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Społeczne budownictwo czynszowe jako cel 
publiczny
Przez społeczne budownictwo czynszowe należy rozumieć budownictwo  mieszkaniowe realizowane 
przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów 
określonych przez organy władzy publicznej;

2) na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty realizujące inwestycje 
korzystają ze wsparcia środkami publicznymi;

3) jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiągnięcie zysku.

/definicja na podst. art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji /



Ułatwienia w ustalenia stron w postępowaniach 
administracyjnych w porządkowaniu stanów 
prawnych nieruchomości

Art. 10 KPA - organ prowadzący postępowanie ma obowiązek podjąć wyczerpujące czynności w celu 
ustalenia katalogu stron i zapewnienia ich udziału w postępowaniu, co wynika z zasady zapewnienia 

czynnego udziału stron.

W przypadku postępowań administracyjnych związanych z realizacją „głównych” przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, dotyczących położonych na obszarze Strefy nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, ustalenie kręgu stron oraz doręczenia następują zgodnie z danymi zawartymi w 

księgach wieczystych albo ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości).

Problem nieuregulowanych stanów prawnych



Ułatwienia w przeprowadzaniu najemców mieszkań 
w przypadku generalnych remontów
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dotyczących możliwości czasowego 
przeniesienia lokatora gminnego 
zasobu mieszkaniowego:

zobowiązanie lokatora do opróżnienia 
lokalu na czas realizacji robót 
budowlanych wynikających z GPR,

gdy takie przeniesienie jest niezbędne 
do prowadzenia tych robót, wójt 
zawiadamia o tym lokatora na piśmie, 
wskazując mu termin opróżnienia 
lokalu (co najmniej 60 dni) oraz lokal 
zamienny, spełniający standardy 
opisane w przepisach chroniących 
lokatorów.

Lokator jest uprawniony do powrotu do 
zajmowanego pierwotnie lokalu w 
ramach trwającego stosunku najmu 
(nie wymaga podpisania kolejnej 
umowy).
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Postępowanie administracyjne w 
przypadku gdy lokator nie opuści w 
terminie lokalu mieszkalnego:

•wójt, burmistrz, prezydent występuje 
do wojewody z wnioskiem o wydanie 
(w trybie postępowania 
administracyjnego) nakazu 
opróżnienia lokalu;

•wojewoda wydaje tę decyzję w 
terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku nadając jej, na wniosek 
wójta, rygor natychmiastowej 
wykonalności w przypadku 
udowodnienia, że rygoru takiego 
wymaga interes gospodarczy gminy.

Możliwe odwołanie - 30 dniowy termin 
egzekucji



Prawo pierwokupu nieruchomości

W SSR obowiązuje prawo pierwokupu 
wszystkich nieruchomości położonych na 
obszarze strefy.

KOMENTARZ: 

▪ zwiększony koszt przeprowadzenia 
transakcji na rynku nieruchomości,

▪ wydłużony czas transakcji,

▪ obsługa administracyjna.

Potrzeba:

▪ wprowadzenia fakultatywnego 
obowiązywania prawa pierwokupu w 
SSR ze względu na zmniejszenie 
obowiązków administracyjnych,

▪ rozróżnienia rodzajów nieruchomości.

Cel inwestycyjny

Możliwość realizacji działań w oparciu o 
posiadane zasoby nieruchomości

Możliwość realizacji zamierzeń w partnerstwie lub 
za pośrednictwem innego podmiotu

Koszt zakupu nieruchomości



Dotacje do remontów nieruchomości położonych na 
terenie SSR

W przypadku nieruchomości 
położonych na obszarze Strefy gmina 
może udzielić ich właścicielom lub 
użytkownikom wieczystym dotacji w 
wysokości nieprzekraczającej 50% 
nakładów koniecznych na wykonanie:

1) robót budowlanych polegających 
na remoncie lub przebudowie,

2) prac konserwatorskich i prac 
restauratorskich w rozumieniu art. 3 
pkt 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, 
z późn. zm.) w odniesieniu do 
nieruchomości niewpisanych do 
rejestru zabytków.

Zakres nakładów koniecznych – art. 
77 ustawy o ochronie zabytków.

Łódź

3,71 mln zł

3 edycje

32 dotacje

Płock

241,3 tys. zł

1 edycja

6 dotacji

Włocławek

839,6 tys. zł

1 edycja

6 dotacji



Podsumowanie

▪ Niewielka liczba Specjalnych Stref Rewitalizacji w Polsce – mniej 
niż 10.

▪ Minimalne wykorzystanie instrumentów.

Przyczyny:

▪ Skomplikowana procedura dojścia do SSR.

▪ Trudne narzędzia wymagające skomplikowanych zabiegów 
prawnych.

▪ Odkładanie w czasie z powodu – okresu przejściowego 
(LPR/GPR) oraz dostępnych środków unijnych.
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