscu powstanie 85
nowych mieszkań w tym 9 mieszkań przystosowanych dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami oraz Centrum Usług Społecznych m. st.
Warszawy. Budynek będzie miał zieloną ścianę oraz zielony użytkowy
dach, w lokalach usługowych zaprojektowano odzysk szarej wody, czyli
wody zebranej z umywalek, wanien i pryszniców zanim trafi do spłuczek,
która jest wstępnie.

Targowa 14
 inwestycja mieszkaniowa w Dzielnicy Praga Południe (ul. Targowa 14)
realizowana przez TBS Warszawa Południe. Modernizowany budynek jest
wpisany do rejestru zabytków. Stanowi jedyną w Warszawie
czteropodwórzową kamienicę. W budynku ulokowane zostaną
różne funkcje:
mieszkaniowa,
mieszkania
chronione
(treningowe/wspomagane) oraz pracownie artystyczne. Funkcjonalny
mix zaplanowany w budynku spowoduje, że powstanie ważna część
lokalnej tkanki miejskiej animująca życie społeczności dzielnicy.

Mikroapartamenty z co-livingiem – Brzeska 16
 inwestycja mieszkaniowa w Dzielnica Praga Północ (ul. Brzeska 16)
położona tuż przy wejściu na bazar „Różyckiego” realizowana w
formacie co-livingu (wspólne zamieszkiwanie, praktykowane często
przez młodych przedsiębiorców, którzy żyją pod jednym dachem i
współpracują z mentorami, weryfikując swoje pomysły na biznes). W
budynku docelowo mają się znaleźć mieszkania o niewielkim metrażu
oraz przestrzenie wspólne dostępne dla mieszkanek i mieszkańców
kamienicy. Mieszkania przeznaczone na krótkoterminowy najem (do 3
lat) będą wynajmowane w ramach programów wspierających
warszawskie talenty.

KRYTERIA WYBORU KOLEJNYCH PROJEKTÓW
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Kolejne pilotażowe projekty będą realizowane na niewielkich działkach położonych
w centralnych lokalizacjach. Projekty będą pilotażami nowych modeli
zamieszkiwania. W przyszłości znajdą się wśród nich
takie modele
współzamieszkiwania jak co-housingi (mieszkania na długoterminowy najem
powiązane z przestrzeniami wspólnymi wewnątrz budynku) czy również w przyszłości
kooperatywy – rozumiane jako inwestycje mieszkaniowe, gdzie inwestorem jest grupa
osób chcących mieszkać wspólnie, zaś w budynku znajdują się przestrzenie do
wspólnego użytkowania dostępne dla mieszkanek i mieszkańców kamienicy. Celem
wszystkich tych projektów jest testowane innowacji społecznych oraz
technologicznych, które docelowo mogą (ale nie muszą) być wprowadzone jako
powszechne rozwiązanie dla warszawskiego mieszkalnictwa.

CEL 9: PODNOSZENIE

STANDARDU ZARZĄDZANIA MIEJSKIMI MIESZKANIAMI I

OBSŁUGI NAJEMCÓW I NAJEMCZYŃ
Jakość zarządzania wpływa na komfort zamieszkiwania. Dlatego tak ważne jest
podnoszenie standardu zarządzania zasobem miejskim na każdym etapie: od
momentu wskazania mieszkania, poprzez etap wprowadzania się, aż po okres
zamieszkiwania w miejskim lokalu. Standardy zarządzania powinny być równie wysokie
we wszystkich segmentach miejskich mieszkań.

9.1. STWORZENIE „MAPY PROCESÓW”
Kluczem do dobrego zarządzania jest utworzenie „mapy procesów” dla wszystkich
procesów związanych z najmem, obsługą lokatorską, jak również eksploatacją i
polityką remontów. Dla przedstawicieli Miasta stanowiłaby szczegółowy schemat
działań, a w wersji uproszczonej poradnik dla mieszkańca/ mieszkanki, pomagający
w codziennym korzystaniu z wynajmowanych lokali lub w dążeniu do zamieszkania w
lokalu. W ramach każdego procesu powinna zostać uwzględniona także współpraca
wszystkich jego „miejskich” instytucji.

DZIAŁANIA
1) Stworzenie „mapy procesów” dla mieszkań z segmentu B – jeden dokument dla
wszystkich zarządów.
2) Stworzenie „mapy procesów” dla spółek zarządzających segmentem C (TBS).
3) Stworzenie „mapy procesów” dla spółek/jednostek zarządzających
segmentem D.
4) Każda „mapa procesów” będzie występować w wersji szczegółowej oraz w
wersji uproszczonej, tak aby dostarczyć czytelnej informacji najemcom i
najemczyniom.
Wskaźniki: Stworzenie „mapy procesu” dla każdej jednostki miejskiej zajmującej się
zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.
103

USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKAMI I UŻYTKOWNICZKAMI LOKALI
Podstawą dobrego zarządzania jest sprawna komunikacja pomiędzy właścicielem lub
zarządcą miejskich lokali a jego użytkowniczkami i użytkownikami. Kontakt z przyszłymi
najemcami i najemczyniami zaczyna się jeszcze przed podpisaniem umowy, w
momencie decyzji o chęci wynajęcia lokalu. Obecnie procedury są nieprzejrzyste dla
osób postronnych, co utrudnia również ocenę jakości obsługi lokatorek i lokatorów.
Dlatego konieczne jest stworzenie prostego i czytelnego zbioru informacji i zasad
najmu oraz uproszczenie komunikacji. Wygodna komunikacja powinna być spójna i
odbywać się za pomocą wielu środków, w tym przy wykorzystaniu najnowszych
technologii.
Działania
1. „Miejskie mieszkanie krok po kroku” – stworzenie informatora dotyczącego
wymogów, jakie trzeba spełnić, aby zamieszkać w miejskim mieszkaniu. Taki
informator powstanie dla każdego segmentu (AB, C, D), ale będzie
jednakowy dla każdego zarządcy, czyli np. obie miejskie spółki TBS (TBS
Warszawa Południe i TBS Warszawa Północ) będą miały taki sam informator.
2. Opracowanie wzorów korespondencji kierowanej do lokatorek i lokatorów,
która byłaby jasna, przejrzysta, pisana zrozumiałym językiem.
3. Utworzenie systemu obsługi klienta dostosowanego do skali miejskich
inwestycji mieszkaniowych oraz punktu obsługi lokatorskiej dostosowanego
do specyfiki danej jednostki, gdzie będzie można uzyskać poradę lub
zgłosić problemy dotyczące zarówno lokali, jak i budynków czy przyległych
terenów.
4. Stworzenie dla lokatorów i lokatorek możliwości korzystania z obsługi
elektronicznej (np. sprawdzanie stanu księgowego konta czynszowego czy
też zgłaszanie usterek/awarii).
5. Uruchomienie aplikacji, która umożliwi wysyłanie do lokatorek i lokatorów
przypomnień o sprawach terminowych w formie SMS i/lub mail lub w inny
sposób za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

WZMOCNIENIE ROLI ZARZĄDCY I ADMINISTRATORA W NIERUCHOMOŚCIACH MIEJSKICH I Z
UDZIAŁEM MIASTA – MULTISERWIS MIESZKANIOWY
Jakość i standard zamieszkiwania w dużym stopniu zależą od właściwego poziomu
zarządzania budynkiem i sprawnego reagowania na problemy i potrzeby mieszkanek
i mieszkańców. Dlatego niezwykle istotne jest, aby proces zarządzania obejmował
wszystkie aspekty związane z wygodnym i bezpiecznym zamieszkiwaniem. Rolą
zarządcy powinno więc być nie tylko utrzymanie nieruchomości mieszkaniowej w
stanie niepogorszonym, ale także pomoc mieszkankom i mieszkańcom w dostępie do
właściwych programów miejskich i organizacji pozarządowych oraz wspieranie
organizujących się lokalnych społeczności osiedlowych.
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Działania:
1. Profesjonalne zarządzanie zasobem mieszkaniowym i lokalami
użytkowymi, uwzględniające sygnalizowane potrzeby i oczekiwania
społeczne.
2. Organizowanie możliwości dostępu do tanich i atrakcyjnych usług
ważnych dla mieszkańców w ramach tzw. „multiserwisu”, czyli
dostarczenia wielu usług i informacji przez zarządcę.
3. Pomoc informacyjna i organizacyjna dla nowopowstających lokalnych
społeczności osiedlowych – przy wykorzystaniu części wspólnych
budynków przeznaczonych na lokalną działalność sąsiedzką.
4. Wsparcie i animowanie programów pomocy sąsiedzkiej, spotkań
integracyjnych i lokalnych akcji charytatywnych.
Wskaźniki:
1. Liczba usług dostępnych w ramach „multiserwisu” oraz ich ocena przez
uczestniczki i uczestników,
2. Liczba zorganizowanych akcji i wydarzeń oraz liczba ich uczestników,
3. Liczba oddolnych inicjatyw społecznych zainicjowanych przez
społeczność danego budynku,
4. Poziom wykorzystania części wspólnych budynków przeznaczonych na
działalność integracyjno-sąsiedzką (liczba i rodzaj wydarzeń odbywają
się co miesiąc),
5. Wskaźniki dotyczące właściwego i szybkiego reagowania na wykryte i
zgłoszone przez lokatorki i lokatorów awarie oraz badanie poziomu
satysfakcji mieszkanek i mieszkańców z jakości zarządzania, poczucia
bezpieczeństwa i życzliwości administratora.

CEL 10: WDRAŻANIE I PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK W BUDOWNICTWIE
MIESZKANIOWYM – WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMI PRYWATNYMI (WSM DLA
DEWELOPERÓW)
Warszawski Standard Mieszkaniowy (Załącznik nr 1) obligatoryjnie dotyczy wszystkich
nowych miejskich inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez jednostki m.st.
Warszawy oraz miejskie spółki. Miasto nie może narzucać szczegółowych wytycznych
inwestycjom prywatnym – innym niż te wynikające z zapisów planu miejscowego czy
też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – ale może
dawać dobry przykład i dzielić się informacją na temat dobrych standardów
zamieszkiwania zapisanych w WSM. Dobra współpraca pomiędzy rynkiem prywatnym
a miejskimi jednostkami przyspieszy proces powstawania mieszkań zgodnych z
miejskimi standardami mieszkaniowymi. Efektem takich działań będzie przewidywalny
proces inwestycyjny, który owocuje korzyściami dla miasta oraz jego mieszkanek i
mieszkańców.
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Działania:
1. Powołanie, w ramach struktur miejskich, jednostki/komórki odpowiedzialnej za
informowanie, jak należy interpretować Warszawski Standard Mieszkaniowy
oraz koordynującej współpracę pomiędzy rynkiem a jednostkami miejskimi przy
budowie nowych mieszkań w Warszawie. Zadaniem tej komórki/jednostki
będzie również negocjowanie z prywatnymi inwestorami współudziału w
inwestycjach publicznych.
2. Stworzenie systemu certyfikacji dla inwestycji zgodnych z WSM w kategoriach
związanych ze efektywnością energetyczną i ekonomią obiegu zamkniętego,
jakością zieleni, społecznym wymiarem inwestycji oraz innowacyjnością
stosowanych rozwiązań.

Wskaźniki:
1. Liczba inwestycji mieszkaniowych na rynku prywatnym zgodnych z WSM.
2. Czas przeprowadzenia procesu inwestycyjnego dla inwestycji zgodnych z
WSM.
3. Poziom zadowolenia mieszkanek i mieszkańców z jakości życia w osiedlu
deweloperskim (porównanie inwestycji zgodnych z WSM z inwestycjami
deweloperskimi realizowanymi poza standardem WSM).

CEL 11: MONITOROWANIE RYNKU NAJMU I DOSTARCZANIE WIEDZY
Zbieranie danych na temat rynku najmu, w tym na temat rynku najmu mieszkań
będących w dyspozycji indywidualnych właścicieli dostarczy cennych informacji dla
osób przyjeżdżających do Warszawy i nieznających realiów lokalnego rynku.
Konieczne jest również prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie praw
lokatorów i lokatorek, jak i właściwych praktyk na rynku najmu. Choć na stołecznym
rynku mieszkaniowym dominują mieszkania spoza miejskiej puli, to jednostki m.st.
Warszawa mogą służyć w tym zakresie wsparciem merytorycznym.
Działania:
1) Stworzenie miejskiego obserwatorium rynku najmu oraz Centrum Informacji o
Najmie i/lub Pełnomocnika/Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds.
osób wynajmujących mieszkania.
2) Stworzenie katalogu dobrych praktyk najmu i informatora dla wynajmujących,
w tym osób wynajmujących mieszkania na prywatnym rynku najmu.
3) Organizacja konferencji i seminariów podejmujących tematykę rynku najmu i
promujących dobre praktyki na rynku.

Wskaźniki:
1. Liczba opracowań dotyczących warszawskiego rynku najmu
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2. Liczba konsultacji przeprowadzonych przez Centrum Informacji o Najmie i/lub
Pełnomocnika/Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds. osób
wynajmujących mieszkania.
3. Liczba konferencji i seminariów

REKOMENDACJE NA KOLEJNY OKRES PROGRAMOWANIA (ETAP
II 2025-2030)
Program Mieszkania2030 szczegółowo określa zadania na lata 2019-2024. Zakłada się
kontynuację programu w kolejnych latach po ocenie pierwszej jego części. Przede
wszystkim kwestii efektywności energetycznej i dostępnych optymalnych technologii
budowlanych oraz źródeł finansowania, które pozwolą na realizacje zamierzonych
inwestycji na odpowiednim poziomie. W szczególności dotyczy to źródeł
zewnętrznego finansowania dla segmentu D.
Warszawski Standard Mieszkaniowy powinien zostać uzupełniony o towarzyszący mu
system certyfikacyjny, który umożliwi premiowanie inwestycji na rynku prywatnym w
takich kategoriach jak: m.in. efektywność energetyczna i odporność na zmiany
klimatu, jakość zarządzania, wpisywanie się w istniejącą tkankę miejską i społeczną.

SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI
Należy przyjąć zasadę ewaluacji ex ante i ex post w celu właściwej oceny wszystkich
mocnych i słabych stron programu oraz nie dostrzeganych wcześniej w pełni
potencjałów, które mogą ujawnić się w jego trakcie. Ewaluacja ex ante będzie
prowadzona w cyklu dwuletnim, a ex post po zakończeniu każdego z zadań
wpisanych do programu.
Warszawski Standard Mieszkaniowy (Załącznik nr 1) jest dokumentem, który musi
przejść fazę pilotażową i dalej się rozwijać – zarówno na poziomie tworzenia inwestycji,
jak i zarządzania nią. Model ewaluacji WSM-u powinien być wspólny dla wszystkich
jednostek miejskich i wypracowany we współpracy z odpowiednimi biurami
merytorycznymi.

SYSTEM REALIZACJI
FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU
Nowe inwestycje mieszkaniowe z segmentu B (w tym również mieszkań na najem
socjalny z segmentu A) będą finansowane bezpośrednio z budżetu m.st. Warszawy
oraz wspomagane z krajowych instrumentów finansowych ze środków BGK przy
jednoczesnym korzystaniu ze środków kredytowych Europejskiego Banku
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Inwestycyjnego. Pozwoli to na zwiększenie liczby nowobudowanych mieszkań przy
dostępnych środkach budżetowych.
Inwestycje z segmentu C realizowane przez miejskie TBSy będą finansowane z
preferencyjnego kredytu BGK oraz własnych środków budżetowych przekazywanych
spółkom z budżetu m.st. Warszawy, które będą miały możliwość zabezpieczenia
kosztów wkładu własnego (partycypacji).
Segment D, budowany w systemie non-profit, będzie finansowany ze środków
pozabudżetowych (zewnętrznych), w tym również za pomocą instrumentów
kapitałowych oferowanych w ramach realizacji Programu Mieszkanie Plus.
Zaangażowanie Miasta ograniczy się do organizacji procesu inwestycyjnego, oraz
przekazania niezbędnych gruntów. Mieszkania z segmentu D mogą być również
pozyskiwane z rynku prywatnego od inwestorów instytucjonalnych realizujących
inwestycje na długoterminowy najem. Uzyskane w ten sposób mieszkania muszą
spełniać wytyczne zawarte z Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym (Załącznik nr
1).
Poza tym powstaną optymalne dla Miasta modele współpracy z kapitałem
prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, które umożliwią
pozyskiwanie w ten sposób dodatkowych zasobów mieszkaniowych finansowanych i
realizowanych przed podmioty prywatne.

UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE
Zadania inwestycyjne Programu Mieszkania2030 będą realizowane przez miejskie
jednostki, w tym miejskie spółki przeznaczone do realizacji polityki mieszkaniowej. Poza
miejskimi Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS Warszawa Południe oraz TBS
Warszawa Północ) w programie uczestniczyć będzie miejska spółka dedykowana
segmentowi D. Podmiot ten będzie odpowiadał za prowadzenie projektów
partnerstwa publiczno-prywatnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PROGRAMU
Biurem wiodącym, odpowiedzialnym za realizację programu, jest Biuro Polityki
Lokalowej m.st. Warszawy. Działania związane z segmentem A (mieszkania społeczne)
będą realizowane we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Wybór
działek pod realizację przyszłych inwestycji mieszkaniowych będzie odbywał się w
konsultacji z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. Projekty związane z
rozwojem gospodarczym miasta, w tym mieszkania wynajmowane osobom w ramach
programów dla talentów oraz sektora kreatywnego, będą realizowane we
współpracy z Biurem Rozwoju Gospodarczego oraz Biurem Kultury. Temat innowacji
technologicznych, zwłaszcza tych związanych z koniecznością odpowiedzi na zmiany
klimatyczne, będzie konsultowany z Biurem Infrastruktury.
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ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW
Poza miejskimi biurami do realizacji programu będą zaangażowane inne miejskie
jednostki. W przypadku działań dotyczących segmentu mieszkań komunalnych (w
tym mieszkań na najem socjalny – segment AB) głównym partnerem będą Dzielnice,
Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami oraz inne jednostki odpowiedzialne za
zarządzanie zasobem nieruchomości m.st. Warszawy i Skarbu Państwa. W przypadku
segmentu C – odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na miejskich
spółkach – Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Segment D będzie
realizowany przez wskazaną do tego celu miejską spółkę odpowiedzialną za
dostarczenie dostępnych cenowo mieszkań. Pozyskaniem finansowania zajmą się
spółki – przy aktywnej roli Miasta.
Partnerem w realizacji Programu Mieszkania2030 są również wszystkie organizacje
społeczne, które zajmują się kwestiami dotyczącymi mieszkalnictwa wymienionymi w
programie oraz inwestorzy działający na rynku komercyjnym, którzy będą zachęcani
do tego, aby budować mieszkania zgodnie ze standardami miejskimi.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA
Głównym sposobem komunikowania polityki mieszkaniowej miasta, w tym postulatów
zawartych w Programie Mieszkania2030 będzie miejski portal poświęcony
mieszkalnictwu. Poza tym, bieżące informacje o działaniach oraz nowych trendach w
mieszkalnictwie będą umieszczane w portalu społecznościowym na stronie
„Mieszkania2030”. Mieszkanki i mieszkańcy stolicy będą mogli uzyskać również
informacje osobiście w punktach obsługi lokatorskiej stworzonych przez każdego z
zarządców instytucjonalnych. Cennym źródłem informacji będą również
Pełnomocniczki oraz Pełnomocnicy Prezydenta m.st. Warszawy działający w ramach
wspólnot mieszkaniowych. Za udzielanie szerszych informacji o warszawskim rynku
najmu oraz zasadach bezpiecznego najmu będzie odpowiedzialne Centrum
Informacji o Najmie i/lub Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. osób wynajmujących
mieszkania.

OPIS PRAC NAD DOKUMENTEM
Program Mieszkania2030 jest programem operacyjnym dla Polityki mieszkaniowej –
Mieszkania2030 przyjętej uchwalą Rady m. st. Warszawy, 14 grudnia 2017 r. Prace nad
nową polityką mieszkaniową do 2030 roku, obejmujące oba dokumenty, rozpoczęły
się 1 grudnia 2016 r. Przyjęcie Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030 poprzedziła
dyskusja nad nowym podejściem do mieszkalnictwa, w ramach której odbyło się 8
ogólnodostępnych debat tematycznych:
 „Mieszkania dostępne dla każdego” – 1 grudnia 2016 roku,
 „Przyciągnąć talenty – rynek najmu” – 14 grudnia 2016 roku,
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„Miasto zwarte” – 11 stycznia 2017 roku,
„Mieszkanie przyjazne dla klimatu” – 25 stycznia 2017 roku,
„Mieszkać wspólnie” – 8 lutego 2017 roku,
„Pomóc najsłabszym” – 1 marca 2017 roku,
„Czynsze mieszkaniowe” – 29 marca 2017 roku,
„Niezagospodarowany potencjał mieszkaniowy” – 12 kwietnia 2017 roku.

Ponadto Biuro Polityki Lokalowej zorganizowało ogólnopolską konferencję –
„Mieszkaniowe innowacje” (18 marca 2017 roku).
Dla pogłębienia rekomendacji zgłoszonych podczas otwartych debat
zorganizowano trzy cykle warsztatowe odbywające się w ramach „Inkubator
Mieszkania2030”. Spotkania warsztatowe dotyczyły tematów „Przyciągnąć talenty –
rynek najmu”, „Miasto zwarte”, „Mieszkać wspólnie”. Uczestniczek i uczestników
warsztatów rekrutowano w ramach otwartego naboru. Rekrutacja odbyła się również
w ramach warsztatu „Miasto zwarte”, w którym brała udział grupa ekspertek i
ekspertów z Cooperativa Studio, Marzycieli i Rzemieślników oraz Pracowni Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Prace „Inkubatorów” prowadziło Centrum
Komunikacji Społecznej oraz włączyli się do nich także przedstawiciele Urzędu m.st.
Warszawy z innych biur m.in. Biura Polityki Lokalowej, Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego oraz Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, dzieląc się wiedzą
ekspercką. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem i odbywających
się wydarzeniach, teksty eksperckie oraz raporty podsumowujące udostępniono
na
stronie
<mieszkania2030.um.warszawa.pl>
oraz
na
fanpage’u
<https://www.facebook.com/mieszkania2030/>.
W ramach prac nad polityką mieszkaniową odbyło się również pięć spotkań
warsztatowych dotyczących Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego. Wzięło w
nim udział 43 ekspertów i ekspertek z takich obszarów tematycznych, jak: planowanie
przestrzenne, efektywność energetyczna, architektura, budownictwo, społeczność
lokalna, zieleń, zarządzanie nieruchomościami, oraz przedstawiciele Biura
Infrastruktury, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Centrum Komunikacji
Społecznej oraz Biura Polityki Lokalowej. Prace nad Warszawskim Standardem
Mieszkaniowym były pilotowane przez Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy.
Konsultacje projektu dokumentu Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030 trwały od 11
lipca do 6 października 2017 r. W tym czasie odbyły się cztery spotkania:
 dwa spotkania otwarte „Silne wspierające się społeczności” (11 lipca 2017 r.)
oraz „Warszawski Standard Mieszkaniowy” (4 października 2017 r.), oraz
 dwa spotkania poświęcone zagadnieniom: „Rola wspólnot we wdrażaniu
polityki mieszkaniowej Mieszkania2030” (29 sierpnia 2017 r.) przeznaczone
szczególnie dla Zarządców wspólnot mieszkaniowych; „Rola spółdzielni we
wdrażaniu polityki mieszkaniowej Mieszkania2030” (30 sierpnia 2017 r.)
przeznaczone dla Zarządów spółdzielni mieszkaniowych.
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Odbyły się również dwa dyżury konsultacyjne: w Miejscu Aktywności Lokalnej „3
pokoje z kuchnią” (26 września 2017 r.) oraz w Domu Kultury Śródmieście –
„Międzypokoleniowa Klubokawiarnia” (27 września 2017 r.). W spotkaniach
towarzyszących powstawaniu dokumentu wzięło udział ponad 750 osób, natomiast w
konsultacjach społecznych około 400 osób.
Wiele uwag, które zostały zgłoszone podczas tego etapu dyskusji oraz w ramach
konsultacji społecznych, było zbyt szczegółowych, żeby znaleźć się na kartach Polityki
mieszkaniowej – Mieszkania2030. Zgodnie z wytycznymi Zarządzenie nr 1868/2017
Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów
programujących rozwój m.st. Warszawy z 5 grudnia 2017 r., polityka „jest dokumentem
kierunkowym, stanowi deklarację zasad i wartości, wyraża sposób myślenia o danej
dziedzinie czy aspekcie funkcjonowania miasta. Odnosi się do sposobu działania oraz
wskazuje najważniejsze, zagadnienia w danej dziedzinie. Polityka nie jest dokumentem
wykonawczym, zatem nie prowadzi wprost do podejmowania konkretnych
projektów.”
Prace nad uwzględnieniem szczegółowych uwag zgłoszonych do Polityki
Mieszkania2030 trwały od stycznia do września 2018 roku. W ich trakcie okazało się
konieczne przedyskutowanie szerzej dwóch tematów nie omawianych wcześniej, czyli
kwestii zasad współzarządzania na poziomie społeczności mieszkaniowych oraz
mieszkań dla osób pracujących w zawodach kreatywnych. Warsztaty dotyczące tych
kwestii odbyły się 24 i 25 września 2018 r. Ponadto do opracowania szczegółowych
wytycznych dla Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego (Załącznik nr 1) powstał
zespół ekspercki, które pracę prowadziła Justyny Biernackiej. Szczegółowy skład
zespół i tryb prac są opisane w Załączniku nr 1. Ramowe wytyczne dla WSM-u, jak dla
całego Programu Mieszkania2030, zostały wyznaczone podczas prac nad Polityką
mieszkaniowa – Mieszkania2030.
Nad całością prac nad dokumentem pieczę sprawował Zespół do spraw Programu
– Mieszkania 2030 powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, w którego
skład (zgodnie z Zarządzeniem nr 178/2018 z 2 lutego 2018 r.) wchodził:
1) Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy sprawujący nadzór nad
Biurem Polityki Lokalowej – Przewodniczący Zespołu;
2) Grzegorz Okoński, Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy –
Zastępca Przewodniczącego;
3) Joanna Erbel, koordynatorka prac nad Programem Mieszkania2030, Biuro
Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy
4) Ewa Golbiak, Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialna
za koordynację techniczno-organizacyjną prac nad Programem –
Mieszkania2030;
5) Joanna Maj, Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialna za
konsultacje społeczne;
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6) Mariusz Kowal, Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialny
za kontakt z Komisjami Dialogu Społecznego),
7) Katarzyna Borowska, pracowniczka Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st.
Warszawy odpowiedzialna za kwestie prawne;
8) Ewa Kolankiewicz, Dyrektorka Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
albo osoba przez nią wyznaczona – członkini Zespołu właściwy ds. społeczności
lokalnych;
9) Marlena Happach, Dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy albo osoba przez nią wyznaczona – członek Zespołu
właściwy ds. zagospodarowania przestrzennego w mieszkalnictwie;
10) Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.
Warszawy albo osoba przez niego wyznaczona – członek Zespołu właściwy ds.
społecznych;
11) Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy albo osoba
przez niego wyznaczona – członek Zespołu właściwy ds. zrównoważonego
budownictwa;
12) Aleksandra Pawełkiewicz, pracowniczka Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st.
Warszawy – Sekretarz Zespołu.
Ponadto w przygotowaniu treści dokumentu udział brali udział pracownicy i
pracowniczki merytoryczne następujących biur:
Biuro Polityki Lokalowej: Marek Goluch (Zastępca Dyrektora), Beata Wrońska Freudenheim (Zastępczyni Dyrektora), Kalina Korcz, Beata Marczak-Wacławek, Anna
Frąc, Elżbieta Pańczyk, Izabela Sleżanowska, Michał Zgórzak, Andrzej Stankiewicz,
Katarzyna Komplerowicz, Natalia Aduszkiewicz, Ewelina Stankiewicz, Małgorzata
Szewczuk, Dorota Długosz-Nowicka;
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego: Piotr Gaweł, Adam Kierzkowski, Bartosz
Rozbiewski;
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych: Marta Jakubiak (Zastępczyni Dyrektora),
Izabela Halik, Edyta Józwiak, Beata Jasik, Donata Kończyk, Hanna Malik-Trocha,
Magdalena Mroczkowska, Joanna Patoka, Kamila Parnicka, Emilia Samsel;
Centrum Komunikacji Społecznej: Karolina Dudek-Rączka, Aleksandra Żórawska;
Biuro Rozwoju Gospodarczego: Piotr Sawicki (Dyrektor), Sebastian Zięba;
Biuro Ochrony Środowiska: Paweł Lisiecki (Dyrektor), Anna Kośnik, Natalia Borkowska,
Jolanta Osiak.
Pisząc Program staraliśmy w maksymalny sposób uwzględnić postulaty pojawiające
się podczas obrad Komisji Dialogu Społecznego ds. zaspokajania potrzeb
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mieszkaniowych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokatorów oraz Komisja
Dialogu Społecznego ds. Ochrony praw lokatorów. Załącznik nr 3 – Bioróżnorodność
w inwestycji, powstała we współpracy Biura Ochrony Środowiska z Komisją Dialogu
Społecznego ds. Ochrony Zwierząt.
Podstawą do tworzenia Programu była analiza Rozwój zasobu mieszkań dostępnych
w Stolicy w perspektywie 2030 autorstwa prof. hab. Marka Bryxa oraz prof. hab. Anna
Szelągowskiej ze Szkoły Główna Handlowej, określająca kwestię dostępności
mieszkań.
Ponadto, aby ułatwić odbiór dokumentu dla osób, które są ekspertkami i ekspertami,
zaprosiliśmy do współpracy Beatę Chomątowską, pisarkę specjalizującą się tematyce
miejskiej, która czuwała nad przejrzystością Programu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
1. WARSZAWSKI STANDARD MIESZKANIOWY
2. STANDARD REMONTÓW MIESZKAŃ
3. BIORÓŻNORODNOŚĆ W INWESTYCJI
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