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STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

IlośćBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

W końcu 1995 roku było w Polsce 11.277 tysięcy mieszkań, ale ponad 200 tysięcy spośród 
nich z różnych powodów było niezamieszkanych (remonty, zmiana lokatora, nie zasiedlone 
mieszkania w nowych budynkach). Mieszkań zamieszkanych było zatem 11.056 tysięcy - 
7.436 tysięcy w miastach i 3.620 tysięcy na wsi. Zamieszkiwało nich 12,5 miliona rodzin 
(samodzielnych gospodarstw domowych). Niedostatek mieszkań można więc szacować na 
około 1.4000 tysięcy.

Formy własnościBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Pod względem form własności mieszkania dzieliły się na należące do:
osób fizycznych 6.780 tys.
w tym miasto 3.585 tys.1) 
wieś 3.195 tys.
gmin 1.857 tys.
w tym miasto 1.772 tys.
wieś 85 tys.
spółdzielni mieszkaniowych (lokatorskie) 1.326 tys.
w tym miasto 1.304 tys.
wieś 22 tys.
zakładów pracy 720 tys.
w tym miasto 565 tys.
wieś 155 tys.
Skarbu  Państwa 323 tys.
w tym miasto 183 tys.
wieś 140 tys.
Inne 50 tys.

Spośród 1.790 tysięcy mieszkań należących do osób fizycznych w miastach, 1.307 tysięcy 
(73%) stanowiły własnościowe mieszkania spółdzielcze.

Wiek mieszkań

3.306 tysięcy (29,9%) ogółu zostało wybudowanych przed rokiem 19452) , a 3.360 tysięcy 
(30,4%) przed 1970-tym. Pozostałe niespełna 40% wybudowano w okresie 1971-1995. 
Większość zasobów będących własnością gmin stanowią mieszkania stare, w złym stanie 
technicznym, ale tylko w 8.723 mieszkaniach komunalnych przeprowadzono w 1995 roku 
remont kapitalny. W sumie zaledwie 250 tysięcy mieszkań komunalnych ma za sobą 
kapitalny remont.

Mieszkania substandardowe

2.830 tysięcy mieszkań - 1/4 całych zasobów mieszkaniowych - (1.123 w miastach i 1.707 na 



wsi) to mieszkania substandardowe - w złym stanie technicznym, pozbawione instalacji lub 
nadmiernie zaludnione. Od roku 1988 liczba tych mieszkań zmniejszyła się o 20%.

Budownictwo nowych mieszkań

Od roku 1980 spada liczba mieszkań oddawanych do użytku - od 1993 spadek przybrał 
rozmiary katastrofy. W efekcie, o ile w pierwszej połowie lat 80-tych oddawano do użytku ok. 
190 tysięcy mieszkań rocznie, to w roku 1996 zaledwie 59 tysięcy. Połowę tych mieszkań 
wybudowali inwestorzy indywidualni, a 1/3 spółdzielnie mieszkaniowe. W budowie jest 579 
tysięcy mieszkań, a rocznie wydaje się pozwolenie na budowę ponad 100 tysięcy mieszkań. 

-----------------------------------------------------------------
Niedostatek ok. 1,5 miliona mieszkań jest niezaprzeczalnym faktem. Problemu mieszkan-
iowego nie można jednak ograniczyć tylko do tego stwierdzenia. Trzeba również brać pod 
uwagę konieczność modernizacji mieszkań substandardowych (blisko 3 miliony) oraz zły, 
często wręcz katastrofalny stan substancji mieszkaniowej w miastach, tam zwłaszcza, gdzie 
mieszkania są własnością gmin lub podlegają tzw. kwaterunkowi.



NAJPOWSZECHNIEJSZE BŁĘDY I STEREOTYPY UNIEMOŻLIWIA-
JĄCE RACJONALNE PODEJŚCIE DO PROBLEMATYKI 
MIESZKALNICTWA
Przyczyny, dla których kryzysu mieszkaniowego nie udaje się rozwiązać leżą przede 
wszystkim w sferze intelektualnej. Pokutuje tu bowiem wiele z gruntu fałszywych poglądów, 
będących źródłem niewłaściwych, kosztownych i całkowicie nieskutecznych eksperymentów. 
Warunkiem sformułowania pozytywnego programu jest zdemaskowanie i odrzucenie 
błędnych stereotypów.
Pierwszym i może najpospolitszym z nich jest twierdzenie, że budownictwo jest dziedziną tak 
kosztowną , że społeczeństwo - jako zbyt ubogie - nie jest w stanie podołać wydatkom 
związanym z budową i utrzymaniem mieszkań. Konsekwencją tego poglądu jest konieczność 
angażowania w mieszkalnictwo szerokiego zakresu środków publicznych. 
Teza, że społeczeństwo jest zbyt biedne mogłaby być słuszna tylko wtedy, gdyby środki 
publiczne miały swoje źródło poza krajem. Tak jednak na ogół się nie zdarza (wyjątek może 
stanowić Izrael), a w przypadku państwa tej skali co Polska jest po prostu niemożliwe. 
Fałszywa teza bierze swój początek w niewątpliwie słusznym spostrzeżeniu, iż koszt 
mieszkania (jego budowy lub zakupu) przekracza wielokrotnie bieżące możliwości przecięt-
nej rodziny. Jednakże środki publiczne na wspomaganie budownictwa muszą pochodzić 
zawsze z opodatkowania - a więc i zubażania - tych samych rodzin, które i bez tego nie mają 

dostatecznych zasobów na inwestycje mieszkaniowe3) .
Z powyższego wynika jedynie, że budownictwo mieszkań własnościowych nie może obejść 
się bez kredytu bankowego, a także, że w budownictwo czynszowe mogą i powinny zostać 
zaangażowane środki tych osób, których zasoby kapitałowe znacznie przekraczają prze-
ciętne.
Drugi błąd opiera się na przeświadczeniu, że mieszkalnictwo - ze względu na swoje 
społeczne znaczenie - nie może być pozostawione wyłącznie regulacjom rynkowym. 
Działanie rynku musi przeto zostać ograniczone, a część jego funkcji powinny przejąć władze 
publiczne. Trudno zaprzeczyć, że rynek daleki jest od doskonałości. Jednak ingerencja władz 
publicznych stwarza sytuację gorszą. Prowadzi do marnotrawienia środków, degradacji 
substancji mieszkaniowej i wreszcie - do ograniczenia prywatnej aktywności na tym polu. 
Polityka interwencyjna przejawia się:
w regulacjach czynszów i kształtowaniu treści umów najmu, zawsze w sposób dyskryminują-

cy właściciela lokali mieszkalnych. Efektem jest z jednej strony dewastacja zasobów, z 
drugiej - powstrzymywanie się podmiotów gospodarczych od działalności w tej dziedzinie;

w podejmowaniu przez władze państwowe lub komunalne własnej działalności inwestycyjnej, 
która jest - dowodzi tego doświadczenie dziesięcioleci - o wiele mniej efektywna niż 
przedsiębiorczość prywatna, i która stanowi nieuczciwą konkurencję wobec działalności 
stricte komercyjnej;



w finansowaniu lub udzielaniu przywilejów przez państwo (gminy) instytucjom podejmujących 
działalność tzw. non profit - ze skutkami opisanymi w punkcie 2.

Stereotyp trzeci głosi, że budownictwo jest lokomotywą gospodarki, a zatem opłaca się 
kierować środki publiczne właśnie tam, a nie gdzie indziej, ponieważ dobroczynne skutki  
obejmując najpierw budownictwo, wkrótce przeniosą się na całą gospodarkę. Błąd tego 
rozumowania polega na postrzeganiu gospodarki jako zbioru niezależnych od siebie 
fragmentów i analizowaniu tylko jednego z nich, ignorując przy tym całą resztę. Tymczasem 
przywileje w jednej dziedzinie - nawet jeśli przynoszą oczekiwane rezultaty - muszą się 
łączyć z dyskryminacją dziedzin tych przywilejów pozbawionych. Pożądane skutki w jednym 
sektorze łączą się z niepożądanymi (tych jednak nie chcemy dostrzec) w innych. W istocie 
budownictwo jest jednym z niezliczonych elementów gospodarki, pozostającym z nimi w 
skomplikowanych i wielorakich związkach i zależnościach. Gospodarka funkcjonuje jako 
niepodzielna całość i nie sposób arbitralnie wyróżnić jakiejkolwiek jej części przypisując jej 
jakieś szczególne i nadzwyczajne cechy. 
Dwa kolejne stereotypy są pochodną błędnego rozumowania przedstawionego powyżej. 
Jeden z nich twierdzi, iż utworzenie jednego miejsca pracy w budownictwie pociąga za sobą 
powstanie trzech (albo czterech, pięciu lub sześciu) takich miejsc w innych przemysłach. 
Pomińmy fakt, że nie da się w ogóle ustalić zależności między ilością nowych miejsc pracy w 
poszczególnych sektorach gospodarki. Gdyby jednak założyć, że rozumowanie , iż każde 
nowe miejsce pracy w jednym przemyśle skutkuje powstaniem kilku nowych miejsc w innych, 
to, oczywiście, owe nowe miejsca pracy „drugiej generacji” muszą wywołać - każde z osobna 
- powstanie kilku następnych gdzie indziej itd. itd. Suma tych miejsc będzie sumą wyrazów 
ciągu geometrycznego, co oznacza, że po jakimś czasie nowe miejsca pracy pójdą w setki 
tysięcy, miliony, w setki milionów wreszcie. Teoria multiplikacji pojedynczego miejsca pracy w 
budownictwie jest najzwyklejszą pseudonaukową bzdurą.
Kolejne błędne wyobrażenie, mające uzasadnić kierowanie środków publicznych na rzecz 
branży budowlanej przyjmuje za punkt wyjścia twierdzenie, iż przywileje podatkowe, z 
których budownictwo korzysta nie zubażają Skarbu, lecz przeciwnie - zwiększają jego 
dochody. Ulgi podatkowe przynoszą bowiem w rezultacie ożywienie koniunktury i zwiększe-
nie wpływów podatkowych - głównie z podatków pośrednich - które z nawiązką skompensują 
początkowy uszczerbek. Trzeba jednak pamiętać, że sztuczne skierowanie popytu w 
kierunku budownictwa musi, siłą rzeczy, ograniczyć go w innych branżach. Podatki pośrednie 
- w budownictwie skądinąd niższe niż gdzie indziej - płynące z sektora budowlanego (te 
widzimy) nie dopływają z innych sektorów (nie dostrzegamy ich nie tylko dlatego, że ich nie 
ma, ale dlatego także, że i sam uszczerbek, rozłożony na wiele dziesiątek innych branż, 
trudno dostrzec).



BARIERY SYSTEMOWE BLOKUJĄCE ROZWÓJ MIESZKALNICTWA
Po usunięciu intelektualnych pułapek można wskazać te czynniki, które blokują rozwój 
budownictwa: 
Inflacja
Budownictwo mieszkaniowe nie może obejść się bez długoterminowego kredytu bankowego. 
Mieszkanie, własny dom, jest inwestycją życia i środki na jego zakup lub budowę muszą być 
gromadzone przez wiele lat. Wejście w posiadanie mieszkania na początku dorosłego życia 
jest możliwe, w normalnych okolicznościach, tylko przez zaciągnięcie kredytu, spłacanego 
przez 20 - 30 lat. Raty kredytu rozłożonego na taki okres są na tyle umiarkowane, że 
pozwalają przeciętnej rodzinie na zbilansowanie domowego budżetu. Inflacja kilkudziesięcio- 
czy nawet kilkunastopunktowa praktycznie likwiduje instytucję kredytu długoterminowego. 
Konieczność spłaty odsetek w wysokości odpowiadającej połowie, jednej czwartej czy jednej 
szóstej pożyczonego kapitału (tak jest w przypadku inflacji rzędu 40, 20 i 13 procent) 
oznacza, że kredyt formalnie udzielony na lat nawet 20, faktycznie stawia kredytobiorcy takie 
same wymagania, jak w przypadku kredytu kilkuletniego.

Tereny

W Polsce nie brak terenów, które nadają się pod budownictwo mieszkaniowe. Wyłączywszy 
tereny leśne i rezerwaty przyrody na jedną rodzinę przypada ponad 2 hektary niemal w 
całości nizinnej powierzchni. Mimo to tereny budowlane, nawet nieuzbrojone, zwłaszcza w 
rejonach stanowiących mniejsze lub większe centra urbanizacyjne, są dobrem deficytowym. 
Główną tego przyczyną są administracyjne ograniczenia swobody dysponowania gruntami, 
przejawiające się w postaci kwalifikowania w miejscowych planach zagospodarowania 
znacznych obszarów jako przeznaczonych do produkcji rolnej i wyłączonych w ten sposób z 
użytkowania budowlanego.

Uprawnienia lokatorów

Już w dwudziestoleciu międzywojennym występowały silne naciski na rzecz wyposażenia 
lokatorów w przywileje, których koszta obciążały właścicieli mieszkań czynszowych. Po 
wojnie ogromną większość budynków mieszkalnych w miastach upaństwowiono lub 
skomunalizowano, a w budynkach prywatnych wprowadzono -- w drodze tzw. szczególnego 
trybu najmu - przymusowy kwaterunek. Centralnie ustalane stawki czynszu przestały 
wystarczać nawet na najniezbędniejsze wydatki bieżące, nie mówiąc o remontach zwykłych 
czy kapitalnych coraz bardziej podupadającej substancji mieszkaniowej. Przedmiotem tego 
rodzaju dyskryminacji było na początku bieżącej dekady blisko 2 miliony mieszkań komunal-
nych i ponad ćwierć miliona mieszkań pozostających formalnie w rękach prywatnych 
właścicieli. Ten stan rzeczy ustawą o najmie lokali z 1994 roku został utrwalony do 31 
grudnia 2004 roku. Mieszkania komunalne i prywatne mieszkania objęte przymusowym 
kwaterunkiem podlegają przepisom o czynszu regulowanym, z natury rzeczy niższemu niż 



czynsze rynkowe i z założenia niewystarczającemu na właściwą konserwację budynku. 
Ustawa ogranicza ponadto drastycznie swobodę w zakresie wypowiadania umów najmu, 
wyznaczając tylko 3 powody, dla których wypowiedzenie jest możliwe. Z innych ważnych (!) 
powodów rozwiązać umowę może tylko sąd, kierujący się konstytucyjną dyrektywą, głoszącą 
iż Rzeczpospolita Polska jest państwem sprawiedliwości społecznej. W tym stanie rzeczy 
zainwestować w budownictwo czynszowe może wyłącznie ktoś całkowicie pozbawiony 
wyobraźni albo finansowy desperat.



BŁĘDY OBECNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ
W sytuacji permanentnego kryzysu Sejm przyjął ustawę o popieraniu niektórych form 
budownictwa mieszkaniowego. Ustawa ta powołuje do życia dwa instrumenty mające ożywić 
upadającą branżę. Są nimi kredyt kontraktowy i Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
Oba są reakcją na wskazane wyżej bariery ograniczające budownictwo , ale zwalczają 
skutki, a nie przyczyny zła. Kredyt kontraktowy jest narzędziem powstałym dla ograniczenia 
fatalnych dla budownictwa skutków dokuczliwej inflacji. Twórcy ustawy dostrzegając, że to 
właśnie inflacja jest powodem bardzo wysokich stóp procentowych - praktycznie eliminują-
cych kredyt długoterminowy - usiłuje to zjawisko zignorować. Przyszły kredytobiorca 
skłaniany jest do oszczędzania na niskooprocentowanym rachunku obietnica także niższego 
niż w warunkach komercyjnych oprocentowania kredytu. Pomińmy tu fakt, iż w warunkach 
obniżającej się inflacji oszczędzający więcej straci niż zdoła zyskać spłacając kredyt. 
Zasadniczy błąd tej konstrukcji polega na tym, że uznaje ona, iż źródłem kapitałów na 
finansowanie budownictwa będą szczupłe zasoby tych, którzy pieniędzy właśnie potrzebują, 
a nie tych, którzy mają ich nadmiar. Stąd, nawet przy zachętach podatkowych i wyjątkowej 
popularności kas można spodziewać się efektu w postaci najwyżej kilku tysięcy mieszkań 
rocznie. 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego to instytucja powołana do życia po spostrzeżeniu, 
że dotychczasowa praktyka i kształt ustawodawstwa odnoszącego się do najmu lokali 
sprawiają, że nie można spodziewać się większej skali przedsięwzięć komercyjnych w 
zakresie budownictwa czynszowego. Udziałowcami Towarzystw hojnie wspomaganych 
groszem publicznym będą więc przede wszystkim gminy i spółdzielnie mieszkaniowe. Nie 
wydaje się, żeby to właśnie gminy, borykające się z problemem degradacji już posiadanych 
zasobów mieszkaniowych, miały być najwłaściwszym podmiotem dla inwestowania w nowe 
mieszkania. Budownictwo czynszowe oparte o utopijne ideały działalności non profit będzie 
wymagało finansowania ze środków publicznych. Ich ograniczona wielkość nie pozwoli na 
sfinansowanie większej ilości, niż kilkanaście tysięcy mieszkań rocznie. 
Widać wyraźnie, że zastosowane rozwiązania mają charakter działań pozornych.



SPOSOBY WYJŚCIA Z IMPASU
Rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce jest możliwe pod warunkiem usunięcia 
barier ograniczających wykorzystanie zasobów , którymi kraj dysponuje, ale które z powodów 
ekonomicznych lub administracyjnych pozostają nieczynne. Chodzi tu o zasoby gruntów, 
kapitału i przedsiębiorczości, a także o umożliwienie władzom komunalnym przedsiębrania 
inwestycji infrastrukturalnych na skalę właściwą dla potrzeb w tym zakresie.

Gospodarka terenami

Przeznaczenie gruntów na cele budowlane reglamentowane jest w ramach gminnych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Część terenów w miastach lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie zdefiniowana jest w nich, jako grunty o przeznaczeniu rolniczym. Decyzje w tym 
zakresie są często wynikiem nacisków miejscowych grup interesów i mają - zdarza się 
nierzadko - charakter spekulacyjny. Ceny gruntów uznanych w planie za budowlane zyskują 
na wartości tym bardziej, im jest ich mniej, mimo że nie różnią się przecież niczym od działek 
położonych 50 metrów dalej, ale w planie miejscowym określonych jako rolne. Procesy 
urbanizacyjne zawsze i wszędzie muszą się odbywać kosztem gruntów użytkowanych 
rolniczo. Należy znieść ograniczenia swobody wykorzystania terenu w drodze administra-
cyjnej, pozostawiając inny dotychczasowy instrument ochrony gruntów rolnych w postaci 
opłat za wyłączenie ich z produkcji rolnej i uzależnionych od klasy bonitacyjnej gleb.
Ponadto należy uruchomić ogromne zasoby najcenniejszych pod względem urbanizacyjnym 
gruntów komunalnych, będących dla gmin przedmiotem tezauryzacji (z ewentualnym 
przeznaczeniem jako wkład do komercyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych). Zdarza się 
często, że szczególnie atrakcyjne tereny przekazywane są na uprzywilejowanych warunkach 
instytucjom określającym się jako non profit, np. spółdzielniom mieszkaniowym. Aczkolwiek 
same spółdzielnie istotnie nie są nastawione na generowanie zysku, to już ich członkowie 
swój udział w nich traktują jak najbardziej „profit”, a mieszkania spółdzielcze są przedmiotem 
komercyjnego obrotu.

Kapitał

Budownictwo jest dziedziną szczególnie kapitałochłonną. Instrumentem, bez którego na 
większą skalę nie może się obejść jest długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem 
na budowę lub kupno mieszkania. Jednak warunkiem zaistnienia takiego kredytu jest 
ograniczenie wskaźnika inflacji do poziomu poniżej 3 punktów procentowych. To inflacja 
bowiem, a nie inne wyimaginowane przyczyny (jak rzekome zubożenie społeczeństwa) jest 
największym wrogiem budownictwa. Bez jej zwalczenie nigdy nie będzie możliwy rozwój 
mieszkalnictwa. Długoterminowy kredyt budowlany musi mieć zabezpieczenie hipoteczne. 
Żeby można było na szeroką skalę z niego korzystać konieczne jest unowocześnienie 
przestarzałej i większych ośrodkach już teraz całkowicie niewydolnej struktury obsługującej 
księgi wieczyste. Oczekiwanie na wpis trwa niekiedy latami, co sprawia, że zapisy w 



księgach nie obrazują rzeczywistego stanu nieruchomości. Konieczne jest także usunięcie 
sprzeczności pomiędzy długoterminowym charakterem kredytu, a krótko- lub średniotermi-
nowymi lokatami bankowymi, które są tego kredytu źródłem. Właściwym do osiągnięcia tego 
celu instrumentem są listy zastawne - papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu, a 
oparte o zabezpieczenie hipoteczne banków listy emitujących.
Mówiliśmy dotąd o zasobach kapitału pochodzącego z oszczędności i lokat bankowych. 
Obok tego wykorzystać należy kapitał inwestycyjny osób i instytucji poszukujących dogod-
nych obszarów ekspansji. Wydaje się, że inwestowanie w budowę lub zakup mieszkań 
przeznaczonych na wynajem może być szczególnie atrakcyjne. Niezmienność ludzkich 
potrzeb w tym zakresie z jednej strony, z drugiej fizyczna trwałość budynków sprawiają, że 
przedsięwzięcia tego rodzaju są obarczone mniejszym ryzykiem niepowodzenia, zwłaszcza 
w dłuższej perspektywie. Warunkiem uruchomienia tego kapitału jest jednak likwidacja 
wszelkich regulacji ograniczających w jakiejkolwiek formie swobodę właścicieli mieszkań w 
dysponowaniu swoją własnością.

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość jest - o czym się w normalnych okolicznościach często zapomina - 
najważniejsza siłą napędową gospodarki. To uwolnienie jej zasobów w latach 1988 i 1989 
było przyczyna polskiego cudu gospodarczego. Jednak w dziedzinie mieszkalnictwa 
funkcjonują mechanizmy blokujące ludzką aktywność, pomysłowość, gotowość do ryzyka. 
Wspominaliśmy o niedostatku kapitału, z którym przedsiębiorczość musi iść w parze - 
zwłaszcza w tak kapitałochłonnej dziedzinie jak budownictwo. 
Blokadą dla indywidualnej przedsiębiorczości jest aktywność gospodarcza władz publicznych 
na tym polu - bezpośrednia lub pośrednia, przejawiająca się we wspomaganiu niektórych - 
ale zawsze o charakterze kolektywistycznym - form organizacyjnych budownictwa. W ten 
sposób stricte prywatne inicjatywy są wypierane z rynku przez nieuczciwą publiczną i z 
natury rzeczy nieefektywną konkurencję. 
Brak kapitału (w tym wypadku długoterminowego kredytu dla nabywców mieszkań) nie 
pozwala na uruchomienie tych zasobów przedsiębiorczości, które w innych warunkach 
przejawiałyby się w postaci różnego rodzaju przedsięwzięć deweloperskich. 
Niemal całkowicie jest dzisiaj zablokowana inicjatywa jednostek w zakresie budowy i 
eksploatacji komercyjnych mieszkań czynszowych. Sprawiają to przepisy uprzywilejowujące 

lokatorów.1) Warunkiem, który pozwoliłby na otwarcie przestrzeni dla prywatnej przedsiębior-
czości w tym zakresie jest całkowita deregulacja stosunków między najemcą i wynajmującym 
mieszkanie.

Infrastruktura

Inwestycje infrastrukturalne - zwłaszcza w zakresie ujęć wody, kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków oraz dróg i ulic - są podstawowym zadaniem władz komunalnych. Są to przed-



sięwzięcia nader kosztowne i jeśli gminy mają im sprostać konieczne jest  istotne zwiększe-
nie udziału gmin w wydatkach publicznych.  W tym przypadku bowiem praktycznie tylko 
ograniczenia finansowe stanowią przeszkodę w rozwoju. Poza pieniędzmi podatników 
uzupełniającym źródłem finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych powinny być opłaty 
pobierane od przyszłych użytkowników za podłączenie do sieci. Sieć gazowa, energetyczna, 
telefoniczna i telewizyjna może być rozwijana w ramach przedsięwzięć komercyjnych.



PODSUMOWANIE
Sfera mieszkalnictwa pochłania od wielu lat ogromne środki publiczne, przynosząc coraz 
mniejsze efekty. W 1996 roku środki te - z uwzględnieniem przywilejów i ulg podatkowych - 
osiągnęły astronomiczną kwotę 10 miliardów nowych złotych (albo 100 bilionów starych).  W 
tym czasie na obronę narodową przeznaczono 6 miliardów, na bezpieczeństwo publiczne 
nieco ponad 4 miliardy, na oświatę i szkolnictwo wyższe - 15 miliardów złotych. Środki 
publiczne w wysokości 10 miliardów złotych przyniosły efekt w postaci niespełna 60 tysięcy 
mieszkań - 170.000 złotych (jeden miliard siedemset milionów starych złotych) w odniesieniu 
do 1 mieszkania. Ta liczba jest miarą fiaska dotychczasowej „polityki mieszkaniowej”, 
polegającej na ograniczaniu mechanizmów rynkowych, na aktywności gospodarczej władz 
publicznych lub ich agend oraz na subsydiowaniu wybranych przedsięwzięć ze środków 
publicznych. Filozofię, która kształtuje tę politykę należy więc odrzucić nie ze względów 
doktrynalnych, ale dlatego, że stosowana na jej podstawie praktyka przyniosła tragiczne 
rezultaty. Trzeba sobie przede wszystkim uświadomić ogrom wyzwania, jakie stoi przed 
odpowiedzialnymi za rozwiązanie problemu mieszkaniowego: jest to budowa przynajmniej 
150 tysięcy nowych mieszkań i przeprowadzenie kapitalnego remontu w 300 tysiącach 
mieszkań w skali roku. Wymaga to zaangażowania kapitału w wysokości ok. 40 miliardów 
złotych i zmobilizowania wszelkich dostępnych w kraju, a dziś z rozmaitych powodów 
zamrożonych, zasobów. Dla przełamania impasu konieczne jest podjęcie następujących 
kroków:
zniesienie subwencji i dotacji budżetowych oraz ulg i przywilejów podatkowych, z których 

korzysta budownictwo, z wyjątkiem zobowiązań mających charakter długu publicznego. 
Pozwoli to na ograniczenie deficytu budżetowego i w konsekwencji ograniczenie inflacji - 
wroga numer jeden budownictwa mieszkaniowego;

sprywatyzowanie komunalnych i zakładowych zasobów mieszkaniowych, najlepiej w ramach 
powszechnego uwłaszczenia. Jest to jedyny realny sposób rozwiązania problemu 
dekapitalizacji budynków mieszkalnych;

potraktowanie jako absolutnego priorytetu w polityce gospodarczej państwa postulatu 
zmniejszenia wskaźnika inflacji do poziomu najwyżej 2-3 punktów procentowych w skali 
roku;

zniesienie administracyjnych ograniczeń w wykorzystaniu gruntów rolnych na cele mieszkan-
iowe (przy zachowaniu ich ochrony za pomocą instrumentów finansowych). W planach 
miejscowych ochronie podlegać winny tereny leśne parki narodowe, rezerwaty itp., a 
reglamentacja powinna dotyczyć tylko wykorzystania gruntów na cele przemysłowe;

przeprowadzenie prywatyzacji komunalnych zasobów gruntów (poza przeznaczonymi na 
komunikację i zieleń miejską), najlepiej w ramach powszechnego uwłaszczenia;

usprawnienie i unowocześnienie obsługi ksiąg wieczystych;
wprowadzenie instytucji listów zastawnych, jako bankowego papieru wartościowego, 



podlegającego obrotowi;
przeprowadzenie trwałej likwidacji przywilejów lokatorów mieszkań czynszowych;
decentralizacja finansów publicznych.
Naprawa sytuacji w budownictwie mieszkaniowym z jednej strony nie wymaga wiele - są to 
przede wszystkim nie pociągające za sobą dodatkowych wydatków (przeciwnie - dające 
znaczne oszczędności) zmiany prawa, ale z drugiej - wymaga nadzwyczaj dużo - domaga 
się bowiem intelektualnej i politycznej odwagi.


