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Wprowadzenie 

 

„Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku. Nowy wizerunek miasta” to dokument, który 

pokazuje wizję i długoterminowe cele miasta w zakresie kształtowania warunków 

mieszkaniowych bytomian. Zostały one sformułowane na podstawie analizy danych 

dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i innymi zasobami 

nieruchomości na terenie Bytomia, prognoz dotyczących przyszłego zapotrzebowania 

mieszkańców na mieszkania, a także planów miasta w zakresie rewitalizacji, które 

powstawały i były udoskonalane w trakcie prac nad realizacją projektu pilotażowego 

„BYTOM odNOWA – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”. 

Jednocześnie prześledzono związki gospodarki mieszkaniowej z polityką władz miasta 

w zakresie pomocy społecznej, kreowania udogodnień dla osób niepełnosprawnych, ochrony 

i promocji zabytków oraz sprzyjania ochronie środowiska i ładu przestrzennego na obszarach 

zamieszkanych. 

 

Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa (BMDM) był jednym z filarów projektu 

pilotażowego w zakresie rewitalizacji, realizowanego w latach 2016-2018, a jego celem było 

przekucie największej bolączki zasobu mieszkaniowego miasta – pustostanów – w atut, 

dzięki któremu mogłaby powstać oferta dostępnych architektonicznie i finansowo mieszkań 

dla wszystkich grup społecznych. Przygotowanie modelu obejmowało wiele działań 

analitycznych, inwentaryzację zasobów mieszkaniowych, kontakty z inwestorami 

i instytucjami finansowymi. Przeprowadzono badanie diagnostyczne postaw mieszkaniowych 

potencjalnych klientów mieszkań w zasobie mieszkaniowym gminy Bytom, nie ograniczając 

zakresu tego badania do obszaru rewitalizacji, ponieważ kluczowe dla programowania 

kierunków rozwoju zasobu było rozpoznanie potrzeb wszystkich mieszkańców gminy Bytom 

i ich stosunku do mieszkania w mieście, potrzeb dotyczących warunków mieszkaniowych, 

dostępu do usług publicznych i kryteriów jakości życia związanych z warunkami 

mieszkaniowymi i otoczeniem mieszkania. Przeprowadzono także badanie struktury 

społecznej mieszkańców w zasobie gminy oraz barier architektoniczno-urbanistycznych 

występujących w tych zasobach z punktu widzenia osób starszych, niepełnosprawnych oraz 

matek z dziećmi. Analiza taka pozwoliła na określenie oczekiwanych prac do podjęcia przez 

potencjalnego inwestora (gminę, towarzystwo budownictwa społecznego czy inwestora 

prywatnego). Model, który powstał w wyniku pilotażu, miał następujące główne cele: 

 otworzenie rynku mieszkaniowego na inwestorów zagranicznych, którzy szukają 

stabilnych i długoterminowych możliwości inwestycyjnych najczęściej z dodatkowym 
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efektem społecznym (np. fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, organizacje 

filantropijne), 

 włączenie deweloperów działających lokalnie do prowadzenia działań alternatywnych 

do inwestycji na rynku pierwotnym. 

Na potrzeby modelu wypracowano 5 wariantów prowadzenia inwestycji remontowych 

z zaangażowaniem różnych podmiotów (TBS, spółdzielni mieszkaniowej, właścicieli 

prywatnych zasobów mieszkaniowych, organizacji pozarządowych i inwestorów) oraz 

przeprowadzono z wykorzystaniem części z nich testowe wdrożenia. Dzięki temu w miejsce 

pustostanów powstało 5 lokali mieszkalnych, a doświadczenie z testowania posłużyło do 

wypracowania oferty współpracy z podmiotami zewnętrznymi, będącej częścią niniejszego 

dokumentu. 

Rozwiązania wspierające przywracanie pustostanów do życia oraz restrukturyzacja zasobu 

mieszkaniowego Bytomia są zbieżne ze strategicznym podejściem Urzędu Miejskiego do 

uczynienia rewitalizacji motorem rozwoju miasta – poprzez skoncentrowanie działań 

w zakresie mieszkalnictwa w podobszarach rewitalizacji, ponieważ może ono wraz 

z postępem działań rewitalizacyjnych służyć jako magnes przyciągający mieszkańców 

i inwestorów. Istotnym aspektem powinno być wykorzystanie kompaktowości miasta (Bytom 

miastem krótkich dystansów), co mogłoby zaradzić postępującej depopulacji przy 

jednoczesnej silnej konkurencji innych ośrodków miejskich. 

Rozwiązaniem może być również odwrócenie trendów – przez podwyższenie jakości tkanki 

miejskiej i mocne nasycenie usługami podobszarów rewitalizacji, Bytom stanie się miejscem 

atrakcyjnym dla ludzi kreatywnych, chcących w wyborze oferty mieszkaniowej skorzystać 

z nowych rozwiązań, np. kooperatyw mieszkaniowych. Aby działania takie mogły się 

upowszechnić, potrzebne są nie tylko działania analityczne i doradcze, ale również 

stworzenie odpowiedniego środowiska do wymiany doświadczeń i testowania nowych 

rozwiązań mieszkaniowych także przez osoby indywidualne. Jest to swoista zmiana myślenia 

o rewitalizacji w Bytomiu – nie remonty, ale budowa kapitału społecznego – przez budowę 

zaplecza intelektualnego i kreatywnego – w naturalny sposób umożliwi to mieszanie się 

środowisk wykluczonych i aktywnych, co przełoży się na włączanie społeczne grup 

marginalizowanych. Szansą jest unikatowy potencjał miasta (liczne place, parki, zabytkowa 

zabudowa, historia, kultura), który w powiązaniu ze stosunkowo tanimi mieszkaniami 

stwarza niepowtarzalną w aglomeracji ofertę. W rezultacie polityka mieszkaniowa miasta 

polega na wypracowaniu własnej drogi, komplementarnej do „oferty” innych miast 

aglomeracji, w której miejsce w zasobach mieszkaniowych stanie się szczególnie pożądane, 

a osoby zagrożone wykluczeniem skorzystają z poprawy jakości oferty mieszkaniowej. 

Rozszerzenie profilu mieszkaniowego o klasę kreatywną (artystów, studentów) ma pozwolić 
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na wzmocnienie atrakcyjności bytomskiego rynku mieszkaniowego dla potencjalnych 

inwestorów. 

Indywidualne rozwiązania mieszkaniowe będą szły w parze z działaniami wspierającymi 

przedsiębiorczość młodych ludzi, przede wszystkim absolwentów (np. start-upy, pracownie 

w adaptowanych na te cele większych metrażowo mieszkaniach i lokalach użytkowych). 

Pojawią się konkursy celowe na adaptacje parterów budynków na cele usługowe, 

gastronomiczne, galerie sztuki użytkowej prowadzone przez artystów lub organizacje 

pozarządowe.  

Dokument „Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku. Nowy wizerunek miasta” stanowi 

podsumowanie prac w zakresie mieszkalnictwa realizowanych w trakcie pilotażu, ale także 

przygotowuje miasto do wyzwań demograficznych i pokazuje szansę na aktywne zarządzanie 

zasobem z troską o dobro i wysoką jakość życia mieszkańców. Jest efektem współpracy 

komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy 

Bytom z zespołem Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa wspierającego 

miasto w realizacji projektu pilotażowego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Uwzględnia zapisy znowelizowanej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dzięki czemu przygotowuje miasto na 

nadchodzące zmiany. Przedstawia także szanse, które wynikają z programów rządowych 

i wieloletniej polityki państwa w zakresie mieszkalnictwa. 
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Zadania gminy Bytom w zakresie polityki mieszkaniowej 

 

Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej określają następujące akty prawne: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, 

 ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw, 

 ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 

Zadania miasta w zakresie polityki mieszkaniowej nie są tylko wynikiem obowiązków 

wynikających z ustaw, ale także wizji rozwoju kreowanej przez władze lokalne. Wymienione 

akty prawne określają rolę władz publicznych w prowadzeniu polityki zmierzającej do 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli. Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP polityka ta 

powinna przeciwdziałać bezdomności, wspierać budownictwo socjalne i działania obywateli 

zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Na samorządzie gminnym spoczywa 

szczególny obowiązek zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie 

mieszkalnictwa. W związku z delegacją z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym 

do jego zadań własnych należą sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego. Gmina 

powinna respektować prawo do mieszkania przede wszystkim osób najbardziej 

potrzebujących. Powinna także posiadać pewien zasób lokali mieszkalnych z przeznaczeniem 

na najem socjalny, aby móc zaspokoić potrzeby mieszkaniowe najuboższych oraz wypełnić 

zobowiązania wynikające z wyroków sądowych eksmisyjnych w razie prawa do najmu 

socjalnego. Powinna w krańcowo trudnych sytuacjach oferować substytuty mieszkań dla 

osób bezdomnych poprzez budowę schronisk i noclegowni. 

Analogicznie gmina powinna dysponować pewną liczbą tymczasowych pomieszczeń 

w związku z koniecznością zapewnienia potrzeb wynikających z wyroków sądowych 

i postępowań komorniczych. W sytuacji prowadzenia prac remontowych lub rozbiórkowych 
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potrzebny jest też zasób wolnych lokali mieszkalnych, aby gmina mogła zrealizować 

ustawowy wymóg zapewnienia lokali zamiennych najemcom lokali remontowanych lub 

budynków przeznaczanych do rozbiórki. Aby zrealizować te wymagania, gmina utrzymuje 

gminny zasób mieszkaniowy lub pozyskuje potrzebną nadwyżkę lokali od innych właścicieli 

w ramach zawieranych umów. 

W szczególnie trudnej sytuacji Bytomia, borykającego się z dużą liczbą pustostanów, 

konieczna jest restrukturyzacja zasobu mieszkaniowego, wyburzenia zdekapitalizowanego 

zasobu i stworzenie oferty mieszkaniowej gminy uwzględniającej potrzeby osób, których 

ochrona prawa do mieszkania wynika z Konstytucji, oraz osób, których prawo to skłania do 

poszukiwania wyższych standardów mieszkaniowych i poprawy jakości środowiska 

zamieszkania. 

Gospodarka mieszkaniowa nie oznacza tylko zapewnienie określonej liczby lokali na potrzeby 

lokalnej społeczności, ale także pomoc w pokryciu kosztów użytkowania mieszkania poprzez 

system dodatków mieszkaniowych oraz zespół usług komunalnych połączonych 

z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, m.in. dostarczanie mediów, zapewnienie porządku 

i bezpieczeństwa. Dodatki mieszkaniowe, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych stanowią zadanie własne gminy, analogicznie jak na gruncie 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sprawy związane z gospodarką 

nieruchomościami, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych […] 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

Dodatki mieszkaniowe stanowią jeden z istotnych filarów polityki społecznej 

i mieszkaniowej. Zgodnie z ustawą są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez 

prezydenta miasta mieszkańcom, którzy – składając wniosek – spełnią następujące warunki: 

 są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych, 

 mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których posiadają spółdzielcze prawa, 

 mieszkają w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 

 mają tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane 

z jego zajmowaniem, 

 zajmują lokal  mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekując na przysługujący im lokal 

zamienny lub najem socjalny. 

oraz średni dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza 175% 

kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w wieloosobowym1. 

                                                      
1
 W okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 
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Jednocześnie wskazano normatywne powierzchnie użytkowe lokalu mieszkalnego lub 

budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom 

jednorodzinny), których nie można znacząco przekroczyć, ubiegając się o dodatek 

mieszkaniowy: 

 35 m2 – dla 1 osoby, 

 40 m2 – dla 2 osób, 

 45 m2 – dla 3 osób, 

 55 m2 – dla 4 osób, 

 65 m2 – dla 5 osób, 

 70 m2 – dla 6 osób, a dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię o kolejne 

5 m2. 

Limity powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zostały określone dwojako: 

 nie więcej niż 30% normatywnej powierzchni wynikającej z liczby członków 

gospodarstwa domowego, 

 nie więcej niż 50% normatywnej powierzchni wynikającej z liczby członków 

gospodarstwa domowego, jeśli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni 

użytkowej lokalu nie przekracza 60%. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może być wyższa niż 70% wydatków przypadających 

na normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego lub 70% udokumentowanych wydatków 

ponoszonych za lokal mieszkalny, gdy powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa 

normatywnej powierzchni. Wydatki te to świadczenia okresowe ponoszone przez 

gospodarstwo domowe z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego, tj.: 

 czynsz, 

 opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na  lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, 

 zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, 

 odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, 

 inne, niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu, 

 opłaty za energię cieplną, wodę i odbiór nieczystości, 

 wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu za zakup opału. 

Rada gminy może w drodze uchwały podwyższyć lub obniżyć wysokość dodatku 

mieszkaniowego do 20 punktów procentowych (art. 6 ust. 11 ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych). 

Zapisy powyższych aktów prawnych zobowiązują gminę Bytom do planowania i realizacji 

wieloletnich działań w zakresie gospodarowania zasobem miasta, zapewnienia lokali 
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socjalnych i zamiennych, a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 

domowych o niskich dochodach oraz tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. W związku z tym w mieście obowiązują uchwały 

dotyczące gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz regulujące zasady najmu 

mieszkań w zasobach mieszkaniowych. Wskazuje się możliwość wprowadzenia dodatkowych 

uchwał, np. dotyczących dopłat do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania 2  i zmiany 

w obowiązujących uchwałach, np. dotyczących bonifikat w sprzedaży nieruchomości. 

W realizacji zadań własnych z zakresu mieszkalnictwa Miasto będzie także wykorzystywać 

narzędzia wynikające z obowiązującej uchwały nr LX/797/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

26 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

na podobszarach rewitalizacji: nr 8 – Bobrek, nr 10 – Śródmieście, nr 12 – Rozbark i nr 13 – 

Śródmieście Północ3. 

Kolejne zadanie własne z pogranicza polityki społecznej i mieszkaniowej, które powinno być 

realizowane obowiązkowo przez gminy z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, obejmuje udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 

bezdomnym. Nie tylko bezdomni są objęci tą pomocą, ale także osoby opuszczające domy 

dziecka, zakłady karne lub dotknięte klęskami żywiołowymi. Powinny one mieć zapewnione, 

w zależności od potrzeb, miejsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia 

dziennego lub mieszkaniach chronionych. Gmina ma obowiązek wskazać tymczasowe 

pomieszczenia albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca 

noclegowe. Od zasady tej istnieje odstępstwo wskazane w art. 4a ust.2 powołanej ustawy, 

gdy takie pomieszczenie wskazał wierzyciel, dłużnik lub osoba trzecia. 

Podsumowując, priorytetem polityki mieszkaniowej Bytomia w nadchodzących latach są 

zadania wynikające z ustaw i dokumentów strategicznych, a w szczególności – poprawa 

jakości zamieszkania w Bytomiu z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i potrzeb 

mieszkańców należących do różnych grup społecznych. 

  

                                                      
2
 Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 

w pierwszych latach najmu mieszkania. 
3
 http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/1372/oryginal/akt.pdf. 
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Dochody i wydatki miasta na cele mieszkaniowe 

 

Zasób komunalny Miasta Bytom na koniec 2017 r. obejmował 12 069 mieszkań znajdujących 

się w 723 budynkach mieszkalnych. Udział komunalnego zasobu mieszkaniowego w zasobie 

mieszkaniowym ogółem na obszarze miasta wynosi około 17%, co stanowi jedną z wyższych 

wartości wśród miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Wyższy udział 

odnotowano w Chorzowie, Świętochłowicach, Zabrzu i Piekarach Śląskich. Mimo niewielkich 

zmian w samym zasobie mieszkaniowym, wzrost liczby mieszkań oddawanych w tych 

miastach do użytkowania na rynku pierwotnym powoduje, że udział mieszkań komunalnych 

w całości zasobów mieszkaniowych systematycznie spada. W Bytomiu podobna tendencja 

nie występuje, a spadek udziału jest wynikiem prywatyzacji lub, w mniejszym zakresie, 

ubytków w zasobie mieszkaniowym. 

Charakteryzując kondycję budżetu miasta Bytom w zakresie mieszkalnictwa, należy 

stwierdzić przewagę wydatków uzyskiwanych w dziale gospodarka mieszkaniowa nad 

dochodami. 

Tabela 1. Dochody i wydatki budżetu miasta Bytom na cele mieszkaniowe (zł) 
Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 

Dochody 
z gospodarki 
mieszkaniowej 
ogółem 

83 633 021,04 69 575 085,23 70 438 362,17 66 096 238,77 61 116 293,13 

% realizacji 
planowanych 
dochodów w dziale 
700 

98,04 58,75  94,37 89,54 86,12 

Udział dochodów 
z gospodarki 
mieszkaniowej 
w dochodach 
ogółem 

12,33% 9,99% 10,39% 8,87% 7,58% 

Wydatki w dziale 
700 ogółem 

80 002 968,71 76 770 673,76 74 753 168,58 74 985 209,84 68 421 659,07 

% realizacji 
planowanych 
wydatków w dziale 
700 

96,02 86,59 94,47 89,55 88,30 

Udział wydatków 
w dziale gospodarka 
mieszkaniowa w 
wydatkach ogółem 

12,08% 10,38% 10,71% 9,70% 8,43% 

Wydatki majątkowe 
w dziale 700 

11 534 284,91 17 187 982,97 16 731 814,89 14 738 070,09 14 131 767,46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za lata 2013-2017. 
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Miasto Bytom uzyskuje dochody z gospodarki nieruchomościami mieszkaniowymi dzięki 

pobieraniu czynszu z najmu nieruchomości mieszkaniowych i lokali użytkowych, garaży, 

sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i in., sprzedaży gruntów 

na cele mieszkaniowe, pobieraniu podatku od nieruchomości mieszkaniowych oraz z tytułu 

odszkodowań bądź regresu zgodnie z nabytymi prawami. Wpływy zależą więc od wpływów 

z czynszu i innych opłat, wielkości sprzedaży nieruchomości z zasobu miasta, zbywanych 

gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego i podatku od nieruchomości. 

Poniższe zestawienie uzyskiwanych dochodów w podziale na rozdziały budżetu w dziale 700 

pokazuje, że stabilne dochody miasto uzyskuje w rozdziale 70001 (Zakłady gospodarki 

mieszkaniowej), spadają natomiast rok do roku dochody w rozdziale 70005 (Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami). Po 2013 r., kiedy nastąpiły bardzo wysokie wpływy w tym 

rozdziale, wpływy w kolejnych latach zmniejszają się. 

Tabela 2. Dochody w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w Bytomiu według rozdziałów 

Rok Rozdział 70001 

(Zakłady gospodarki mieszkaniowej) 

Rozdział 70005  

(Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami) 

Rozdział 

70095 

(Pozostała 

działalność) 

[zł] 

Dochody 

[zł] 

% wykonania 

planu [%] 

Dochody 

[zł] 

% wykonania 

planu [%] 

2013 43 549 335,95     78,97 40 083 685,09     132,92 - 

2014 42 650 322,90  87,76 26 925 310,48     38,56 -548,15     

2015 46 024 254,93  98,58 24 414 107,24     87,32 - 

2016 44 661 889,96     84,01 21 434 348,81     103,78 - 

2017 42 649 769,41     87,59 18 466 523,72     82,93 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S za lata 2013-2017. 

 

Szczegółowych wniosków dostarcza analiza w poszczególnych rozdziałach według 

paragrafów: 

 064 (Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień), 

 069 (Wpływy z różnych opłat), 

 075 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze), 

 092 (Pozostałe odsetki), 

 094 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych), 

 095 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów), 
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 097 (Wpływy z różnych dochodów), 

 628 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych). 

 

Tabela 3. Dochody w rozdziale 70001 w Bytomiu według paragrafów 

Paragraf 2013 2014 2015 2016 2017 

064                            -                                  -                                  -                                  -                    32 039,49     

069            314 099,78                321 844,42             373 274,52     272 516,51            240 100,79     

075       38 642 565,52           37 294 864,16  40 339 894,99       40 152 509,05        39 898 679,32  

092         1 160 886,23     1 590 443,49 2 238 267,63         1 244 305,57  1 002 045,71 

094                            -                                  -                                  -                                  -               2 111 397,36     

095                            -                                  -                                  -                                  -                  318 738,85     

097         3 431 784,42             3 283 371,03  2 954 283,01           2 856 797,00                  46 767,89     

628                            -                  159 799,80     118 579,78            135 761,83                                -       

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S za lata 2013-2017. 

Najwyższy udział w dochodach w rozdziale 70001 miasto Bytom uzyskuje z czynszów, 

odszkodowań i innych opłat, jednak wpływy te są w każdym z lat objętych analizą niższe niż 

zakładane, przy czym średnio różnica między planem a zrealizowanymi dochodami wynosi 

15,12%. 

Tabela 4. Wskaźnik realizacji planu dochodów z czynszów w latach 2013-2017 

2017 86,83% 

2016 83,90% 

2015 96,37% 

2014 79,85%  

2013 77,29% 

Średnio 84,88% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27bS za lata 2013-2017. 

 

Dochody w dziale 700 nie powinny być analizowane jedynie w liczbach bezwzględnych czy 

w odniesieniu do planu. Ważną kategorią porównawczą są należności, a więc dochody, które 

nie zostały zrealizowane mimo zobowiązań podmiotów trzecich. Zarówno w rozdziale 70001, 

jak i 70005 w Bytomiu występują wysokie należności. 
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Tabela 5. Należności w rozdziale 70001 (Zakłady gospodarki mieszkaniowej) w Bytomiu według 
rozdziałów [narastająco w latach 2013-2017] 

Paragraf 2013 2014 2015 2016 2017 

064  -   -   -   -  304 676,65  

069        9 563 975,51     5 188 968,68  5 581 784,13  5 857 796,04  6 462 236,50  

075 181 554 432,40  200 212 882,36      203 574 571,01 208 019 558,00 216 765 327,85  

092    107 123 781,71     134 602 969,38    141 270 894,08     151 769 605,35     163 073 883,95  

094  -   -    -  2 093 305,88  

095  -   -    -  1 029 188,27  

097 4 025 777,54  3 708 613,30  3 414 210,78  3 239 204,71            115 183,86     

628                            -                 159 799,80                118 579,78               135 761,83      -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S za lata 2013-2017. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że na 2 paragrafach budżetowych narastają rok do roku 

znaczące i nieściągalne należności. Dotyczy to paragrafu 075, gdzie uwzględniane są dochody 

z czynszu, jak i 092, na którym sumowane są m.in. odsetki od należności. Łącznie na koniec 

2017 r. należności na tych 2 powiązanych ze sobą paragrafach wynoszą 379 839 211,80 zł. 

Skala należności wymaga szybkich działań windykacyjnych, ale także prowadzenia 

konsekwentnej polityki oddłużeniowej, obejmującej umorzenia i odpracowania zaległości 

czynszowych. Należy się jednak liczyć z tym, że większość należności będzie niemożliwa do 

odzyskania. W szczególności, jeśli w grupie dłużników znajdują się podmioty gospodarcze, 

niezbędne jest natychmiastowe podjęcie sądowych działań windykacyjnych. 

 

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) miasto uzyskuje najwyższe 

dochody na paragrafach 077 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), 075 (Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych…) oraz 0236 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami). W każdym z wymienionych paragrafów występują wysokie należności, najwyższe 

na paragrafie 077. Należności rosną także szybko na paragrafie 055 (Wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości). 

 

Miasto Bytom wydatkuje środki w zakresie mieszkalnictwa na funkcjonowanie jednostek 

obsługi gospodarki mieszkaniowej, remonty budynków i mieszkań gminy oraz pogotowie 

techniczne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, opłaty związane z najmem mieszkań 

w innych zasobach w celu zwiększenia zasobu lokali socjalnych oraz odszkodowania z tytułu 

niewskazania lokalu socjalnego.  
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Poniższe zestawienie wydatków w podziale na rozdziały budżetu w dziale 700 pokazuje, że 

gros wydatków miasto ponosi w rozdziale 70001 (Zakłady gospodarki mieszkaniowej), 

natomiast w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) miasto rok do roku 

uzyskuje znaczną nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Koszty w rozdziale 70001 mają 

głównie związek z koniecznością obsługi gospodarki nieruchomościowej, przez co większość 

wydatków to wynagrodzenia, opłaty i koszty usług. 

Tabela 6. Wydatki w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w Bytomiu według rozdziałów 

Rok Rozdział 70001 

(Zakłady gospodarki mieszkaniowej) 

Rozdział 70005  

(Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami) 

Rozdział 70095 

(Pozostała 

działalność) 

[zł] Wydatki 

[zł] 

% wykonania 

planu [%] 

Wydatki 

[zł] 

% wykonania 

planu [%] 

2013 63 474 754 97,24 16 502 495 91,75 25720 

2014 63 458 681  90,01 13 305 474 73,37 6519 

2015 63 125 542     93,80 11 618 683     98,34 8944     

2016 61 766 333     88,63 13 218 877     94,09 - 

2017 60 196 266     89,38 8 221 826     81,16 3567     

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S za lata 2013-2017. 

 

Z punktu widzenia bieżącej gospodarki mieszkaniowej kluczowa jest analiza wydatków 

w rozdziale 70001. Największe wartościowo pozycje to paragraf 426 (Zakup energii), 427 

(Zakup usług remontowych) i 605 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). 

Wynagrodzenia i pochodne zajmują kolejne miejsce. Wydatki na energię zmniejszają się rok 

do roku, na podobnym poziomie oscylują wydatki na bieżące remonty. Udaje się także 

realizować na zbliżonym poziomie wydatki inwestycyjne. 

Tabela 7. Wybrane wydatki w rozdziale 70001 

Paragraf Rok 
Wydatki 

zrealizowane 
[zł] 

Zobowiązania 
% wykonania planu 

[%] 

426. Zakup energii 

2015 17 950 121,26 966 278,19 94,48  

2016 15 389 414,77 315 474,02 94,04  

2017 14 417 752,88 314 913,03  96,66  

427. Zakup usług 
remontowych 

2015 4 719 471,43 17 167,24 96,78  

2016 4 775 324,96 16 978,25 96,14  

2017 4 469 622,14 47 614,67  97,72  

605. Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

2015 11 683 069,46 161 806,79 94,26  

2016 9 460 247,51 0,00 74,00 

2017 9 761 549,56  249,24  64,71  

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S za lata 2015-2017. 
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Znaczne wydatki – pośrednio związane budżetowo z gospodarką mieszkaniową – to wydatki 

na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Warto zauważyć, że wartość wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych nieznacznie się zmniejsza, podobnie jak liczba dodatków. 

Tabela 8. Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych 

Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 

1. Liczba 37 678 37 258 35 798 34 198 

Kwota 7 509 429 7 564 710 7 294 422 7 125 832 

w zasobie gminy 

2. Liczba 13 446 13 369 14 510 14 317 

Kwota 2 534 082 2 528 953 2 736 487 2 711 274 

w zasobie wspólnot mieszkaniowych  

3. Liczba 3074 3676 4394 4633 

Kwota 571 286 715 451 886 184 964 772 

w zasobie prywatnym 

4. Liczba 1938 999 1995 2054 

Kwota 430 895 452 187 474 256 510 550 

w zasobie spółdzielczym 

5. Liczba 7978 7749 7609 6730 

Kwota 1 760 939 1 718 065 1 691 366 1 537 972 

w zasobach towarzystw budownictwa społecznego 

6. Liczba 18 21 5 6 

Kwota 1901 5822 463 718 

w zasobie innym 

7. Liczba 11 224 10 444 7285 6458 

Kwota 2 210 326 2 144 232 1 505 666 1 400 546 

Źródło: Bank Danych Lokalnych. 

 

Najwięcej dodatków mieszkaniowych wypłacono w zasobie gminnym, drugi w kolejności 

(z początkowo niewielką, ale w kolejnych latach pogłębiającą się różnicą) jest zasób innych 

podmiotów, w szczególności obejmuje on mieszkania zakładowe (SRK). Trzecią grupę, od 

2015 r. przeważającą nad mieszkańcami zasobów innych podmiotów, stanowią zasoby 

spółdzielcze. Należy zauważyć, że stopniowo rośnie liczba i kwota zasiłków w zasobach 

wspólnot mieszkaniowych. 

Podsumowując należy podkreślić, że w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy 

Bytom widoczne są niepokojące tendencje – wydatki w rozdziale 70001, mimo stopniowego 

spadku wraz ze zmniejszaniem się zasobu mieszkaniowego gminy Bytom, cały czas pozostają 

półtorakrotnie wyższe od dochodów w tym samym rozdziale. Wydatki te, w związku 
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z zaplanowanymi remontami w ramach działań rewitalizacyjnych, będą w kolejnych latach 

jeszcze wyższe. Dochody uzyskiwane w dziale 70005, mimo że prawie dwukrotnie rokrocznie 

przewyższają wydatki, nie wystarczają na pokrycie tego deficytu. Jest to wyraźna wskazówka 

do ograniczenia zdekapitalizowanego zasobu mieszkaniowego poprzez wyburzenia 

i prywatyzację oraz wykorzystania rezerw dochodowych uzyskiwanych ze sprzedaży 

nieruchomości na remonty zasobów mieszkaniowych o najwyższej wartości z perspektywy 

gminy (zabytkowa zabudowa śródmiejska, kolonie robotnicze o wysokiej wartości 

tożsamościowej). Ważny wniosek płynie także z analizy struktury dodatków mieszkaniowych 

– stosunkowo słabo jest ten instrument stosowany w zasobie gminy (w stosunku do potrzeb 

mieszkańców). Mimo dążenia przez Bytomskie Mieszkania do zwiększenia świadomości 

najemców w tym zakresie oraz stosowania dobrowolnych zamian w celu umożliwienia 

najemcom, którym ponadnormatywne metraże nie pozwalają na uzyskanie dodatków 

pomimo niskich dochodów, wyjście z nadmetrażu i poprawę zdolności do obsługi opłat 

czynszowych, nadal działania te przynoszą zbyt ograniczone rezultaty. Dlatego jednym 

z głównych wniosków do instrumentów polityki mieszkaniowej jest zwiększenie 

intensywności zamian i wprowadzenie rozwiązań stymulujących zamiany także w przypadku 

osób, które z racji zadłużenia zajmują lokale bez tytułów prawnych. Dzięki temu możliwe 

będzie stopniowe przywracanie efektywnej gospodarki mieszkaniowej w zasobie 

mieszkaniowym gminy Bytom. 
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Ocena stanu sektora mieszkaniowego w Bytomiu 

 

Analiza wielkości i stanu technicznego zasobu komunalnego 

Część diagnostyczna dokumentu została wykonana na podstawie danych udostępnionych 

przez jednostkę budżetową gminy Bytom – Bytomskie Mieszkania. Analiza danych była 

przeprowadzana na podstawie materiałów z lat 2014-2017, a w analizach bez odniesienia 

przekrojowego dane były aktualne na koniec 2017 r. Do zasobu komunalnego należały 

wówczas 723 budynki mieszkalne o różnym stanie własnościowym i technicznym. 

Zasobem komunalnym gminy Bytom zarządza jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania. 

Stan prawny został przeanalizowany na bazie struktury własnościowej. Zdecydowanie 

najwięcej zasobu gminnego stanowi własność lub współwłasność gminy i obejmuje 87,76% 

całego zasobu gminnego. Drugą grupą są budynki osób fizycznych, które stanowią 11% 

zasobu. Na trzecim miejscu plasują się obiekty we własności Skarbu Państwa i obejmują 

1,24% zasobu. Po szczegółowej analizie zasobu można zauważyć, że budynki będące 

własnością gminną są przede wszystkim obiektami przedwojennymi i w zdecydowanie 

gorszym stanie technicznym niż budynki we własności osób fizycznych. 

 

Budownictwo mieszkaniowe na tle struktury przestrzennej miasta 

Bardzo charakterystycznym elementem struktury przestrzennej miasta jest podział Bytomia 

na obszary poprzemysłowe i powydobywcze oraz sąsiadującą bezpośrednio z nimi zabudowę 

mieszkaniową, która świadczy o specyfice miasta. Zabudowa śródmieścia Bytomia i centrów 

historycznych dzielnic jest zwarta oraz tworzy zamknięte kwartały z naturalnie wyznaczanymi 

pierzejami ulic. Jest to zabudowa niewysoka i symetryczna, o wartościach historycznych 

i zabytkowych. Przestrzenie tworzone przez kwartały mają harmonijny kształt, są jednak 

mocno zaniedbane i nieatrakcyjne, przez co nadają się w sposób naturalny do ponownego 

zagospodarowania.  

Stan techniczny budynków jest w większości co najwyżej dostateczny, jednak nie da się nie 

zauważyć w ich sąsiedztwie pustostanów i budynków w stanie ruiny. 

Zabudowa wielorodzinna dominuje przede wszystkim w północno-wschodniej i środkowej 

części Bytomia. Budynki są średniej wysokości, maksymalnie osiągając 5 kondygnacji, 

przeważnie przedwojenne, a zabudowa jest zwarta i uporządkowana. Poza obszarem 

położonym w centrum Bytomia, drugim w kolejności terenem o dużej intensywności 

zabudowy jest południowo-zachodnia część miasta. 

W Bytomiu znajduje się najwięcej obiektów zabytkowych w porównaniu do innych miast 

Aglomeracji Górnośląskiej. Największa ich liczba zlokalizowana jest w części śródmiejskiej, 

zaś z zabytków obszarowych wyróżnić należy zespół zabudowy wielkomiejskiej. Historyczna 
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zabudowa Bytomia składa się z kamienic czynszowych, wybudowanych w stylach 

eklektycznym i secesyjnym na przełomie XIX i XX wieku. 

W północnej i zachodniej części dzielnic Śródmieście i Rozbark znajduje się zespół zabudowy 

z czasów Republiki Weimarskiej. Drugą grupą zabudowy charakterystycznej dla Bytomia są 

liczne osiedla robotnicze i zespoły poprzemysłowe. 

Koncentracja dużej liczby zabytków w kilku dzielnicach przesądza o ich olbrzymiej wartości, 

ale równocześnie stanowi obraz złego stanu technicznego najstarszej zabudowy, generując 

potrzebę uruchomienia w stosunku do niej procesu modernizacji, remontów 

konserwatorskich i innych działań naprawczych. 

Z zapisów w tomie I Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

wynika, że tereny zurbanizowane Bytomia stanowią 42% powierzchni miasta, co ilustruje 

poniższa mapa. 

Mapa 1. Uwarunkowania przestrzenne, przeznaczenia i zagospodarowania terenu 

 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom (uchwała 
nr XVI/204/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r.). 

 

W kontekście przestrzeni miasta należy odnieść się również do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, których w Bytomiu uchwalono 32 (stan na 

31 grudnia 2018 r.). Plany miejscowe obejmują swoimi zapisami obszary zabudowy 
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mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami, tereny wyznaczone pod inwestycje, obszary 

znajdujące się wzdłuż infrastruktury transportowej i obszary poprzemysłowe. Z uwagi na 

szczególne nagromadzenie zabudowy komunalnej w części śródmiejskiej Bytomia istotny jest 

Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ) przyjęty uchwałą nr XXIX/458/2004 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. (z późn. zm.). Plan zabezpiecza potrzeby 

najstarszej, centralnej części miasta, a jego zapisy wskazują na konieczność m.in. wymiany 

zużytej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz stworzenia uwarunkowań dla przemian 

przestrzennych. Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia przedstawia poniższa ilustracja. 

Mapa 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia 

 
Źródło: uchwała nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. 

 

Rozmieszczenie zasobu komunalnego 

Zasób mieszkaniowy gminy Bytom zarządzany jest przez jej jednostkę budżetową – 

Bytomskie Mieszkania, powołaną Uchwałą nr XIV/201/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

27 lipca 2011 r. Na zasób mieszkaniowy gminy Bytom składają się w szczególności: 

 nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym gminy, 

 lokale będące własnością gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 

 nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych będące w posiadaniu gminy 

zabudowane budynkami mieszkalnymi i użytkowymi. 
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Według danych z dnia 31 grudnia 2017 r. do gminnego zasobu mieszkaniowego należało 

723 budynki, w tym 634 budynki stanowiące własność lub współwłasność gminy Bytom, 

80 budynków będących własnością osób fizycznych oraz 9 budynków należących do Skarbu 

Państwa. Na zasób mieszkaniowy gminy składa się 12 069 lokali mieszkalnych o ogólnej 

powierzchni 615 080,16 m². Wartość ta jest sumą: 

 6471 mieszkań (powierzchnia: 336 545,60 m²) znajdujących się� w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych,  

 4936 mieszkań (powierzchnia: 243 300,92m²), które gmina ma w zasobie własnym 

lub stanowiących jej współwłasność,  

 662 mieszkań (powierzchnia: 35 233,64 m²) znajdujących się w budynkach osób 

fizycznych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany w ilości zasobu mieszkaniowego gminy w latach 

2014-2017. 

Tabela 9. Zmiana liczby mieszkań w zasobie gminy na przestrzeni lat 2014-2017 

Opis pozycji 2014 2015 2016 2017 

Mieszkaniowy zasób gminy 

ogółem 
13 047 12 737 12 436 12 069 

Powierzchnia 666 304,76 651 454,52 635 509,32 615 080,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 

 

W gminnym zasobie mieszkaniowym lokale socjalne znajdują się we wszystkich kategoriach 

budynków, które posiada miasto, natomiast w budynkach należących do wspólnot 

mieszkaniowych i osób fizycznych stanowią one w sumie niecałe 30% procent zasobu. Łączna 

liczba mieszkań socjalnych wynosi 331, zaś zapotrzebowanie na lokale socjalne i tymczasowe 

pomieszczenia wynosi 1496 (dla porównania – tylko w I kwartale 2018 r. złożono 36 nowych 

wniosków).  

Poniższa tabela obrazuje potrzeby Bytomia w zakresie najmu socjalnego. 

Tabela 10. Zapotrzebowanie na lokale socjalne gminy Bytom 

Lata 
Potrzeby: lokale socjalne i pomieszczenia 

tymczasowe – stan na początek danego roku 
Nowe wnioski 

2015 1855 334 

2016 1633 234 

2017 1535 147 

2018 1496 36 (I kwartał) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 
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Mapa 3. Udział mieszkalnych budynków komunalnych i gminnych wspólnot mieszkaniowym 
w liczbie budynków ogółem 

 
Źródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” (uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 27 lutego 2017 r.). 
 

Mapa 4. Lokalizacja budynków komunalnych w granicach miasta Bytomia 

 
Źródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” (uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 27 lutego 2017 r.). 
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Na mapach 3 i 4 zobrazowano rozkład zasobu komunalnego w mieście, z uwzględnieniem 

obszarów objętych rewitalizacją. Prezentowane mapy opracowano na potrzeby Gminnego 

Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej 

w Bytomiu w dniu 27 lutego 2017 r. Jednak w związku z tym, iż do czasu sporządzenia 

„Polityki mieszkaniowej Bytomia do 2050 roku. Nowy wizerunek miasta” nie została podjęta 

interwencja w sferze mieszkalnictwa, stan uwidoczniony na mapach jest nadal aktualny. 

Z map wynika, że największa koncentracja zasobu gminnego znajduje się w śródmieściu, 

natomiast poza centrum zasób komunalny jest zlokalizowany sporadycznie i w niewielkiej 

ilości. 

Skoncentrowana w centrum zabudowa komunalna to w większości budynki przedwojenne, 

w złym stanie technicznym i niespełniające standardów wyposażenia w media, co 

w konsekwencji oznacza dla gminy konieczność ponoszenia dużych nadkładów 

odtworzeniowych. Z uwagi na to, że miasto boryka się m.in. ze znacznym problemem 

zadłużenia zasobu komunalnego, generowanego przez najemców, dzierżawców 

i użytkowników lokali gminnych, nie posiada ono wystarczających środków na 

przeprowadzenie remontów w tak dużej skali, w związku z czym zasób pozostaje od 

dłuższego czasu w stanie postępującej degradacji. 

 

Gmina Bytom podejmuje działania związane z poprawą dostępności lokali o charakterze 

socjalnym. W I kwartale 2018 r. gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dotyczące 

utworzenia centrów usług społecznych oraz lokali socjalnych i wspomaganych. Dodatkowo 

gmina zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w wyniku której przebudowany 

zostanie budynek po dawnym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B wraz ze 

zmianą funkcji użytkowania, czego efektem będzie otworzenie 54 lokali z przeznaczeniem na 

najem socjalny. 

 

Sprzedaż lokali 

W latach 1989-2017 gmina sprzedała łącznie 12 452 lokali mieszkalnych (11 802 na rzecz 

najemców i 650 w drodze przetargu), przy czym od 2014 r. gmina zbyła jedynie 

940 mieszkań, co stanowi 7,55% wszystkich sprzedanych lokali. Największa kumulacja 

sprzedaży zasobu (58,9% wszystkich sprzedanych lokali) nastąpiła w latach 2004-2010. Od 

2014 r. liczba sprzedawanych lokali utrzymuje się na podobnym poziomie, wynoszącym 

średnio 235 mieszkań w skali roku. 

Liczba sprzedawanych lokali mieszkalnych w zasobie stuprocentowo gminnym jest 

systematycznie ograniczana, co można wywnioskować po liczbie nowo tworzonych wspólnot 
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mieszkaniowych. W 2014 r. utworzono 10 nowych wspólnot, w 2015 – 15, 2016 – 13, 

a w 2017 jedynie 7. W porównaniu stanu z 2017 r. i latami poprzedzającymi analizowany 

okres, liczba tworzonych wspólnot, a tym samym wprowadzanie właścicieli prywatnych do 

zasobu komunalnego, w którym gmina ma stuprocentowy udział, zmniejszyła się od 4 do 9 

razy. Po zestawieniu tych danych widać zatem, że gmina zbywa swój zasób przede wszystkim 

w budynkach, w których posiada współwłasność ze wspólnotą mieszkaniową. 

 

Tabela 11. Lokale mieszkalne sprzedane przez miasto Bytom w latach 2014-2017 

Lp. Rok Na rzecz najemców W drodze przetargu Suma 

1 2014 189 46 235 

2 2015 178 24 202 

3 2016 180 25 205 

4 2017 245 53 298 

Razem 792 148 940 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. 

 

Zmniejszenie zasobu komunalnego 

Zmniejszenie zasobu mieszkaniowego gminy Bytom wynika przede wszystkim z decyzji 

nakazujących wyłączenie z użytkowania z powodu stanu technicznego obiektów, wydanych 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB). Z najbardziej aktualnych danych 

dotyczących decyzji wydanych przez PINB wynika, że w gminie jest ponad 30 budynków 

wyłączonych z użytkowania lub nieużytkowanych z powodu stanu ruiny, w jakiej obiekt się 

znajduje. W tych przypadkach możliwe działanie obejmuje wyłącznie rozbiórkę. Część 

nieruchomości, dla których zostały wydane decyzje PINB o wyłączeniu z użytkowania, 

przeznaczono do sprzedaży z uwzględnieniem ich złego stanu technicznego. W budynkach 

niewyłączonych w całości z użytkowania znajduje się nadal około 50 lokali mieszkalnych, 

w których mieszkanie stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. Większość 

budynków, w których nastąpiło częściowe lub całościowe wyłączenie, znajduje się w części 

śródmiejskiej Bytomia. Nakazami rozbiórki są nadal objęte obiekty na podstawie decyzji 

wydanych przez PINB w latach 2007-2010 (w zakresie wyłączenia pojedynczych lokali 

z użytkowania) i wydanych od 2011 r. w odniesieniu do budynków, które nie mogą być 

zasiedlane. Do tak zadawnionych nakazów rokrocznie dochodzą nowe, co tylko obrazuje 

skalę degradacji zabytkowego zasobu Bytomia, jak również potrzebę gminy w zakresie 

zwiększenia dostępności lokali na cele mieszkaniowe bytomian. 

W skali zasobu komunalnego Bytomia nakazem przeprowadzenia prac remontowych 

objętych jest 241 obiektów, w tym wnętrza podwórzowe i budynki, w których zakres prac nie 

wymaga wysiedlania mieszkańców. 
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Wiek budynków 

Zasób komunalny w Bytomiu najtrafniej obrazuje specyfikę miasta, którego przestrzeń 

wypełniona jest licznymi zabytkami i obiektami poprzemysłowymi. Większość zasobu 

datowana jest na okres przedwojenny, lata 1917-1945 oraz starsze. Przy całym zasobie 

komunalnym, liczącym 723 budynki mieszkalne i usługowe, obiekty przedwojenne stanowią 

96,5%. W latach 80. i później powstało jedynie 6 nowych budynków, co nie zabezpieczyło 

rosnących potrzeb bytomian w zakresie dostępności mieszkań gminnych. 

Poniżej za pomocą wykresu scharakteryzowano szczegółowo wiek gminnego zasobu 

mieszkaniowego w Bytomiu. 

Wykres 1. Wiek zasobu komunalnego – stan na koniec 2017 r. 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 

 

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że najwięcej budynków powstało przed 1917 r. 

i że stanowią one 71,65 % zasobu. Drugą najliczniejszą grupą są te wybudowane w latach 

1918-1945 (24,9% zasobu). Trzecią grupą budynków są budynki powstałe w latach  

1960-1980 (1,8% zasobu). Obiekty wybudowane w latach 1946-1959 oraz 1981-2017 

stanowią odpowiednio po 0,83% zasobu gminnego. Tak duża liczba ponad stuletnich 

budynków wskazuje zarówno na bardzo dużą wartość historyczną obszaru miasta, jak 

również na potrzeby i wyzwania remontowe gminy. Dodatkowo są to budynki, których stan 

techniczny w przeważającej części jest zły, a mieszkania nie są wyposażone w podstawową 

infrastrukturę techniczną. 
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Na mapie 5 przedstawiono rozkład komunalnych budynków mieszkalnych w granicach 

całego miasta. Najstarsza zabudowa koncentruje się przede wszystkim w dzielnicy 

Śródmieście, które prawie w całości jest zabudowane obiektami przedwojennymi. Bardzo 

duże natężenie starej zabudowy komunalnej można zauważyć również w części dzielnicy 

Rozbark, Miechowice i Bobrek. Powojenne budynki komunalne nie są szczególnie 

skoncentrowane w żadnej części Bytomia. Przedwojenny zasób w dużej mierze należy do 

gminy, co przy takim rozkładzie zabudowy wskazuje na zogniskowanie problemów 

związanych z jakością zasobu. 

Mapa 5. Wiek mieszkalnych budynków komunalnych 

 
Źródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” (uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 27 lutego 2017 r.). 

 

Analiza stanu technicznego zasobu komunalnego 

Analiza stanu technicznego zasobu gminy została przeprowadzona na podstawie klasyfikacji 

stosowanej przez jednostkę Bytomskie Mieszkania. Zakłada ona pięciostopniową skalę 

zużycia technicznego budynków. Stan techniczny budynku określany jako „bardzo zły” 

wymaga wykwaterowania mieszkańców i kompleksowego remontu obiektu lub jego 

wyburzenia, ponieważ jego użytkowanie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 

Ocena stanu technicznego „zły” oznacza konieczność pilnego remontu, 
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a nieprzeprowadzenie go może doprowadzić do konieczności wykwaterowania 

mieszkańców. Stan techniczny „zadowalający” wskazuje na możliwość bezpiecznego 

użytkowania obiektu, ale ze względu na zużycie techniczne elementów budynków niezbędna 

jest jego bieżąca konserwacja. Stan techniczny dobry i bardzo dobry oznacza, że budynek nie 

wymaga żadnych interwencji. 

Tabela 12. Klasyfikacja stanu technicznego budynku w skali pięciostopniowej 

Klasyfikacja stanu 
technicznego 

Procentowe 
zużycie elementów 

Kryterium oceny 

Bardzo dobry do 15% 
Elementy budynku utrzymane są w stanie bardzo dobrym. 
Nie wykazują zużycia technicznego.  

Dobry 16-30% 
Elementy budynku utrzymane są w stanie dobrym. Wykazują 
jedynie niewielkie zużycie techniczne.  

Zadowalający 31-50% 
Elementy budynku utrzymane są w należytym stanie 
technicznym. Celowa jest bieżąca konserwacja.  

Zły 51-70% 
W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia lub 
ubytki. Wymagana naprawa główna.  

Bardzo zły powyżej 70% 
Budynek wykazuje poważne uszkodzenia elementów 
konstrukcyjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. 
Budynek wyłączony z użytkowania.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 

 

Stan techniczny budynków w mieście jest zróżnicowany. W stanie bardzo dobrym znajduje 

się jedynie 0,6% zasobu gminy, 30,7% spełnia kryteria oceny dobrej, 40,7% uznano za stan 

techniczny zadowalający, 22% jest w stanie złym, wymagającym natychmiastowych 

remontów, a 6,1% jest w stanie bardzo złym, nadającym się do rozbiórki. Poniższy wykres 

wykonano na podstawie informacji zgromadzonych w podziale na obszary działań Punktów 

Obsługi Mieszkańców (POM). 

 
Wykres 2. Stan techniczny budynków w podziale na POM – na koniec 2017 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 
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Największa liczba budynków w dobrym stanie technicznym znajduje się w POM1 (65,32%) 

i w POM6 (31,08%). Można zauważyć, że POM-y, które mają najwięcej budynków w stanie 

niewymagającym żadnych remontów, mają również najwięcej budynków w złym stanie 

technicznym, w których konieczne są pilne interwencje. W POM1 jest to 28,3% wszystkich 

budynków, a w POM6 – 44,03%. Dodatkowo w POM6 występują budynki jedynie w złym 

stanie technicznym lub w dobrym. W pozostałych zdecydowanie dominuje zabudowa 

w zadowalającym stanie technicznym, wymagająca bieżącej konserwacji i nadzoru. Poniżej 

przedstawiono przestrzenny rozkład zasobu mieszkaniowego w złym i bardzo złym stanie 

technicznym. 

 

Mapa 6. Rozkład przestrzenny budynków w złym i bardzo złym stanie technicznym 

 
Źródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” (uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 27 lutego 2017 r.). 
 

Warty analizy jest również stan techniczny mieszkań komunalnych. Lokale były oceniane za 

pomocą skali przyjętej przez Bytomskie Mieszkania, zaprezentowanej w tabeli 13. 

Ze stosowanej przez jednostkę skali ocen stanu technicznego wynika, że lokale w złym stanie 

technicznym nie są wyposażone w podstawową infrastrukturę techniczną i że zostały 

wskazane do kapitalnego remontu. Lokale w stanie średnim są w pełni wyposażone w media, 

jednak wymagają bieżącej konserwacji i napraw. Lokale w stanie dobrym i bardzo dobrym 

praktycznie nie potrzebują interwencji remontowych. Są to obiekty nowe lub 

wyremontowane i w pełni wyposażone w media. 
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Tabela 13. Stan techniczny mieszkań w zasobie komunalnym 

Stan techniczny Opis 

Bardzo dobry 
Lokale wyposażone w media w budynkach nowych (do 20 lat) lub po remontach 
kapitalnych 

Dobry 
Lokale wyposażone w media w budynkach wymagających jedynie drobnych 
napraw 

Średni 
Lokale wyposażone w media w budynkach wymagających napraw 
(remontów) poszczególnych elementów w okresie najbliższych 10 lat 

Zły 
Lokale bez łazienek i WC usytuowane w budynkach wymagających gruntownych 
remontów i modernizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 

 

Poniższy wykres, obrazujący rozkład i zmiany stanu technicznego lokali w latach 2015-2017, 

wykonano na podstawie informacji zgromadzonych w podziale na obszary działań POM. 

Wykres 3. Stan techniczny lokali komunalnych w latach 2015-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 

 

Z powyższego wykresu wynika, że w latach 2015-2017 zwiększyła się liczba mieszkań 

w bardzo dobrym i dobrym stanie technicznym. W 2017 r. mieszkania w dobrym stanie 

stanowiły 53,56% wszystkich mieszkań komunalnych. Nieszczególnie jednak zmieniła się 

liczba mieszkań w złym stanie technicznym, stanowiąc w 2017 r. 16,81% zasobu 
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mieszkaniowego gminy. Mieszkania w stanie złym i średnim stanowią niewiele poniżej 

połowy całego zasobu komunalnego. 

Na jakość analizowanych lokali wpływa również wyposażenie mieszkań w podstawową 

infrastrukturę. W całym zasobie gminy 38,32% mieszkań stanowią lokale o obniżonym 

standardzie, zaś 3% to lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. W związku tym ponad 

40% to lokale nie w pełni wyposażone w podstawową infrastrukturę. Poniższe zestawienie 

przedstawia zmiany w stanie zasobu mieszkaniowego gminy Bytom w latach 2014-2017. 

 

Tabela 14. Stan zasobu mieszkaniowego gminy Bytom 

Opis pozycji 2014 2015 2016 2017 

Liczba lokali ogółem 13 047 12 737 12 436 12 069 

Powierzchnia 666 304,76 651 454,52 635 509,32 615 080,16 

w tym: 

Lokale pełnostandardowe 7643 7494 7298 7251 

powierzchnia 436 548,48 428 325,71 416 976,21 410 022,87 

Lokale mieszkalne 
o obniżonym standardzie 

5087 4887 4766 4472 

Powierzchnia 217 164,06 208 923,45 203 524,01 190 954,40 

Lokale socjalne 
i pomieszczenia 
tymczasowe 

317 356 372 346 

Powierzchnia 12 592,22 14 205,36 15 009,10 14 102,89 

w tym: 

Lokale socjalne 310 346 358 331 

Powierzchnia 12 453,29 13 953,76 14 708,10 13 775,80 

Pomieszczenia 
tymczasowe 

7 10 14 15 

Powierzchnia 138,93 251,60 301,00 327,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 

 

Z zestawienia wynika, że w budynkach wspólnotowych 87% mieszkań komunalnych jest 

wyposażonych w WC, natomiast w budynkach gminnych jedynie połowa, co zostało 

przedstawione na mapie 7. 
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Mapa 7. Mieszkania komunalne wyposażone w WC 

Źródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” (uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 27 lutego 2017 r.). 
 

Na potrzeby tworzenia Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa w 2017 r. 

przeprowadzono badanie mające na celu określenie postaw mieszkaniowych mieszkańców 

Bytomia. W badaniu wzięli udział respondenci, którzy mieszkali w zasobie gminnym lub 

oczekiwali na przydział lokalu gminnego. Z badania ankietowego na temat warunków 

mieszkaniowych wynikało, że 34,7% badanych zamieszkuje lokal, który jest wyposażony 

w ubikację na piętrze lub poza budynkiem (4,1%), 35,7% respondentów ma dostęp jedynie 

do wspólnej łazienki na piętrze lub nie ma dostępnej łazienki w budynku (23,5%), 59,2% 

ankietowanych zajmuje mieszkania niewyposażone w przyłącze gazowe lub elektryczne 

i opala mieszkanie węglem4. 

 
Niski poziom stanu technicznego budynków jest poważnym problemem Bytomia. Z powodu 

bardzo dużego zasobu mieszkaniowego podejmowane działania gminy nie wpływają 

znacząco na łączną poprawę jego stanu z powodu utrzymywania się stałego odsetka 

                                                      
4
 Opracowanie na podstawie badań postaw mieszkaniowych wykonanych na zlecenie gminy Bytom w ramach 

projektu pilotażowego przez firmy EU-CONSULT Sp. z o.o. i Utila Sp. z o.o. dostępnych na stronie 
http://bytomodnowa.pl/produkty-pilotazu/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-
osciennych. 
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obiektów w złym stanie technicznym. Obecnie w zasobie jest 1671 pustostanów. Są to lokale 

wyłączone z powodu decyzji wydanej przez PINB, niepełnego wyposażenia technicznego lub 

nieprzystosowania lokalu do udostępnienia najemcy. Istotne znaczenie ma w tej sytuacji 

niewystarczający budżet Bytomia na konieczne remonty, który jest dodatkowo obciążony 

wysokim zadłużeniem z tytułu czynszu w zasobie komunalnym, wynoszącym na dzień 

31 grudnia 2017 roku 180 088 108,61 zł (bez odsetek). 

Mapa 8. Zadłużenie czynszowe zasobu komunalnego 

 
Źródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” (uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 27 lutego 2017 r.). 

 

Pogłębiające się zaległości czynszowe mieszkańców są skutkiem wzrostu bezrobocia 

spowodowanego likwidacją kopalń na terenie miasta, brakiem kwalifikacji osób w nich 

pracujących do wykonywania innego zawodu oraz malejącej liczby osób aktywnych 

zawodowo wskutek prawa do wcześniejszej emerytury w branży górniczej. Problem 

bezrobocia jest tym dotkliwszy, że najwięcej bezrobotnych to osoby pozostające bez 

zatrudnienia przez ponad 12 miesięcy – stanowią one ponad 50% wszystkich bezrobotnych. 

Dodatkowo w ramach badania postaw mieszkaniowych wykazano, że 52% respondentów 

dysponuje kwotą poniżej 500 zł na miesięczne opłaty, z czego jedynie 16,3% może 

przeznaczyć na nie środki w wysokości od 400-499 zł na miesiąc. W konsekwencji wśród 

badanych 10,2% nie reguluje opłat za mieszkanie do 3 miesięcy, zaś 12,2% od ponad 
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3 miesięcy, a 16,3% przyznało, że bardzo często ma problemy z regulowaniem opłaty 

miesięcznej5. Na mapie poniżej widać koncentrację bezrobocia na obszarach o największej 

liczbie budynków komunalnych, co potwierdza wyniki badania. 

 

Mapa 9. Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ (uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 27 lutego 2017 r.). 

 

Z diagnozy zasobu komunalnego gminy Bytom wynika, że ma on duży udział w strukturze 

zabudowy mieszkaniowej całego miasta, co jest zarówno pozytywne, jak i negatywne. 

Ze względu na duży udział miasta w strukturze własności budynków konieczne remonty 

i modernizacje mogą być prowadzone kompleksowo, z dużym wpływem na przestrzeń 

miejską. Równocześnie konieczne inwestycje są wysokokosztowe i rozległe, co znacząco 

obciąża budżet miasta – jedynego inwestora w tym zasobie. Problemem przestrzennym, 

wynikającym z powyższego, jest też znaczne zaniedbanie przestrzeni publicznych 

i półpublicznych. Pomimo zwartych wnętrz kwartałowych wyznaczanych przez otaczającą 

                                                      
5
 Opracowanie na podstawie badań postaw mieszkaniowych wykonanych na zlecenie gminy Bytom w ramach 

projektu pilotażowego przez firmy EU-CONSULT Sp. z o.o. i Utila Sp. z o.o. w ramach projektu pilotażowego 
dostępnych na stornie http://bytomodnowa.pl/produkty-pilotazu/badanie-postaw-mieszkaniowych-
mieszkancow-bytomia-i-miast-osciennych. 
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zabudowę brakuje miejsca na spędzanie wolnego czasu i przestrzeni będącej miejscem 

aktywności dla mieszkańców. 

Obiekty mieszkaniowe miasta są dobrze zlokalizowane, obecne w szczególności w centralnej 

części Bytomia, w związku z czym mieszkańcy zasobu mają dobry dostęp do usług 

podstawowych takich jak: edukacja, komunikacja publiczna, obiekty służby zdrowia. 

Dane gromadzone przez Bytomskie Mieszkania zawierają przekrojowe informacje dotyczące 

poszczególnych obiektów w zasobie. Jednakże rekomenduje się, aby baza danych 

dotyczących obiektów była systematycznie rozbudowywana i ujednolicana. Celem tego 

działania powinno być zintegrowanie danych w bazie z ramami wynikającymi z polityki 

mieszkaniowej miasta, co usprawni bieżące zarządzanie zasobem i nadzorowanie 

koniecznych do podjęcia działań. 

 

Bardzo szybko przyrastające zadłużenie mieszkańców zasobu komunalnego jest jednym 

z najtrudniejszych i największych problemów, z jakimi boryka się gmina. Z powodu 

nieregulowania należności miasto nie posiada wystarczających środków finansowych na 

przeprowadzanie niezbędnych remontów. Skutkiem tego jest wciąż pogarszający się stan 

techniczny budynków i przestrzeni miejskich, wzrost liczby pustostanów niezdatnych do 

zagospodarowania, coraz większa liczba mieszkańców o niezaspokojonych potrzebach 

mieszkaniowych. 

Ma to znaczny wpływ na pogłębiające się wykluczenie społeczne mieszkańców zasobu 

gminnego, ponieważ w obiektach o najniższym standardzie i najgorszym stanie technicznym 

mieszkają najubożsi, których niskie dochody lub ich brak są powodem ich zadłużenia. 

Postępująca wieloaspektowa degradacja obiektów sprawia, że cały obszar staje się 

nieatrakcyjny inwestycyjnie, co prowadzi do pogłębiających się dysfunkcji społecznych. 

 

Rekomenduje się, aby polityka mieszkaniowa miasta uwzględniała zachowanie tylko części 

zasobu mieszkaniowego i usługowego gminy, wobec którego istnieje możliwość prowadzenia 

działań odtworzeniowych o kompleksowym charakterze. Jest to bardzo istotne, aby 

pozytywne zmiany realizowane w odniesieniu do obiektów dały efekt w kontekście obszaru 

rewitalizacji, stając się bodźcem do jego rozwoju. Jednocześnie zbycie części nieruchomości 

powinno pozwolić na dywersyfikację oferty mieszkaniowej w mieście. 
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Preferencje mieszkaniowe i oferta mieszkaniowa poza zasobem 

mieszkaniowym gminy 

 

Obecni i potencjalni mieszkańcy zasobu mieszkaniowego – charakterystyka oczekiwań 

i preferowanego stylu zamieszkiwania 

 

Na potrzeby wypracowania nowej polityki mieszkaniowej gmina Bytom przeprowadziła 

w 2017 r. badania preferencji mieszkaniowych różnych grup obecnych i potencjalnych 

mieszkańców miasta, a także za pomocą badań zdiagnozowała rynek inwestorów6. Badania 

ankietowe oraz wywiady indywidualne i grupowe pozwoliły określić warunki, które powinny 

być spełnione, aby po pierwsze bytomski rynek mieszkaniowy sprostał oczekiwaniom 

mieszkańców zasobów komunalnych (w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji), przyciągnął 

do miasta pożądanych ze względów społecznych nowych mieszkańców (studentów, 

przedstawicieli sektora kreatywnego), a po drugie, by zachęcił inwestorów i deweloperów do 

inwestycji na tutejszym rynku mieszkaniowym. Analizy uwzględniły ocenę stanu 

budownictwa komunalnego, stanu infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz oczekiwań 

dotyczących mieszkania, w tym jego stanu technicznego, kosztów, otoczenia i miasta jako 

całości. Obrazu stanu i potencjału mieszkaniowego w Bytomiu dopełnia inne 

przeprowadzone w 2018 r. badanie dotyczące lokalnego rynku najmu, którego rozwój może 

w dużej mierze przyczynić się do rozwiązania problemu braku mieszkań. 

Cechą charakterystyczną Bytomia jest duża, licząca ponad 13 000, grupa osób uprawnionych 

do korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego. Do tej grupy należą najemcy, ale i osoby 

oczekujące na mieszkanie w najmie komunalnym lub socjalnym. Ogólnie można stwierdzić, 

że sytuacja mieszkaniowa najemców, jak i osób oczekujących na mieszkanie jest zła. 

Największy odsetek osób oczekujących na lokal mieszka z rodzicami lub współdzieli 

mieszkanie z innym gospodarstwem. 

Przeprowadzone badania ankietowe 7  ujawniły duże zróżnicowanie pod względem 

aktywności zawodowej osób uprawnionych do lokali gminnych, z których aż 18,2% to 

bezrobotni, 11,1% zajmujący się domem, 20,2% renciści/emeryci i 14,1% osoby uczące się. 

Osoby pracujące stanowią 36,4%. Pod względem struktury gospodarstw dominują 

                                                      
6

http://bytomodnowa.pl/produkty-pilotazu/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-
osciennych. 
7
 Badanie postaw mieszkaniowych obecnych i potencjalnych klientów mieszkań w zasobie mieszkaniowym 

gminy Bytom. Raport z zadania 1, październik 2017; http://bytomodnowa.pl/produkty-pilotazu/badanie-
postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-osciennych zrealizowanych w ramach projektu 
pilotażowego. 
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gospodarstwa wieloosobowe – trzyosobowe (28,1%) i czteroosobowe (25%); poza tym dwu- 

(19,8%) i pięcioosobowe (11,5%). 

Jeśli chodzi o aktualne warunki mieszkaniowe, to większość badanych (62,2%) mieszka 

w starych ponad czterdziestoletnich, głównie niskich budynkach (do 4 kondygnacji), 

a 2/3 w niewielkich mieszkaniach (33% w lokalach 30-39 m2, 29,5% w lokalach 40-49 m2). 

Większość respondentów nie jest zadowolona z powierzchni najmowanego lokalu – jako 

pożądaną najczęściej wskazywano 40-49 m2 (głównie emeryci/renciści – 34,8%) oraz 50-

59 m2 (głównie osoby w wieku produkcyjnym pracujące i bezrobotne – 34,7%). Ankietowani 

najczęściej zajmują lokale dwuizbowe (38,8%) lub jednoizbowe (26,5%); pozostali mieszkają 

w większych lokalach: 18,4% w trzyizbowych i 13,3% w czteroizbowych. Za idealny lokal 

uznawano mieszkanie dwu- lub trzyizbowe (po 36,7% odpowiedzi), dla 18,4% byłby nim lokal 

czteroizbowy. 

Lokale komunalne i socjalne cechuje słaba jakość wyposażenia. W ubikację wyposażonych 

jest 65,3% mieszkań, w łazienkę – 64,3%. W 59,2% lokalach znajduje się piec na węgiel, 

w 55,1% – gaz sieciowy. Tymczasem zdaniem ankietowanych lokal mieszkalny powinien być 

wyposażony w łazienkę (98%), ubikację (96,9%), centralnie ciepłą wodę (89,8%), centralne 

ogrzewanie miejskie (84,7%) i gaz sieciowy (80,6%). 

Odnosząc się do standardu zajmowanego lokalu mieszkańcy oceniają go najczęściej jako 

średni (45,9% wskazań). Ponadto zdaniem ankietowanych ich mieszkania charakteryzują się 

niewielką liczbą udogodnień – tylko 40% rencistów i emerytów może korzystać z udogodnień 

dla niepełnosprawnych. Za ważne wyposażenie budynku respondenci uznają: domofon, 

komórkę lokatorską, otoczenie budynku, udogodnienia dla niepełnosprawnych, natomiast za 

raczej nieważne – wózkarnie, suszarnie, windy. Gdy mowa o otoczeniu, według większości 

ankietowanych (66,2%) gęstość zabudowy w ich miejscu zamieszkania jest odpowiednia, za 

raczej jest zbyt małą uważa ją 18,4% badanych i zdecydowanie za małą 8,2%. 

Jednak 63,3% badanych sądzi, że mieszkania znajdujące się w zasobach gminy mogą być 

atrakcyjne dla mieszkańców. Jako zalety wymieniano: umożliwienie rodzinom 

samodzielności i możliwości rozwoju, niski czynsz, dużą powierzchnię, lokalizację w pięknych 

kamienicach, położenie większości mieszkań w Śródmieściu. 

Najwięcej osób chciałoby mieszkać w Śródmieściu (32,7%) i w Miechowicach (14,3%), 

rzadziej w Stroszku-Dąbrowie Miejskiej, Szombierkach, Rozbarku, Łagiewnikach (po 9,2%), 

natomiast najrzadziej na Osiedlu Generała Ziętka (0%), Stolarzowicach i Górnikach (po 1 %) 

oraz Suchej Górze (2%). 

Ponadto, bardzo ważnym dla ankietowanych aspektem lokalizacji jest dostępność usług 

zdrowotnych, połączeń komunikacji publicznej, jakość środowiska (niski poziom hałasu, 

zanieczyszczeń), brak w pobliżu dużych zakładów przemysłowych, natomiast dość ważnym: 
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jakość i dostępność przestrzeni publicznych (chodniki, place, skwery, parki, oświetlenie), 

odległość od centrum miasta, dostępność przedszkola, szkoły, świetlicy dla dzieci, 

dostępność sklepów i punktów handlowych, dostępność miejsc parkingowych, odpowiednia 

gęstość zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie, brak barier architektonicznych 

w najbliższym otoczeniu. 

Bardzo ważnymi czynnikami, które respondenci braliby pod uwagę przy zmianie mieszkania, 

są: powierzchnia lokalu, jego stan techniczny, wysokość kosztów utrzymania mieszkania wraz 

z opłatami za media, lokalizacja budynku, stan techniczny budynku, centralne ogrzewanie 

i ciepła woda z sieci; natomiast dość ważnymi są: standard wyposażenia lokalu, brak barier 

architektonicznych w budynku, dostępność windy. Jeśli chodzi o otoczenie, za raczej ważne 

ankietowani uznali: plac zabaw, ławki, natomiast za raczej nieważne – nasadzenia 

wieloletnie, duży odsetek terenu zielonego, boiska dla dzieci. 

Aż 74,5% pytanych byłaby zainteresowana zamianą na lokal o współczesnym standardzie, 

z czego 49% chciałoby, żeby koszty utrzymania mieszkania były zbliżone do obecnego. Chęć 

płacenia wyższego czynszu w zamian za wysoką jakość mieszkania deklarują 2 grupy 

respondentów: osoby opiekujące się domem (36,4%) oraz uczniowie i studenci (35,7%). 

Respondenci są skłonni płacić za mieszkanie, które spełniłoby większość ich oczekiwań, 

łącznie 400-499 zł (24,5% odpowiedzi), 300-399 zł (21,4%), 200-299 zł (16,3%) oraz  

500-599 zł (13,3%). Powyżej 500 zł mogłoby płacić 30,6% badanych, a 800 zł i więcej – 5,1% 

ankietowanych. W przypadku rencistów i emerytów opłaty za mieszkanie nie powinny 

przekraczać kwoty 500 zł. Gotowość ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania – 

500 zł zgłosiło 50% uczniów i studentów oraz osób pracujących, natomiast 800 zł – jedynie 

21,4% uczniów i studentów oraz 5,6% osób pracujących. Obecnie zgodnie z deklaracjami 

koszty najmu mieszkania wraz z mediami wynoszą: 300-399 zł (20,4% odpowiedzi),  

500-599 zł (18,4%), 400-499 zł (16,3%), a 800 zł i więcej (14,3%). Przy czym trzeba zaznaczyć, 

że regulowanie opłat nie sprawia trudności 38,7% ankietowanym, pozostali mają 

sporadyczne problemy z terminową opłatą (24,5%), częste problemy (16,3%), a 22,4% nie 

reguluje opłat (12,2% od ponad 3 miesięcy). 

Oprócz zmiany lokalu komunalnego na inny, w lepszym stanie, połowa ankietowanych 

(52,0%) byłaby zainteresowana rezygnacją z najmu komunalnego na rzecz najmu nowego 

lokalu należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Bytom” (TBS), podobna liczba 

osób (50%) wyraziła zainteresowanie zwolnieniem mieszkania i przystąpieniem do programu 

Mieszkanie Plus. 

Jeśli chodzi o ocenę dotychczasowej polityki gminny związanej ze sprzedażą lokali 

komunalnych, 39,8% ankietowanych akceptuje takie działania, a 44,9% nie miało zadania na 

ten temat. Zdecydowana większość badanych uważa, że gmina powinna budować nowe 
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lokale socjalne i komunalne (odpowiednio 83,7% i 71,4%), a także podejmować działania na 

rzecz programu Mieszkanie Plus (54,1%). Mniej wyrobione zdanie mieli ankietowani na 

temat nowych lokali na wynajem w formule TBS, gdyż za budową było 39,8% ankietowanych, 

a nie miało zdania 41,8%. 

Oddzielnie badaniem preferencji mieszkaniowych objęto osoby mieszkające na obszarze 

rewitalizacji w Bytomiu – w sumie na tym terenie mieszka 45 991 osób, z czego 23,7% to 

najemcy zasobu mieszkaniowego gminy, w tym 5,9% najemcy socjalni. Respondenci to 

głównie osoby nieaktywne zawodowe: opiekujące się domem (21%), uczniowie i studenci 

(15,2%), renciści i emeryci (13,8%) i bezrobotni (14,9%). Pracujący mieszkańcy obszaru 

stanowili nieco ponad 1/3 (35,1%). 

W przypadku obszaru rewitalizacji inna niż w całym mieście jest struktura gospodarstw 

domowych – przeważają bowiem gospodarstwa jednoosobowe (29,8%) i dwuosobowe 

(22,2%). Charakterystyczne jest też zróżnicowanie terytorialne. Na podobszarach 

Śródmieście, Śródmieście Zachód i Śródmieście Północ najczęściej występują gospodarstwa 

domowe jednoosobowe (odpowiednio 29,4%, 53,5%, 25,7%), natomiast w dzielnicy Bobrek – 

gospodarstwa czteroosobowe (25,5%), w Rozbarku – dwuosobowe (28%), a w Kolonii 

Zgorzelec – jedno- lub trzyosobowe (po 50%). 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji mają podobne warunki mieszkaniowe jak inni najemcy 

lokali gminnych – mieszkają głównie w niskich i starych (ponad czterdziestoletnich) 

budynkach, jednak ich lokale są częściej większe – najczęściej o powierzchni 40-49 m2 

(22,7%) lub 50-59 m2 (23,3%). Stąd też ponad 2/3 respondentów (65,9%), w tym szczególnie 

renciści i emeryci, pozytywnie ocenia powierzchnię swojego lokalu. 

Obszar rewitalizacji wyróżnia się także lepszym w stosunku do całego miasta wyposażeniem 

mieszkań w: ubikację (88,1%, przy czym najwięcej ich jest na terenie Rozbarku, Śródmieścia 

Północ i Bobrka), łazienkę (89,4% – najmniej ich jest w Bobrku i Rozbarku), piec węglowy 

(42,8% – najwięcej pieców znajduje się na podobszarze Bobrek), gaz sieciowy (53,6% – 

najwięcej w Śródmieściu Zachód i Śródmieściu). 

Według większości badanych mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujące się w zasobach 

gminy lokale mogą być atrakcyjne dla mieszkańców z powodu niskich czynszów, położenia 

w atrakcyjnych kamienicach, czasem w dobrej lokalizacji, i wyposażenia. Według nich 

warunkiem atrakcyjności tych lokali jest polepszenie ich stanu technicznego przy utrzymaniu 

niższych opłat czynszowych. 

Obszar rewitalizacji wyróżnia się wysokością płaconych czynszów, które są tu wyższe niż 

w innych częściach miasta. Powodem wysokich czynszów jest duża powierzchnia mieszkań. 

Zgodnie z deklaracjami najwięcej osób (23,7%) płaci miesięcznie 800 zł i więcej. Opłaty 

w wysokości 700-799 zł ponosi 16,4% respondentów, w wysokości 600-699 zł – 14,2%,  
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500-599 zł – 12,9%, 400-499 zł – 13,6%, 300-399 zł – 10,8%, a poniżej 300 zł – 8,3% 

ankietowanych. 

Pomimo relatywnie wysokich opłat większa liczba osób w porównaniu z całym miastem nie 

ma problemów z regulowaniem opłat (56,6%) i mniej badanych (6,9%) nie płaci za 

mieszkanie. 30,1% mieszkańców obszaru rewitalizacji sporadycznie, a 6,4% często ma 

problemy z płatnościami. Jak w całym mieście, tak i tu problemy z płatnościami mają osoby 

bezrobotne (14%). Duża część ankietowanych nie zna istniejących instrumentów 

pomocowych (32,5% nie słyszało o dodatku mieszkaniowym i energetycznym). 

Respondenci uważają, że czynsze nie są za niskie i nie zgadzają się na podwyżki. Pytani 

o idealną wysokość opłat, wręcz chcieliby raczej ich obniżenia: 14,5% badanych chciałoby 

płacić 300 zł, a 54,3% mniej niż 500 zł; z czego po 19,9% 300-399 zł lub 400-499 zł 

miesięcznie; 16,8% opowiada się za czynszem 500-599 zł, 11,1% – za kwotą 700-799 zł, 9% 

800 zł i więcej. Po 8,8% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że mogłoby płacić 

w przedziałach 600-699 zł lub 200-299 zł miesięcznie. 

O wiele mniej mieszkańców obszaru rewitalizacji (34%) w porównaniu do całości miasta 

chciałoby zmienić miejsce zamieszkania (najwięcej osób z podobszaru Bobrek), przy czym 

najczęściej chcieliby oni (42,3%) przeprowadzić się do innego lokalu gminnego (w tym 20,6% 

do lokalu socjalnego) – tak jak i reszta mieszkańców Bytomia, do lokali leżących na terenie 

Śródmieścia (29,3%), Szombierek (13,2%) i Miechowic (11,3%). Za przeprowadzką opowiadali 

się szczególnie uczący się lub niepracujący młodzi ludzie (18-34 lata). 

Idealne mieszkanie powinno mieć powierzchnię 50-59 m2 (tak uważa 25,9% respondentów) 

lub 60-69 m2 (tak uważa 21,3% respondentów). Badani chcieliby mieszkać w lokalach 

o 3 (31,2%) lub 4 izbach (27%). Porównując te wyniki do badania wykonanego wśród 

mieszkańców całego miasta widać, że w przypadku mieszkańców obszaru rewitalizacji 

pragnęliby żyć w mieszkaniach o większej powierzchni i większej liczbie izb. 

Takie same są natomiast ich oczekiwania co do wyposażenia lokalu – powinien on mieć: 

ubikację (97,4%), łazienkę (95,5%), centralne ogrzewanie miejskie (76,5%), ciepłą wodę 

z sieci (79,9%) i gaz sieciowy (76,1%). Przy zmianie mieszkania najważniejszymi czynnikami, 

które mieszkańcy obszaru rewitalizacji, biorą pod uwagę, są: wysokość kosztów utrzymania 

lokalu wraz z mediami, stan techniczny i standard wyposażenia lokalu, jego powierzchnię 

użytkową, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z sieci oraz stan techniczny budynku; 

natomiast mniej istotnymi czynnikami są dla nich: zagospodarowanie otoczenia budynku 

(jednak w dużej mierze powinien to być teren zielony), lokalizacja budynku, brak barier 

architektonicznych, dostępność windy. 

Badani z obszaru rewitalizacji nieco inaczej oceniają także liczące się aspekty lokalizacji 

budynku. Według nich bardzo ważnymi czynnikami są: jakość środowiska (niski poziom 
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hałasu, zanieczyszczeń), brak dużych zakładów przemysłowych w pobliżu, dostępność 

komunikacji publicznej, jakość i dostępność przestrzeni publicznych. Dla rencistów 

i emerytów bardzo ważna jest dostępność usług zdrowotnych (także dla bezrobotnych i osób 

opiekujących się domem) oraz brak barier architektonicznych w najbliższym otoczeniu. 

Z kolei za ważne czynniki mieszkańcy obszaru rewitalizacji uznają: odległość od centrum 

miasta, dostępność usług zdrowotnych, dostępność przedszkola, szkoły, świetlicy dla dzieci, 

dostępność sklepów i punktów handlowych, dostępność miejsc parkingowych, gęstość 

zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie i brak barier architektonicznych w najbliższym 

otoczeniu. 

W przeciwieństwie do badania ankietowego dla całego miasta mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji w większości nie są zainteresowani najmem nowego lokalu należącego do TBS 

„Bytom” (70% odpowiedzi), a także udziałem w programie Mieszkanie Plus (69,8%). W obu 

przypadkach wyjątek stanowią młode uczące się osoby i bezrobotni. 

Co do gminnej polityki mieszkaniowej ankietowani uważają, że gmina powinna więcej łożyć 

na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, budować lokale komunalne, zwiększyć 

zasób lokali na wynajem w mieście dzięki programowi Mieszkanie Plus, budować lokale 

socjalne, jak i nowe lokale na wynajem (TBS). W przeciwieństwie do respondentów badania 

całego miasta mieszkańcy obszaru rewitalizacji opowiadają się za sprzedażą przez gminę 

lokali komunalnych na rzecz najemców. 

Podsumowując preferencje mieszkaniowe osób uprawnionych do korzystania z zasobu 

mieszkaniowego gminy, warto przytoczyć wyniki pogłębionego badania fokusowego, które 

stanowiło dopełnienie badań ankietowych8. Przeprowadzone badanie pozwoliło w sposób 

syntetyczny przedstawić, jakie profile mieszkania są atrakcyjne, średnio atrakcyjne lub 

najmniej atrakcyjne dla mieszkańców uprawnionych do korzystania z zasobu lokalowego 

gminy. Atrakcyjność mieszkań badano w odniesieniu do 6 cech – ceny, stanu technicznego, 

powierzchni użytkowej, wyposażenia w centralne ogrzewanie, dostępności przedszkola, 

szkoły oraz dostępności punktów handlowych. 

Jeśli chodzi o osoby uprawnione do korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego, to dla 

tej grupy najatrakcyjniejsze mieszkanie wiąże się z: opłatami miesięcznymi do 300 zł, 

zlokalizowanymi w budynku o dobrym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej  

51-80 m2, wyposażonym w centralne ogrzewanie, ze średnią dostępnością przedszkola, 

szkoły oraz z niską dostępnością punktów handlowych. Za średnio atrakcyjne mieszkanie 

uznają oni lokal z opłatami miesięcznymi w wysokości 301-600 zł, zlokalizowany w budynku 

                                                      
8
 Pogłębione badania postaw mieszkaniowych potencjalnych klientów mieszkań w zasobie mieszkaniowym 

gminy Bytom metodą conjoint. Raport z Zadania 2, październik 2017;  http://bytomodnowa.pl/produkty-
pilotazu/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-osciennych. 
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w średnim stanie technicznym, o powierzchni użytkowej 31-50 m2, wyposażony w centralne 

ogrzewanie, z wysoką lub niską dostępnością przedszkola, szkoły oraz ze średnią 

dostępnością punktów handlowych. Natomiast za najmniej atrakcyjne rozwiązanie uważają 

mieszkanie: z opłatami miesięcznymi powyżej 600 zł, zlokalizowane w budynku o złym stanie 

technicznym, o powierzchni użytkowej 30 m2 i mniej, niewyposażone w centralne 

ogrzewanie, z niską lub wysoką dostępnością przedszkola, szkoły oraz z wysoką dostępnością 

punktów handlowych. 

W podobny sposób oceniają atrakcyjność poszczególnych profili mieszkań mieszkańcy 

obszaru rewitalizacji, którzy w przypadku najatrakcyjniejszego mieszkania wymienili te same 

cechy. W przypadku średnio atrakcyjnego lokalu inaczej ocenili tylko dostępność 

przedszkola, szkoły (jako niską) oraz dostępność punktów handlowych (jako średnią lub 

wysoką), natomiast przy najmniej atrakcyjnym rozwiązaniu mieszkaniowym nieco inna była 

ich ocena: dostępność przedszkola, szkoły (wysoka) oraz dostępność punktów handlowych 

(średnia lub wysoka). 

 

Oczekiwania młodych ludzi – badanie preferencji mieszkaniowych studentów 

Jednym z badań przeprowadzonych wśród potencjalnych nowych mieszkańców Bytomia były 

wywiady fokusowe skierowane do młodych osób spoza Bytomia, studentów ostatnich lat 

studiów magisterskich uczelni Aglomeracji Górnośląskiej – w Katowicach, Gliwicach i Zabrzu. 

Ich celem było określenie warunków, jakie gmina Bytom powinna spełnić, by zachęcić do 

zamieszkania tu pożądanych z punktu widzenia polityki mieszkaniowej i społecznej kategorii 

mieszkańców9. 

Badanie wykazało, że studenci nie odrzucają możliwości zamieszkania w przyszłości 

w Bytomiu, optując za najmem lokalu jako jednak rozwiązaniem tymczasowym, 

uzależnionym od możliwości finansowych zaraz po zakończeniu studiów. Warunki, które 

muszą zostać spełnione i od których uzależniają decyzję, dotyczą kwestii odnoszących się do 

miasta jako całości. Są nimi: wysoki poziom bezpieczeństwa, możliwość podjęcia tu pracy 

(studenci nie byli zainteresowani mieszkaniem w Bytomiu i dojazdami do pracy 

w Katowicach), dostęp do odpowiedniej oferty mieszkaniowej, a także urozmaicona oferta 

spędzania wolnego czasu. Ponadto ważne są dla nich działania rewitalizacyjne, które 

przełożą się na wzrost jakości centralnie położonych dzielnic, oraz podjęcie przez władze 

miasta działań mających na celu poprawę wizerunku miasta. 

                                                      
9 Badanie postaw mieszkaniowych potencjalnych, młodych klientów rynku mieszkaniowego spoza Bytomia. 
Raport z zadania 5, październik 2017; http://bytomodnowa.pl/produkty-pilotazu/badanie-postaw-
mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-osciennych. 
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Badanie pokazało, że preferencje mieszkaniowe i opinie o Bytomiu nie zależą od kierunku 

studiów respondentów. Większość uczestników uważa, że zamieszkiwanie w centrum miasta 

jest bardzo atrakcyjne z powodu bliskości usług, braku konieczności posiadania samochodu. 

Jednak najważniejszym i decydującym o wyborze kryterium jest stan techniczny budynku 

oraz odpowiednie jego wyposażenie (centralne ogrzewanie, gaz sieciowy, szybki internet). 

Badani chcieliby mieszkać w dużych lokalach, co najmniej trzypokojowych. Przy decyzji 

o nabyciu mieszkania ważna dla nich będzie cena. 

Według badanych standard mieszkania ma drugorzędne znaczenie, chociaż respondenci 

oczekiwaliby odnowionego mieszkania, gotowego do zamieszkania, w miarę nowym zasobie. 

Ponadto ważnymi cechami atrakcyjnego mieszkania są dla nich: lokalizacja z dobrym 

dojazdem, dostępność do przedszkoli, szkół, sklepów, bliskość przystanków autobusowych 

i jakość komunikacji publicznej. 

Przeszkodą w traktowaniu Bytomia jako miejsca, w którym chcieliby zamieszkać po 

zakończeniu studiów, są głównie negatywne stereotypy dotyczące miasta, w tym 

niebezpieczne ulice, zła jakość powietrza, nieprzyjazne centrum, mała liczba młodych osób. 

Stąd też do pilnych zadań władz miasta należy przede wszystkim poprawa wizerunku. Poza 

tym należy według nich prowadzić działania na rzecz odnowy miasta, gdyż Bytom jawi im się 

jako zaniedbane miasto o niskiej jakości przestrzeni, choć z pięknymi kamienicami. 

Nie wydaje się też, żeby relatywnie niskie ceny najmu mieszkań były wystarczającym 

magnesem przyciągających nowych młodych mieszkańców – nie są one bowiem znacząco 

niższe od cen w innych miastach regionu (Świętochłowicach, Siemianowicach). Według 

respondentów obecnie Bytom może jedynie pełnić rolę sypialni – a tą ofertą badani studenci 

nie byli zainteresowani. 

Podsumowując, wydaje się, że przyciągnięcie osób młodych będzie przede wszystkim zależeć 

od atrakcyjności ofert pracy, a także poprawy wizerunku miasta i jego stanu faktycznego oraz 

oferty spędzania czasu wolnego. 

 

Preferencje osób z sektora kreatywnego 

Inne badanie – w formie wywiadów fokusowych – skierowane do potencjalnych nowych, ale 

i obecnych mieszkańców Bytomia przeprowadzono wśród osób wykonujących zawody 

kreatywne 10 , uznając tę grupę za pożądanych mieszkańców. Badani głównie pracują 

w sektorze kultury (np. pracownik radia, telewizji, artysta), są architektami, działają w branży 

reklamowej. 

                                                      
10 Badanie postaw mieszkaniowych potencjalnych klientów rynku mieszkaniowego z Aglomeracji Górnośląskiej 
reprezentujących sektor kreatywny. Raport z zadania 6, październik 2017; http://bytomodnowa.pl/produkty-
pilotazu/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-osciennych. 
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W zależności od miejsca zamieszkania w całkowicie odmienny sposób oceniali oni 

atrakcyjność Bytomia jako miejsca do życia. Przedstawiciele klasy kreatywnej, którzy obecnie 

mieszkają w Bytomiu, uważają, że jest to dobre miejsce do życia. Według nich zaletami 

miasta są: dostępność różnorodnych usług i zwarta zabudowa centrum, niskie ceny mieszkań 

na rynku wtórnym. Zaletą jest również ich zdaniem gminna własność kamienic, w tym lokali 

użytkowych, które powinno się udostępniać na preferencyjnych zasadach 

przedsiębiorstwom z sektora kreatywnego – w nim bowiem upatrują oni główną siłę rozwoju 

miasta. 

Respondenci do wad miasta jako całości zaliczyli natomiast nagromadzenie zjawisk 

kryzysowych w śródmiejskiej części, wysoki poziom bezrobocia, brak czystości i niską jakość 

remontów w kamienicach należących lub współnależących do gminy. Za główną barierę 

przyciągnięcia do miasta nowych mieszkańców uważają natomiast negatywne – według nich 

nieuzasadnione – stereotypy na temat miasta. 

Warunkiem, który władze miasta powinny spełnić, aby przyciągnąć nowych mieszkańców, 

jest rozwój oferty spędzania wolnego czasu, przede wszystkim miejsc dla młodych ludzi. 

Należy też ograniczyć zjawiska kryzysowe w centrum miasta przez działania na rzecz 

aktywizacji zawodowej i stopniowe rozpraszanie najemców socjalnych. Poza tym trzeba 

rozwijać budownictwo mieszkaniowe w formie uzupełnień istniejącej zabudowy i przy 

zachowaniu zabudowy pierzejowej, zagospodarowywaniu podwórek oraz tworzeniu 

centrotwórczych elementów (np. małej architektury, placów zabaw). W tym celu z kolei 

trzeba zachęcić do miasta inwestorów przez tworzenie przyjaznego klimatu, czyli gwarancję 

stabilnego rozwoju miasta. 

Jeśli chodzi o przedstawicieli klasy kreatywnej, którzy obecnie mieszkają poza Bytomiem 

(w Katowicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej), w ich postrzeganiu miasta dominują stereotypowe 

negatywne oceny. Bytom według nich jest szarym, poprzemysłowym miastem 

o zniszczonych kamienicach, obarczonym ryzykiem katastrof budowlanych. Według nich 

niskie ceny na bytomskim rynku mieszkaniowym nie są wystarczającym bodźcem do 

przeprowadzki. Nie skusiłyby ich też nowe mieszkania na wynajem wzniesione wraz 

z infrastrukturą w ładnym otoczeniu. Ważniejsze są dla nich wady bowiem miasta: brak 

remontów kamienic, ofert pracy, poczucia bezpieczeństwa, możliwości spędzania wolnego 

czasu. Stąd też głównym zadaniem władz powinna być przede wszystkim praca nad zmianą 

wizerunku miasta, wypracowanie wizji rozwoju miasta, prowadzenie skutecznej rewitalizacji, 

by wykorzystać potencjał zabytkowych kamienic, wreszcie poprawa komunikacji 

międzymiastowej i stworzenie warunków do przyciągnięcia firm z sektora kreatywnego (IT). 
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Zainteresowanie inwestorów i deweloperów tworzeniem oferty mieszkaniowej w Bytomiu 

Za pośrednictwem indywidualnych wywiadów pogłębionych zbadano z kolei postawy 

inwestorów i deweloperów z terenu województwa śląskiego 11 . Celem badania było 

m.in. poznanie ich opinii na temat atrakcyjności Bytomia jako miejsca inwestycji (w tym 

w kontekście prowadzonej rewitalizacji), stwierdzenie, jakie cechy wpływają na ocenę 

atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz jakie preferencje mieszkaniowe potencjalnych 

klientów mają wpływ na proces podejmowania decyzji co do inwestycji. Badanie zostało 

zrealizowane wśród osób pracujących na stanowiskach decyzyjnych w firmach 

zatrudniających powyżej 50 osób. 

Większość uczestników badania postrzega Bytom jako nieatrakcyjne miejsce po względem 

inwestowania w budownictwo mieszkaniowe. Głównym powodem są negatywne konotacje 

respondentów na temat Bytomia: zły wizerunek miasta, brak bezpieczeństwa, zaniedbane 

kamienice, duża liczba mieszkań socjalnych w centrum i duża liczba pustostanów. Ponadto, 

uważają oni, że w mieście nie ma dużo atrakcyjnych terenów pod zabudowę z powodu szkód 

górniczych. 

Badani zwracają też uwagę na aspekty ekonomiczne ewentualnych inwestycji – z powodu 

dostępności tanich mieszkań do remontu i bardzo taniego zbywania przez gminę lokali popyt 

na rynku wtórnym wywiera negatywny wpływ na rynek pierwotny, prowadząc do 

konieczności dostosowania cen do rynku wtórnego. Z kolei z powodu słabej jakości 

substancji mieszkaniowej i złego stanu technicznego budynków inwestorzy boją się 

inwestować na rynku wtórnym. Ich negatywna opinia o potencjale inwestycyjnym w Bytomiu 

wynika także z wysokiego bezrobocia i niskich dochodów mieszkańców, gdyż obawiają się oni 

niewielkiego popytu na nowo realizowane projekty. Ewentualny potencjał dostrzegają 

w budowie domów jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej. 

Respondenci z tej grupy jedyną szansę dla Bytomia upatrują w tym, że stanie się on 

„sypialnią” z powodu bliskości do Katowic i Gliwic. Jednak, aby tak się stało, miasto musi być 

bezpieczne, przyjazne, ładne, czyste, powinno mieć większą ofertę spędzania wolnego czasu, 

polepszyć połączenia komunikacyjne. Musi też promować wizję Bytomia jako miejsca 

atrakcyjnego do zamieszkania. Jednym z najważniejszych elementów, mogących podnieść 

atrakcyjność, jest według badanych rewitalizacja, która dobrze prowadzona – szczególnie 

w sferze sektora mieszkaniowego i przy uwzględnieniu remontów dróg, ulic, placów 

i podwórek, może przełożyć się na rozwój całego sektora mieszkaniowego i przyciągnąć 

nowych mieszkańców. Ważnym aspektem dla inwestorów i deweloperów jest wreszcie 

                                                      
11

 Badanie postaw inwestorów rynku mieszkaniowego i deweloperów. Raport z Zadania 3, październik 2017; 
http://bytomodnowa.pl/produkty-pilotazu/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-
osciennych. 
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dostępność samego terenu budowlanego – według nich władze miejskie powinny podjąć się 

zagospodarowania terenów pokopalnianych. 

Zupełnie inaczej sytuację na rynku mieszkaniowym postrzegają inwestorzy, którzy już 

realizowali tu przedsięwzięcia mieszkaniowe (m.in. TBS „Bytom”, prywatni inwestorzy). 

Deklarują, że z powodu dużego zainteresowania podażą nowych mieszkań, planują kolejne 

przedsięwzięcia. W przypadku inwestujących na rynku wtórnym uzależniają swoje decyzje od 

szybkiego skomercjalizowania obecnej oferty i dalszego popytu mieszkaniowego. 

Respondenci deklarowali jednak zainteresowanie zakupem istniejącego budynku i jego 

remontem lub modernizacją (np. na obszarze rewitalizacji) w celu tworzenia mieszkań na 

wynajem, a także wybudowaniem budynku na wynajem, gdzie najemcą byłaby gmina Bytom. 

Jednak ich zdaniem inwestycje z dodatkowym elementem społecznym nie mogą być 

ekonomicznie opłacalne. 

Podsumowując analizę postaw inwestorów i deweloperów w odniesieniu do bytomskiego 

rynku mieszkaniowego, warto przytoczyć pogłębione badanie fokusowe przeprowadzone 

metodą wywiadu grupowego, które stanowiło dopełnienie wywiadów indywidualnych12. 

Jego celem było wskazanie możliwych ścieżek rozwoju tutejszego rynku mieszkaniowego 

wraz ze wskazaniem warunków, jakie muszą być spełnione. Potwierdzają one główne 

wnioski wynikające z wywiadów indywidualnych. Według uczestników jedyną realną ścieżką 

rozwoju Bytomia jest stanie się „sypialnią” Śląska. Potencjałem może być rozwój 

krótkoterminowego rynku mieszkań na wynajem dla studentów i pracowników firm 

w Gliwicach. 

Do zalet miasta zaliczyli oni: niskie ceny mieszkań i dobrze rozwiniętą komunikację miejską, 

natomiast za główne wady: niski poziom bezpieczeństwa, który być może wynika ze 

stereotypowych ocen Bytomia, niską jakość budynków w centrum miasta, problem 

w doborze użytkowników lokali mieszkalnych, niskie ceny na rynku wtórnym, co utrudnia 

rozwój nowych inwestycji. 

W celu podniesienia atrakcyjności Bytomia należy: przeprowadzić kompleksową rewitalizację 

centrum miasta, wyremontować drogi, tworzyć skwery i miejsca związane z odpoczynkiem, 

rozwijać ofertę wolnego czasu, co przełoży się na zmianę wizerunku centrum miasta. 

Wreszcie powinno się zadbać o ofertę dla potencjalnych inwestorów. Obecnie inwestowanie 

na bytomskim rynku mieszkaniowym wiąże się z dużym ryzykiem inwestycyjnym, gdyż jest 

on nieprzewidywalny. 

 

                                                      
12 Badanie postaw inwestorów rynku mieszkaniowego i deweloperów. Raport z Zadania 4, październik 2017; 

http://bytomodnowa.pl/produkty-pilotazu/badanie-postaw-mieszkaniowych-mieszkancow-bytomia-i-miast-
osciennych. 
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Charakterystyka lokalnego rynku najmu 

Istniejący duży zasób lokalowy – w końcu 2015 r. w Bytomiu było 60 553 mieszkań – nie 

wypełnia zapotrzebowania na mieszkania, szczególnie w formule najmu. W Bytomiu 

mieszkania takie oferuje gmina (za pośrednictwem jednostki budżetowej Bytomskie 

Mieszkania), a także należąca do gminy i opisana w następnym podrozdziale spółka TBS 

Bytom oraz prywatni właściciele. 

Jeśli chodzi o realizowany przez gminę najem, to według stanu na koniec 2017 r. na lokale 

komunalne, socjalne i tymczasowe czekało tu 3035 osób. W tym czasie zgodnie z danymi 

Bytomskich Mieszkań gminny zasób wynosił 12 069 lokali. 

Jeśli chodzi o prywatny rynek najmu, analiza tego zagadnienia prowadzi do wniosku, że jest 

on słabo rozwinięty, w przeciwieństwie do sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym. 

W kwietniu 2018 r. na www.bytom.nieruchomosci-online.pl było około 40 ofert mieszkań do 

wynajęcia, natomiast ofert sprzedaży aż 68013. 

 

Szczegółowych danych na temat lokalnego rynku najmu dostarcza badanie przeprowadzone 

w lutym 2018 r.14, które polegało na analizie ofert najmu umieszczonych na: www.otodom.pl 

i www.gratka.pl/nieruchomości. Najwięcej mieszkań oferowanych do wynajęcia miało małą 

powierzchnię 17-40 m2 (42,1%). Mieszkania o powierzchni 41-49 m2 i 50-70 m2 stanowiły po 

22,4% ogłoszeń, natomiast duże lokale liczące 71-99 m2 i powyżej 100 m2 po 6,6%. 

Dwie trzecie mieszkań do wynajęcia znajdowało się w Śródmieściu i centrum, około 11% 

w Miechowicach i na Stroszku. Pojedyncze lokale oferowano też w Szombierkach (2), 

Łagiewnikach (1) i na Rozbarku (1). 

Śródmieście wyróżnia się także najbardziej zróżnicowanymi cenami najmu. Występują tu 

zarówno najniższe, ale i najwyższe ceny na bytomskim rynku (najwyższa to 2800 zł za 84 m2). 

Powodem zróżnicowanych cen jest stan techniczny i jakość wykończenia oferowanych 

mieszkań, a w mniejszym stopniu powierzchnia lokalu. Oferty z dzielnicy Stroszek 

i Miechowice są dość jednorodne – w pierwszym przypadku oferowany czynsz jest poniżej 

1000 zł, w drugim za mieszkania o wielkości 39 m2-63 m2 kształtuje się on w przedziale  

850-1500 zł. 

 

Średnia stawka za 1 m2 mieszkania prywatnego przeznaczonego na wynajem w Bytomiu 

zależy głównie od wielkości oferowanego mieszkania. W segmencie małych mieszkań średnio 

                                                      
13 https://bytom.nieruchomosci-online.pl/szukaj.html?2,mieszkanie,wynajem,,Bytom. 
14 K. Spadło, P. Basińska, Założenia organizacyjno-finansowe działalności Społecznej Agencji Najmu w Bytomiu, 
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2018, s. 16-25; na potrzeby opracowania założeń dla 
bytomskiego SAN przeprowadzono szczegółowe badania m.in. prywatnego rynku najmu. 
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wynosiła ona 19,49 zł/m2, co oznacza, że czynsz w mieszkaniu o powierzchni 35 m2 był 

w wysokości 682,50 zł. Z kolei w segmencie dużych mieszkań średnia stawka wynosiła 

15,21 zł/m2, co oznacza, że czynsz w mieszkaniu o powierzchni 65 m2 był w wysokości 

988,65 zł. Średnia stawka najmu rynkowego za 1 m2 wynosiła 17,11 zł/m2, czyli była o 50,7% 

wyższa od poziomu średnich stawek czynszu za lokale znajdujące się w zasobach TBS Bytom 

oraz blisko czterokrotnie wyższa od średnich stawek obowiązujących w odniesieniu do 

gminnego zasobu mieszkaniowego.  

W tabeli 15 zestawiono stawki najmu w poszczególnych rodzajach lokali mieszkalnych. 

 

Tabela 15. Porównanie stawek najmu mieszkań według struktury zasobów w gminie Bytom 

Średnie stawki 2018 

Średnia stawka czynszu najmu prywatnego  17,11 zł/m
2
 

Średnia stawka czynszu w zasobie TBS Bytom Sp. z o.o. 10,70-12,00 zł/m
2
 

Średnia stawka czynszu w zasobie gminnym – strefa I
15

 4,09 zł/m
2
 

Średnia stawka czynszu w zasobie gminnym – strefa II
16

 4,52 zł/m
2
 

Stawka czynszu socjalnego  1,00 zł/m
2
 

Źródło: K. Spadło, P. Basińska, Założenia organizacyjno-finansowe działalności Społecznej Agencji Najmu 

w Bytomiu, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2018, s. 25. 

 

Obowiązujące na terenie Bytomia od dnia 01.09.2015 r. bazowe stawki czynszu najmu za 

lokal mieszkalny w wysokości: 

‒ 4,40 zł/m2 w strefie I (do dnia 31.08.2015 r. 3,90 zł/m2) , 

‒ 5,00 zł/m2 w strefie II (do dnia 31.08.2015 r. 4,41 zł/m2), 

są wyższe od poziomu osiąganych średnich stawek czynszu - o 7,5% w przypadku strefy I oraz 

o 10,6% w przypadku strefy II.  

Powyższa analiza stawek czynszu wykazuje lukę na rynku najmu mieszkań w Bytomiu, przede 

wszystkim między ofertą najmu publicznego w formule TBS Bytom a ofertą rynkową. Lukę tę 

mogłaby wypełnić oferta najmu mieszkań w ramach Społecznej Agencji Najmu, co mogłoby 

pomóc w realizacji zapotrzebowania na mieszkania w Bytomiu. 

 

Oferta i zasoby Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. (TBS Bytom, TBS), powołane 

w czerwcu 2007 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu, jest jednym 

z potencjalnych graczy na rynku mieszkaniowym w Bytomiu. Zadaniem TBS jest realizacja 

                                                      
15  Średnia stawka czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie gminy Bytom w strefie I, wynikająca 
z  zarządzenia nr 12 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 15 stycznia 2014 r. z późn. zm. 
16  Średnia stawka czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie gminy Bytom w strefie II, wynikająca 
z  zarządzenia nr 12 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 15 stycznia 2014 r. z późn. zm. 
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nowych inwestycji mieszkaniowych, a także remontowanie i modernizacja budynków 

mieszkalnych, eksploatacja lokali na zasadach najmu, sprawowanie zarządu budynkami 

mieszkalnymi, działalność deweloperska. 

W porównaniu do cen najmu lokali oferowanych przez właścicieli prywatnych na zasadach 

komercyjnych (17 zł/m2) stawki czynszu w lokalach mieszkalnych należących do TBS należy 

uznać za konkurencyjne (średnia stawka: 10,70–12,00 zł/m2). W latach 2014-2018 TBS 

wybudował jeden budynek przy ul. Nowej 94 z 20 lokalami mieszkalnymi oraz 2 budynki 

wielorodzinne przy ul. Karpackiej z 75 mieszkaniami17, co nie miało jednak znaczącego 

wpływu na poprawę zapotrzebowania na mieszkania w Bytomiu. Spółka zamierza jednak 

zrealizować kolejne inwestycje budownictwa mieszkaniowego. Planuje realizację II etapu 

Osiedla Zalesie – zakładającą budowę 2 budynków z 44 mieszkaniami – oraz budowę 

5 budynków dla 330 osób przy ul. Strzelców Bytomskich. Ponadto, w ramach testowania 

Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa wyremontowała 5 pustostanów (lokali 

mieszkaniowych i użytkowych), które przeznaczyła do najmu. Liczba zainteresowanych 

najmem tych lokali może świadczyć o dużym potencjale testowanego rozwiązania. 

 

Spółka TBS Bytom wymaga dokapitalizowania, obecnie posiada w zasobie 214 mieszkań, 

w których mieszka 396 osób. Na razie jej aktywność należy ocenić jako niską, jednak szansą 

jest wdrożenie Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa oraz rozpoczęcie inwestycji 

remontowych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 

  

                                                      
17

 http://www.bytom.pl/inwestycja-towarzystwa-budownictwa-spolecznego-przy-ulicy-karpackiej. 
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Wizja i długoterminowe cele polityki mieszkaniowej 

 

Miasto Bytom kreuje swoją politykę mieszkaniową nie tylko poprzez spełnianie wymogów 

ustawowych, ale także tworząc warunki do rozwoju działań remontowych oraz budownictwa 

mieszkaniowego, m.in. przez regulowanie dostępności gruntów przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe w planach miejscowych oraz programowanie zmiany w standardach 

zamieszkania w dokumentach strategicznych. Pierwsza dziedzina priorytetowa Strategii 

Rozwoju Miasta. Bytom 2020+18to „Jakość środowiska miejskiego”, która została określona 

przez  cele strategiczne: 

 C I/1 Bytom miastem zrewitalizowanych przestrzeni publicznych i odnowionych 
centrów dzielnic; 

 C I/2 Bytom miastem zasobów mieszkaniowych o wysokim standardzie.  
 

Do realizacji powyższych celów wskazano następujące kierunki działań: 

 K1. Odnowa architektoniczna i funkcjonalna przebudowa śródmieścia z zielonymi 

enklawami chwilowego wypoczynku i strefami pieszo-rowerowymi; 

 K2. Kulturalne i społeczne ożywianie przestrzeni publicznych miasta; 

 K3. Przywracanie atrakcyjności i charakteru centralnych przestrzeni publicznych 

w dzielnicach miasta; 

 K4. Modernizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej; 

 K5. Wspieranie rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego oraz tworzenia 

nowych stref zabudowy mieszkaniowej o wysokim standardzie z zachowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju; 

 K6. Ograniczanie uciążliwości środowiskowych w strefach zamieszkania, szczególnie 

wynikających ze szkód górniczych, hałasu i niskiej emisji.  

 

Polityka mieszkaniowa zdefiniowana na poziomie Strategii opiera się na idei remontu 

i budowy mieszkań o wysokich standardach, jak również na ożywieniu przestrzeni 

publicznych i ograniczeniu uciążliwości środowiskowych. 

Szczególnie silnie powiązanie z polityką mieszkaniową jest widoczne w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bytomia na lata 2015-202019, gdzie na s. 8 

wskazano, że „na warunki życia w mieście wpływ ma również stan substancji mieszkaniowej, 

który w przypadku Bytomia jest poważnym wyzwaniem ze względu na zły stan techniczny, 

jak i niską podaż mieszkań”. W strukturze Strategii mieszkalnictwo zajmuje istotne miejsce 

                                                      
18 Załącznik do uchwały nr XXXVI/501/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 roku 
19

 Załącznik do uchwały nr XVIII/239/15Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2015 r. 
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wśród celów operacyjnych. Cel II.2. Zwiększenie i poprawa jakości gminnego zasobu 

mieszkaniowego (mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania wspomagane) jest 

w całości poświęcony mieszkalnictwu i obejmuje następujące działania: 

 II.2.1. Wdrażanie programów samopomocowych przy współdziałaniu służb miejskich, 

instytucji pomocy i integracji społecznej oraz NGO w zakresie remontu 

wytypowanych, komunalnych zasobów mieszkaniowych przeznaczonych dla osób 

najuboższych. 

 II.2.2. Realizacja programów oddłużania zaległości z tytułu korzystania z mieszkań. 

 II.2.3. Udzielanie czasowego wsparcia lokalowego osobom pozbawionym mieszkania 

w formie mieszkań wspomaganych i socjalnych. 

 II.2.4. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osobom niezdolnym do samodzielnej 

egzystencji w formie miejsc pobytu w placówkach stacjonarnych. 

Podobnie w Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+20, gdzie troska o jakość 

zasobów mieszkaniowych jest widoczna bezpośrednio w celu operacyjnym 

3.1: odpowiadająca współczesnym standardom cywilizacyjnym jakość zabudowy na 

obszarach rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za komunalny 

zasób mieszkaniowy, ale także pośrednio w innych celach i działaniach dotyczących 

remontów budynków mieszkalnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców zasobu. 

Analiza struktury zasobu mieszkaniowego w Bytomiu, a także preferencji obecnych 

i potencjalnych mieszkańców miasta prowadzą do wniosku o konieczności ograniczenia 

komunalnego zasobu mieszkaniowego. Prognoza sporządzona przez Krajowy Instytut Polityki 

Przestrzennej i Mieszkalnictwa wskazuje na 2 warianty zapotrzebowania na zasób 

mieszkaniowy na koniec okresu programowania polityki mieszkaniowej (do 2050 r.): 

 wariant I, w którym ze względu na duże zapotrzebowanie osób starszych 

o niewysokich dochodach konieczne będzie zapewnienie znacznej liczby lokali 

komunalnych – łącznie 6700 mieszkań, w tym około 4600 mieszkań komunalnych dla 

osób o umiarkowanych dochodach oraz około 2100 w najmie socjalnym dla osób 

o niskich dochodach w trudnej sytuacji życiowej; 

 wariant II, w którym zakłada się wykształcenie dostępnych zasobów mieszkaniowych 

poza zasobem mieszkaniowym gminy, oferowanych w stałej współpracy z gminą, 

a więc dla analogicznej liczby potrzebujących zapotrzebowanie na lokale byłoby 

niższe – łącznie 5700, w tym około 3900 mieszkań komunalnych oraz 1800 mieszkań 

w najmie socjalnym.  

 

                                                      
20

 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. 
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Wizja przyświecająca zmianom w zasobie mieszkaniowym Bytomia jest wspólna dla obu 

wariantów: 

Jakość zamieszkania w Bytomiu jest efektem współpracy miasta, 

podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych, dzięki czemu 

mieszkania są sprawnie zarządzane, dostępne dla osób o różnych 

potrzebach, gwarantują dobrą jakość życia w przyjaznym otoczeniu 

z dostępem do terenów rekreacyjnych i sportowych. 

 

 

Realizacji tej wizji służą 3 cele długoterminowe: 

1. Poprawa sprawności zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy. 

2. Poprawa jakości zamieszkania poprzez remonty i kształtowanie wysokiej jakości 

środowiska mieszkaniowego. 

3. Poprawa dostępności mieszkań – gwarancja prawa do mieszkania w zasobie 

mieszkaniowym gminy i zasobach innych podmiotów. 

 

Długoterminowe cele polityki mieszkaniowej Bytomia mogą być osiągnięte za pomocą 

instrumentów polityki mieszkaniowej pogrupowanych w główne komponenty: 

 KOMPONENT 1: ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY BYTOM 

 KOMPONENT 2: POLITYKA SPRZEDAŻY LOKALI  

 KOMPONENT 3: POLITYKA REMONTOWA 

 KOMPONENT 4: BYTOMSKI MODEL DOSTĘPNEGO MIESZKALNICTWA 
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Komponent I: Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Bytom 

 

a) Podmiot odpowiedzialny 

 

Zadania podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy 

obejmują w szczególności:  

1. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 

2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 

3. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa 

energetycznego; 

4. bieżące administrowanie nieruchomościami; 

5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 

6. uzasadnione inwestowanie w nieruchomości. 

 

Podmiot ten ponosi odpowiedzialność za najwyższą jakość wykonywanych czynności 

zarządczych oraz za wszelkie szkody powstałe z tytułu zarządzania, wykonując czynności 

będące przedmiotem zarządzania z najwyższą starannością, czuwa nad prawidłową realizacją 

umów zawartych z osobami trzecimi, a także chroni interes miasta w toku powierzonych 

zadań i czynności. 

 

Na schemacie 1 zaprezentowano podział ról i odpowiedzialności między poszczególnymi 

podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki mieszkaniowej w Bytomiu. 
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Schemat 1. Struktura zależności pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki 
mieszkaniowej w Bytomiu (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Struktura zarządcza w sferze polityki mieszkaniowej obejmuje z jednej strony komórki 

organizacyjne Urzędu Miejskiego w Bytomiu, z drugiej zaś opiera się na działalności 

operacyjnej jednostek organizacyjnych gminy.  

 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu za zadania z zakresu 

gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym odpowiada Biuro Spraw Lokalowych21, 

które sprawuje formalny nadzór nad działalnością miejskiej jednostki 

organizacyjnej Bytomskie Mieszkania.  

 

Zasobem mieszkaniowym na terenie miasta dysponuje również TBS Bytom Sp. z o.o., który 

realizuje zadania z zakresu budowy domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach 

najmu, remontowania i modernizacji budynków mieszkalnych22. 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy 

Bytom jest obecnie jednostka budżetowa gminy Bytomskie Mieszkania, powołana uchwałą 

Rady Miejskiej w Bytomiu nr XIV/201/11 z dnia 27 lipca 2011 r. Przedmiotem działalności 

Bytomskich Mieszkań jest zarządzanie i eksploatacja zasobów pozostających w dyspozycji 

Prezydenta Bytomia oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej 

wymienionych nieruchomości.  

 

Wybór jednostki budżetowej jako formuły administrowania nieruchomościami wchodzącymi 

w skład zasobu komunalnego został podyktowany potrzebą organizacyjno-prawnego 

wyodrębnienia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację zasobów będących 

własnością gminy i nadzór nad realizacją zawartych umów związanych z gospodarką tymi 

zasobami. 

 

Zakres zadań podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie zasobem mieszkaniowym 

obejmuje: 

 zarządzanie i eksploatację zasobów pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia 

oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych 

nieruchomości, 

                                                      
21

 Zarządzenie nr 550/18 Prezydenta Bytomia z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 275/17 
Prezydenta Bytomia w sprawie  nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 
22 Podstawę utworzenia Spółki stanowi Akt założycielski Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29.06.2007 r. akt notarialny Repertorium „A” 9285/2007 
zmieniony dnia 16 grudnia 2009 r. aktem notarialnym Repertorium „A” nr 28502/2009 oraz Decyzja Ministra 
Budownictwa nr 383 z dnia 06 lipca 2007 r. (pismo znak:BM1m/421/1058/2007) o zatwierdzeniu aktu 
założycielskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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 wynajem lokali mieszkalnych niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy 

Bytom od ich właścicieli z przeznaczeniem na lokale zamienne i socjalne, zarządzanie 

tymi lokalami oraz zawieranie umów o korzystanie z tych lokali, 

 zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, w stosunku do których zostało 

ustanowione prawo użytkowania na rzecz gminy Bytom. 

Zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Miejską w Bytomiu Bytomskie Mieszkania realizują 

powyższe zadania i odpowiadają za: 

 zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi pozostającymi 

w dyspozycji Prezydenta Bytomia; 

 zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do 

nieruchomości budynkowych pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia, 

stanowiącymi odrębne nieruchomości; 

 reprezentowanie gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach 

mieszkaniowych; 

 realizację remontów w nieruchomościach budynkowych pozostających w dyspozycji 

Prezydenta Bytomia; 

 przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających 

z udziału procentowego gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości; 

 planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji; 

 wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach 

ustawowych. 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1234)23 

został poszerzony zakres zadań podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobem 

mieszkaniowym gminy. Po 21 kwietnia 2019 r. do podstawowych zadań jednostki muszą 

zostać włączone czynności związane z cykliczną weryfikacją spełniania przez najemców, 

z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu uzasadniającej 

oddanie w najem lub podnajem lokalu. 

  

                                                      
23

 Dalej: ustawa o ochronie praw lokatorów (...). 
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b) Polityka najmu 

 

Zasób mieszkaniowy gminy Bytom  

Obowiązujące zasady najmu lokali w komunalnym zasobie mieszkaniowym w Bytomiu 

wyznacza Uchwała nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom 

(z późn. zm.)24. Uchwała reguluje kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo 

zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.  

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów (…), od dnia 21 kwietnia 2019 r. 

zmieniają się zasady realizacji zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności przez redefinicję 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz wprowadzenie instytucji najmu socjalnego.  

 

Definicja mieszkaniowego zasobu gminy została ograniczona z dniem 21 kwietnia 2019 r. do: 

„lokali służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących własność gminy lub 

jednoosobowych spółek gminnych, którym gmina powierzyła realizację zadania własnego 

w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem 

towarzystw budownictwa społecznego, oraz lokale pozostające w posiadaniu samoistnym 

tych podmiotów, a także lokale mieszkalne 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).”  

 

Z zasobu zostają zatem wyłączone wszystkie lokale niebędące 100% własnością gminy lub 

jednoosobowych spółek gminnych lub oferowane w ramach programu Mieszkanie Plus. 

Gmina może nadal, w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej, wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je 

osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód, a od podnajemców pobierać 

czynsz niższy niż ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu, stosując jednocześnie do tych 

lokali przepisy dotyczące lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.  

W szczególności gmina zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne oraz 

zaspokaja potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach. 

                                                      
24

 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 listopada 2017 r., poz. 6080). 
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Jedną z fundamentalnych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o ochronie praw 

lokatorów (…) jest również wprowadzenie instytucji najmu socjalnego. Od dnia 

21 kwietnia 2019 r. w zasobie mieszkaniowym gminy przestaje się wyodrębniać zasób lokali 

socjalnych. Do najmu socjalnego kwalifikują się osoby spełniające przesłanki oraz osiągające 

niski dochód w rozumieniu aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.   

O kwalifikacji lokalu do najmu socjalnego przesądzają jednocześnie cechy najemcy oraz 

charakterystyka lokalu.  

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) umowa najmu lokalu 

socjalnego, z zastrzeżeniem osób, których uprawnienie do zawarcia umowy najmu 

socjalnego wynika z orzeczenia sądu, może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu 

prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości 

określonej w aktualnej uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu o zasadach wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 2 

ustawy o ochronie praw lokatorów (…). 

Zgodnie z art. 22 ustawy umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu 

nadającego 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 przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, 

przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 

Umowa najmu socjalnego zawierana jest na czas oznaczony, przy czym może zostać 

przedłużona na następny okres, jeśli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej 

zawarcie takiej umowy.  

Rekomenduje się, aby czas trwania umów najmu socjalnego określić szczegółowo  

w aktualizowanej uchwale nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Bytom. 

Stawka czynszu w przypadku najmu socjalnego lokalu nie może przekraczać połowy stawki 

najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.  

W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną 

w aktualnej uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu uzasadniającą zawarcie umowy najmu 

socjalnego od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu stosuje się przepisy 

dotyczące odszkodowań. Gmina może wypowiedzieć umowę najmu socjalnego lokalu bez 

zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu 

i może go używać. Należy zwrócić uwagę, iż prawa najemców w zasobie mieszkaniowym 

gminy Bytom, nabyte w wyniku zawartych umów, podlegają ochronie. 
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Redefinicja mieszkaniowego zasobu gminy oraz zmiany warunków realizacji zadania 

własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 

powodują konieczność dostosowania obowiązującej uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom, jak 

również uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2014-2019. Należy przy tym zaznaczyć, że 

gminy mają dwa lata na dostosowanie aktów prawa miejscowego regulujących 

problematykę gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy do zmian wynikających 

z nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (...). 

 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem 

lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa 

domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu 

W Uchwale nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom 

(z późn. zm.) rekomenduje się ewentualne utrzymanie, po przeprowadzonej weryfikacji, 

wyznaczonej granicy niskiego dochodu, przez który rozumie się średni dochód miesięczny na 

jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających 

złożenie deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa 

domowego nieprzekraczający: 

a) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

b) 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 

przy czym w deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz 

oświadczeniu o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego należy uwzględnić 

osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów. 

Istotne zmiany wynikające z nowelizacji dotyczą horyzontu czasowego deklaracji o wysokości 

dochodów, która obejmować powinna trzy miesiące poprzedzające dzień składania 

deklaracji.  

 

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia                        

6 marca 2003 r. II SA/Wr 2887/ 02 - przepis art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego nie upoważnia rady gminy do określenia minimalnego dochodu 

gospodarstwa domowego, bez uzyskiwania którego zawarcie umowy najmu lokalu na czas 

Id: 0AF39F76-31F1-47C2-8B3E-503471737196. Podpisany Strona 60



       

60 
 

nieoznaczony i lokalu  socjalnego byłoby niedopuszczalne. Wobec powyższego należałoby 

zmodyfikować poniższe zapisy:  

1) przekracza 100% i nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym; 

2) przekracza 50% i nie przekracza 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym. 

 

Uchwała powinna także określić wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą 

stosowanie obniżek czynszu. Należy utrzymać dotychczasowe zasady, tj. w przypadku 

określenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu na poziomie co najmniej 3% 

wartości odtworzeniowej, należy stosować odpowiednio progi dochodowe, uprawniające do 

obniżki czynszu najmu przez wynajmującego: 

1) dla gospodarstw domowych, w których dochód przypadający na członka rodziny nie 

przekracza 50% najniższej emerytury – 50% obniżki; 

2) dla gospodarstw domowych, w których wysokość dochodu na członka rodziny 

zawiera się w granicach od 50% do 75% najniższej emerytury na 1 osobę – 25% 

obniżki. 

 

Obniżka udzielana jest na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy. Obniżek nie należy 

stosować do lokali wynajmowanych w drodze przetargu. 

Jednocześnie w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 

należy wprowadzić zapisy dotyczące obowiązku okresowej weryfikacji spełniania przez 

najemcę (z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu) kryterium dochodowego 

uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu. Ponieważ ustawa dopuszcza 

weryfikację nie częściej niż co 2,5 roku, rekomenduje się w uchwale założyć przeprowadzanie 

weryfikacji spełniania przez najemców kryterium wysokości dochodu co 3 lata 

i przeprowadzanie jej nie później niż do 15 października, począwszy od 2021 r. 

 

W przypadku ustalenia w wyniku powyższej weryfikacji, że średni miesięczny dochód 

gospodarstwa domowego najemcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego 

w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji jest wyższy niż dochód 

określony na podstawie kryteriów zawartych w aktualnej uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu 

określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminnego, dotyczących wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej 

oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas oznaczony, wysokość czynszu ustala się na 

podstawie wzoru określonego w art. 21c ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów (…), 
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wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Gmina nie może ustalić w tej sytuacji niższej wysokości czynszu niż 

obowiązującej w przypadku, gdyby dla gospodarstwa domowego o danej liczbie członków 

wysokość dochodu nie przekraczała dochodu określonego na podstawie kryteriów zawartych 

w aktualnej uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu. Wysokość czynszu nie może jednocześnie 

przekroczyć w skali roku 8% wartości odtworzeniowej lokalu. 

 

W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu najemca może 

zgodnie a art. 21c ust. 11: 

1) odmówić pisemnie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania umowy najmu po 

upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia – zobowiązany jest wtedy do 

uiszczania czynszu w dotychczasowej wysokości do dnia rozwiązania umowy najmu; 

2) zakwestionować podwyżkę czynszu, wnosząc pozew do sądu o ustalenie, że 

podwyżka jest bezzasadna, przy czym na gminie ciąży obowiązek wykazania 

zasadności podwyżki. Uznanie przez sąd podwyżki w innej wysokości niż wynikająca 

z wypowiedzenia, zobowiązuje najemcę do zapłaty kwoty odpowiadającej różnicy 

między podwyższonym a dotychczasowym czynszem, za okres od upływu terminu 

wypowiedzenia. 

Gdy podwyżka wysokości czynszu przekracza 50% dotychczasowej wartości, najemca przez 

pierwsze 6 miesięcy wnosi czynsz w wysokości 150% dotychczasowej wysokości czynszu. Jeśli 

dochody najemcy obniżą się w okresie obowiązywania zwiększonej stawki czynszu, może on 

wystąpić do właściciela z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości czynszu stosownie do 

aktualnie osiąganych dochodów, wykazanych w deklaracji. Stawkę wylicza się wówczas także 

zgodnie ze wzorem w art. 21 c ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów (…). 

 

Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

Należy do czasu poprawy stanu technicznego w zasobie mieszkaniowym gminy Bytom 

utrzymać jako kryterium kwalifikujące wnioskodawcę do poprawy warunków zamieszkiwania 

następujące sytuacje: 

1) zamieszkiwanie w lokalu lub budynku, który z uwagi na stan techniczny nie nadaje się 

na stały pobyt ludzi lub w pomieszczeniach o charakterze niemieszkalnym; 

2) zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu na jego położenie lub wyposażenie 

techniczne nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, 

potwierdzonych orzeczeniem lekarskim. 
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Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na 

czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

27 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (z późn. zm.) wśród osób uprawnionych do najmu 

lokalu o czynszu za lokale mieszkalne pierwszeństwo przysługuje: 

1) najemcom uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy 

o ochronie praw lokatorów (…), decyzji organu nadzoru budowlanego lub orzeczenia 

sądowego, a w szczególności: 

a) przekwaterowywanym z budynków lub lokali zagrożonych katastrofą budowlaną, 

przeznaczonych do rozbiórki lub z pomieszczeń o charakterze niemieszkalnym; 

b) przekwaterowywanym na wniosek wynajmującego z budynków przeznaczonych 

do modernizacji, remontu lub sprzedaży; 

c) przekwaterowywanym na wniosek wynajmującego na czas remontu dotychczas 

zajmowanego lokalu; 

2) repatriantom, którym gmina Bytom na podstawie odrębnych przepisów zobowiązała 

się umożliwić osiedlenie się na terenie Bytomia;  

3) najemcom przekwaterowywanym z budynków, które zostały przeznaczone przez 

gminę do opróżnienia z uwagi na planowaną inwestycję bądź inne zamierzenia 

w zakresie ich zagospodarowania;  

4) najemcom lokali:  

a) usytuowanych w budynkach znajdujących się w strefie II miasta w zamian za lokal 

w innej strefie miasta,  

b) którzy w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania oferty nie zadeklarują zamiaru 

dokonania wykupu zajmowanego mieszkania,  

c) usytuowanych w budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne zostały 

przeznaczone do wynajęcia jako lokale socjalne, jeśli brak jest możliwości 

zawarcia umowy najmu według zasad i na warunkach określonych dla najmu 

lokali socjalnych; 

5) po zakończonym okresie zatrudnienia byłym pracownikom niebędącym 

nauczycielami zajmującym lokale znajdujące się w szkołach i placówkach 

oświatowych; 

6) w uzasadnionych przypadkach najemcom, którzy zadeklarują chęć zamiany 

zajmowanego lokalu na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub o niższym 
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standardzie, oraz użytkownikom, z którymi zostanie zawarta umowa najmu 

socjalnego. 

Ponadto, jeśli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wynajmujący 

zawiera z nimi umowę najmu lokalu spełniającego kryteria lokalu przeznaczonego do najmu 

socjalnego na czas nieoznaczony za zapłatą czynszu za lokale mieszkalne. Jeśli osiągają niski 

dochód, wynajmujący zawiera z nimi umowę najmu socjalnego. Jeśli przekwaterowanie 

dotyczy osób, które zamieszkują lokal na podstawie umowy najmu socjalnego, wynajmujący 

zawiera z nimi umowę najmu socjalnego. 

 

W przypadku remontu wymagającego opróżnienia lokalu dotychczas zajmowanego przez 

najemcę lub osobę nieposiadającą tytułu prawnego do lokalu, wynajmujący wskazuje lokal 

zamienny na nie dłużej niż rok, chyba że jest to lokal docelowy.  

 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, wobec 

których sąd w wyroku orzekł o uprawnieniu do zawarcia takiej umowy.  

 

Korzystając z uprawnień zawartych w art. 25 ustawy o ochronie praw lokatorów (…), gmina 

Bytom wypowiada najemcy umowę najmu socjalnego lokalu bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, jeśli uzyskał on tytuł prawny do innego lokalu i może go używać.  

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego, należy w istniejącej uchwale nr XV/205/13 Rady Miejskiej 

w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom dotychczasowy zapis § 7 ust. 1 pkt 4c zmienić 

na następujący: „usytuowanych w budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne zostały 

przeznaczone do wynajęcia w najmie socjalnym, jeśli brak jest możliwości zawarcia umowy 

najmu socjalnego lokalu”. Ponadto w § 7 ust. 1 pkt 6 proponuje się dodanie zapisu 

przyznającego pierwszeństwo również tym najemcom, którzy zadeklarują chęć zamiany 

zajmowanego lokalu na lokal, w którym przeprowadzą remont we własnym zakresie i na 

własny koszt, oraz zmianę zapisu dotyczącego użytkowników, z którymi zostanie zawarta 

umowa najmu socjalnego lokalu. 
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Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony 

i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 

W sytuacji, gdy zostaną zaspokojone potrzeby mieszkaniowe osób, którym przysługuje 

pierwszeństwo zawarcia umowy lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego, 

wolne lokale mieszkalne mogą być wynajmowane: 

1) najemcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, którzy 

spełniają kryterium dochodowe określone w aktualnej uchwale Rady Miejskiej 

w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, jeśli spełniają jeden z poniższych warunków: 

a) posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub wychowują 

dziecko niepełnosprawne, jeżeli ich trudna sytuacja zdrowotna lub warunki 

zamieszkiwania uzasadniają wynajem innego lokalu; 

b) ukończyły 75 lat, a konieczność zamiany lokalu jest uzasadniona ze względu 

na stan zdrowia, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; 

c) zajmują lokal, w którym występuje najem poszczególnych pomieszczeń przez 

2 lub więcej najemców (mieszkanie wspólne), jeśli odzyskany lokal będzie 

wyposażony w co najmniej 2 elementy techniczne typu: łazienka, w.c., 

łazienka z w.c., gaz, c.o.; 

d) przekażą do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal w zamian za lokal 

poza strefą II miasta. 

2) osobom, które: 

a) nie posiadają, ani ich małżonkowie, ani osoby, z którymi faktycznie pozostają 

we wspólnym pożyciu, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, 

osiągają dochód określony w aktualnej uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy i posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub 

wychowują dziecko niepełnosprawne, a dalsze przebywanie w zajmowanym 

lokalu nie jest możliwe z uwagi na szczególną sytuację rodzinną lub warunki 

zamieszkiwania; 

b) opuszczają rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą i nie mają 

możliwości powrotu do miejsca zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy 

zastępczej, jeśli ich ostatnim miejscem zamieszkania przed umieszczeniem 

w pieczy zastępczej był Bytom. 
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W kolejnych przepisach uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa się, jaka liczba lokali 

mieszkalnych powinna być zagwarantowana rocznie na rzecz opuszczających pieczę 

zastępczą. Dobrą praktyką dotychczasowych uchwał były osobne pule gwarantowanych 

lokali dla osób opuszczających pieczę rodzinną i instytucjonalną. 

 

Po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia 

umowy lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego, a także wymienionych 

powyżej 2 grup osób, do zawarcia umowy najmu socjalnego w lokalu poza II strefą miasta 

może zostać zakwalifikowana osoba, która zamieszkuje na terenie Bytomia z zamiarem 

stałego pobytu, nie posiada, ani jej małżonek, ani osoba faktycznie pozostająca we 

wspólnym pożyciu, tytułu prawnego do innego lokalu i która osiąga niski dochód oraz spełnia 

jeden z poniższych warunków: 

1) posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub wychowuje dziecko 

niepełnosprawne, a dalsze przebywanie w zajmowanym lokalu nie jest możliwe 

z uwagi na szczególną sytuację rodzinną lub warunki zamieszkiwania; 

2) jest bezdomna w rozumieniu przepisów obowiązującej ustawy o pomocy społecznej 

i realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności, określony przepisami 

o pomocy socjalnej. 

Dobrą praktyką jest zagwarantowanie puli przynajmniej trzech lokali rocznie dla osób 

bezdomnych. Rekomenduje się wprowadzenie zasady zagwarantowania puli przynajmniej 

trzech lokali dla osób niepełnosprawnych oczekujących na zawarcie umowy najmu 

socjalnego lokalu. 

 

W ostatniej kolejności do zawarcia umowy najmu socjalnego może zostać zakwalifikowana 

osoba, która osiąga niski dochód i nie posiada, ani jej małżonek, ani osoba faktycznie 

pozostająca we wspólnym pożyciu, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.  

 

Trzeba jednak zauważyć, że w szczególnych opisanych trzech przypadkach gmina może 

zgodnie z aktualnymi tendencjami podjąć decyzję o realizacji wniosków o najem socjalny 

z pominięciem kolejności. 
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I przypadek: lista w ponad 80% składa się z osób oczekujących na zawarcie umowy najmu 

socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją, które zajmują lokale stanowiące własność innych 

podmiotów niż gmina Bytom, przy czym okres oczekiwania wynosi kilka lub kilkanaście lat. 

W celu uniknięcia roszczeń odszkodowawczych zasadna jest realizacja tychże wniosków 

z pominięciem kolejności. Zasadę tę wielokrotnie stosowano w przeszłości, co pozwoliło na 

znaczne zmniejszenie kwot wypłaconego odszkodowania na rzecz takich podmiotów, jak: 

PKP, AMW, Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom, Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum i inni wierzyciele. 

II przypadek: wnioski osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego w związku 

z orzeczoną eksmisją z lokalu stanowiącego zasób gminy Bytom: 

– w przypadku lokali o dużym metrażu zajmowanych przez 1 lub 2 osoby, lokali o wysokim 

standardzie (np. wyposażonych w centralne ogrzewanie), 

– ostatnich lokali we wspólnotach mieszkaniowych, 

– wniosków osób/rodzin uciążliwych.  

Celem jak najszybszego odzyskania takich lokali jest ich sprzedaż lub inne zagospodarowanie, 

np. przeznaczenie na lokal zastępczy w związku z wykwaterowaniami. W przypadku 

osób/rodzin uciążliwych dodatkowym argumentem jest bezpieczeństwo i spokój pozostałych 

mieszkańców budynku. 

III przypadkiem, uzasadniającym realizację wniosków z pominięciem kolejności, jest sytuacja, 

gdy wierzyciel (lub inny podmiot) deklaruje gotowość remontu wskazanego przez gminę 

Bytom lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, co pozwala ograniczyć koszty związane 

z remontem oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. 

 

Ponadto, rekomenduje się, żeby realizacja wniosku poza kolejnością również dotyczyła 

wniosków osób oczekujących na najem socjalny na zasadach ogólnych w przypadku 

deklaracji remontu lokali wskazanych przez gminę przez podmioty zewnętrzne, których 

działalnością statutową jest pomoc osobom ubogim, bezdomnych, niepełnosprawnym. 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów (…) umowa najmu socjalnego lokalu zawierana 

jest na czas oznaczony25. Zasady weryfikacji dochodu i tytułu prawnego do innego lokalu 

określono w części niniejszego dokumentu poświęconej omówieniu wysokości dochodu 

                                                      
25  Czas trwania umów najmu socjalnego zostanie określony szczegółowo w aktualizowanej uchwale 
nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom. 

 

Id: 0AF39F76-31F1-47C2-8B3E-503471737196. Podpisany Strona 67



       

67 
 

gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas 

nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej 

stosowanie obniżek czynszu. 

 

W zasobie mieszkaniowym gminy Bytom tworzy się zasób tymczasowych pomieszczeń 

z informacją o planowanej stawce czynszu (nie wyższej niż w najmie socjalnym) oraz 

o dopuszczalnym czasie obowiązywania umowy najmu tych pomieszczeń (nie krótszym niż 

miesiąc i nie dłuższym niż 6 miesięcy). Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera 

się z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym 

orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, 

bez prawa do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego, przy czym prawo to nie 

przysługuje dłużnikowi w sytuacjach opisanych w art. 25d ustawy. 

 

Zasady najmu lokali, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta są przeznaczone do 

realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej 

Prezydent Miasta może w każdym roku kalendarzowym wyznaczyć lokale mieszkalne do 

zasiedlenia oraz lokale wymagające przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego 

najemcy, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostaną przeznaczone do realizacji 

szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej. 

 

Rekomenduje się utrzymanie tego rozwiązania prawnego w zaktualizowanej uchwale 

nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom. 

Pierwszym krokiem do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, w przypadku puli 

mieszkań do remontu, jest zawarcie i wypełnienie warunków umowy dotyczącej 

przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Uprawnieni do 

wnioskowania o mieszkania z tej puli są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) nie posiadają prawa własności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub 

jego części oraz nie są w trakcie budowy lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego; 

2) uzyskały średni miesięczny dochód w rozumieniu obowiązującej ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, liczony na członka gospodarstwa domowego za rok 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego zgodnie 

z obowiązującą uchwałą o zasadach najmu. 
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Rekomenduje się utrzymanie w uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu zasad obniżania pułapu 

dochodowego dla wnioskodawców z dwójką lub większą liczbą dzieci, młodszych niż 35 lat. 

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu może w sytuacji, gdy każdy z wnioskodawców 

w gospodarstwie domowym ubiegających się o lokal ukończył naukę w systemie dziennym 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku i posiada umowę o pracę, zwolnić 

wnioskodawców ze spełniania kryteriów dochodowych do pierwszej weryfikacji spełniania 

przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lokalu. 

 

Zasady najmu lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego 

najemcy 

Obowiązująca Uchwała nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Bytom (z późn. zm.) przewiduje, że lokale, które wymagają przeprowadzenia remontu mogą 

być przyznawane jako lokale do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. O zawarcie 

umowy dotyczącej przeprowadzenia na własny koszt remontu lokalu po pierwsze mogą 

ubiegać się osoby, które nie posiadają, ani ich małżonkowie, ani osoby, z którymi faktycznie 

pozostają we wspólnym pożyciu, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Po drugie 

zgodnie z uchwałą w dalszej kolejności o zawarcie umowy mogą również ubiegać się osoby 

posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Warunkiem zawarcia umowy najmu po 

wyremontowaniu lokalu z osobami posiadającymi tytuł prawny do innego lokalu 

mieszkalnego w Bytomiu jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu. 

Uprawnienie do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny 

przyszłego najemcy nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Regulamin kierowania osób 

uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do remontu określa Prezydent Miasta 

w drodze zarządzenia.  

Dotychczasowe zapisy uchwały nie wymagają zmiany i sprawdzają się w praktyce, dlatego 

rekomenduje się ich utrzymanie. 

Należy mieć jednak na uwadze, iż osoby, które wykonały remont lokalu na koszt własny 

przyszłego najemcy powinny również spełniać kryteria dochodowe obowiązujące lokatorów 

zasobu gminnego. Oznacza to, iż przed zawarciem umowy najmu powinny złożyć do 

weryfikacji kryterium dochodowego deklaracje o wysokości dochodów członków 

gospodarstwa domowego oraz oświadczenia majątkowe.  

Jednocześnie z powodu poniesionych nakładów rekomenduje się opracowanie systemu 

obniżek czynszu opartego np. na następującej zasadzie: jeżeli stan techniczny lokalu wymaga 

poniesienia nakładów remontowych o okresie amortyzacji powyżej 5 lat, najemcy 
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przysługiwać będzie 50% obniżka stawki czynszu w okresie amortyzacji faktycznie 

poniesionych kosztów. Alternatywnie rekomenduje się również opracowanie zasad 

wynajęcia lokali do remontu na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego do remontu 

z dokonaniem kompensaty kosztów prac remontowych w poczet czynszu najmu. 

 

Kaucja z tytułu najmu lokalu 

Rekomenduje się, aby zawarcie umowy najmu lokalu do zasiedlenia, w szczególności tych, 

w których przeprowadzono remonty, było uzależnione od wpłaty kaucji mieszkaniowej. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) kaucja zabezpieczająca pokrycie 

należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu, 

nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego 

według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.  

 

Zasady tworzenia list uprawnionych do zawarcia różnych rodzajów umów najmu 

Zasady tworzenia list uprawnionych do zawarcia umów najmu określają przepisy uchwały 

nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (z późn. zm.). 

W dotychczasowych zapisach uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

27 maja 2013 r. wprowadzono podział na 3 listy: osób uprawnionych do uzyskania lokalu 

o czynszu za lokale mieszkalne, osób uprawnionych do uzyskania lokalu socjalnego oraz osób 

uprawnionych do uzyskania lokalu do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. 

W ramach list osób uprawnionych do uzyskania lokalu o czynszu za lokale mieszkalne oraz 

lokalu socjalnego wprowadzono odrębne kryteria przyznające pierwszeństwo do uzyskania 

przez osobę ujętą do listy lokalu danego typu. Do listy osób uprawnionych do uzyskania 

lokalu o czynszu za lokale mieszkalne ujmowane są wnioski według kolejności określonej na 

podstawie przepisów § 7, § 9 uchwały nr XV/205/13. Do listy osób uprawnionych do 

uzyskania lokalu socjalnego (zawarcia najmu socjalnego lokalu) ujmowane są wnioski według 

kolejności określonej na podstawie przepisów § 7 ust. 2, § 8, § 11, § 12 uchwały 

nr XV/205/13. Każda z list jest tworzona odrębnie i realizowana niezależnie, w zależności od 

liczby oraz rodzaju wolnych lokali posiadanych przez gminę z przeznaczeniem dla danej 

grupy osób uprawnionych. W związku z tym, że wypracowana przez gminę metoda 

tworzenia list uprawnionych do zawarcia umów najmu uwzględnia wszystkie przypadki 

mieszkańców, którym przysługują lokale gminne, a ponadto jest ona czytelna, jasna oraz 

znana i akceptowana przez osoby zainteresowane, rekomenduje się jej dalsze stosowanie tak 

długo, jak będzie ona efektywna. Zasady tworzenia list winny bowiem wynikać z hierarchii 
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potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Proponuje się więc, żeby 

w nowej uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy 

zasobu gminy Bytom utrzymać dotychczasowe dobrze funkcjonujące rozwiązania.  

Rekomenduje się utrzymanie społecznej Komisji Mieszkaniowej, jako organu o charakterze 

opiniotwórczym, do kompetencji którego należałoby rozpatrywanie wniosków osób 

znajdujących się w sytuacji szczególnej, uzasadniającej przyznanie lokalu mieszkalnego poza 

kolejnością. Jej głównym przedmiotem działania jest opiniowanie wniosków osób, w tym 

tych, których wnioski nie zostały ujęte do właściwych list osób uprawnionych, ubiegających 

się o przyznanie lokali z zasobów gminy. Sposób powołania, skład osobowy oraz szczegółowy 

regulamin działania Komisji Mieszkaniowej określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.  

Komisja Mieszkaniowa w stosunku do osób, które już są ujęte do listy,  rozpatruje wnioski, 

jeśli osoby te zamieszkują w Bytomiu z zamiarem stałego pobytu i których szczególna 

sytuacja rodzinna, zdrowotna lub warunki zamieszkania uzasadniają przyznanie lokalu 

mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony za zapłatą czynszu za lokale 

mieszkalne, lokalu wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego 

najemcy, zawarcia umowy najmu socjalnego, z pominięciem kolejności ujęcia wniosków na 

obowiązujących listach. 

W uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu określa się osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji 

rodzinnej i zdrowotnej, wymieniając w każdym wypadku: 

1) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz rodziny wychowujące dzieci 

niepełnosprawne, których dalsze zamieszkiwanie w dotychczas zajmowanym lokalu 

nie jest możliwe z uwagi na stan zdrowia, 

2) osoby pokrzywdzone wskutek przestępstwa popełnionego na ich szkodę przez osoby 

wspólnie zamieszkałe w lokalu, które zostały skazane z tego tytułu prawomocnym 

wyrokiem sądowym, jeżeli ze względu na rodzaj popełnionego przestępstwa dalsze 

wspólne zamieszkiwanie w lokalu nie jest możliwe z uwagi na zagrożenie dla życia lub 

zdrowia, bądź które wykażą w sposób bezsporny wyżej wymienione okoliczności, 

3) osoby zamieszkujące w lokalach wyłączonych z użytkowania przez organ nadzoru 

budowlanego. 

W przypadku wniosków osób opiniowanych przez Komisję, które nie są ujęte do listy, 

a ubiegają się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas 

nieoznaczony za zapłatą czynszu za lokale mieszkalne, lokalu wymagającego 

przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy lub zawarcia umowy najmu 

socjalnego, z pominięciem kolejności ujęcia wniosków na obowiązujących listach, 

rekomenduje się ograniczenie liczby przyznawanych przez Prezydenta Bytomia lokali 

mieszkalnych poza kolejnością do 10 rocznie.  
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Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi 

lokale w innych zasobach 

Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego mają obowiązek 

ponoszenia opłat z tytułu czynszu i innych opłat niezależnych od właściciela. Gmina może 

pomóc najemcom, którzy mają problem z wywiązaniem się z tych zobowiązań poprzez różne 

działania. Jednym z najbardziej skutecznych jest zamiana lokalu mieszkalnego na tańszy 

w utrzymaniu. 

 

Zasady zamiany są uregulowane w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom. Dobrowolna zamiana mieszkań 

powinna być traktowana przez najemców lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy 

zasób gminny jako podstawowy sposób poprawy warunków mieszkaniowych. 

 

Zamiana może być dokonana niezależnie od formy własności zasobów mieszkaniowych, ale 

konieczne jest uzyskanie zgody właściciela nieruchomości podlegającej zamianie. Konieczny 

jest też tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (tj. umowa najmu). W przypadkach 

uzasadnionych szczególnymi względami społecznymi lub interesem gminy Prezydent może 

wyrazić zgodę na zamianę lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. Rekomenduje się 

ponadto dopuszczenie zamiany lokalu na mniejszy, zgodnie z normami najmu socjalnego 

w sytuacji, gdy wobec osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu został wydany wyrok 

eksmisyjny. 

 

Bytomskie Mieszkania prowadzą bank (biuro) zamian – rejestr osób ubiegających się 

o zamianę mieszkania, który można przeglądać celem wyszukania osoby chętnej do zamiany. 

Bank zamian zawiera wszystkie lokale przeznaczone do zamiany na terenie miasta 

niezależnie od właściciela zasobu. Procedura zgłoszenia lokalu do zamiany jest uproszczona 

i przyjazna. Potrzebne są 2 dokumenty – dowód osobisty oraz zgłoszenie wolnego lokalu do 

zamiany. 

 

Zamiana jest traktowana jako jeden ze sposobów wyjścia z trudnej sytuacji finansowej 

i proponowana najemcom oraz osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, dla których 

zamiana mieszkania i zapłata długu oraz uzyskanie mieszkania tańszego w utrzymaniu może 

być wyjściem z długoterminowych zaległości. 
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Dopuszczono 3 możliwości zamiany: 

a) za jednorazową całkowitą spłatą zadłużenia przez nowego najemcę, 

a w przypadku braku możliwości takiego rozwiązania: 

b) za częściową zapłatą przez osobę zadłużoną i nowego najemcę, 

c) zamiana bez przejmowania zobowiązań –zaległości obciążają dłużnika. 

 
Rekomenduje się by tryb postępowania oraz warunki zamiany lokali zostały uregulowane 

odrębnie.  

Na wniosek dłużnika (najemcy/ów) a także pełnoletnich dzieci zadłużonych najemców 

dopuszczane jest częściowe umorzenie zaległości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Biuro (bank zamian) pomaga w kojarzeniu osób, które deklarują potrzebę 

zamiany. Wykaz osób zadłużonych wyrażających zgodę na zamianę mieszkania komunalnego 

znajduje się w tym biurze. 

 

Idea zamiany lokali jest dobrym narzędziem racjonalnego gospodarowania gminnym 

zasobem mieszkaniowym. Z tego powodu rekomenduje się, żeby w nowej uchwale 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy 

Bytom rozwinąć ideę banku zamian między kontrahentami w ramach Bytomskich Mieszkań, 

w tym wprowadzić możliwość zamiany przez najemcę lokalu z gminą Bytom przy 

jednoczesnym wyremontowaniu tego lokalu we własnym zakresie i na koszt własny najemcy. 

 

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 

najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 

Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) do osób, które do chwili śmierci 

najemcy lokalu sprawowały nad nim opiekę na podstawie umowy zawartej z najemcą przed 

dniem 12 listopada 1994 r., spełniającej wymagania określone w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. poz. 165, z późn. zm.), stosuje się art. 

691 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 listopada 1994 r.  

Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z osobami, które pozostały w lokalu 

opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, 

jeśli osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu złożą deklarację o wysokości dochodów 

członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie 

deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego 

i spełnią kryteria wymagane w aktualnej uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom. 
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Zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy 

o ochronie praw lokatorów (…) 

Gmina może przeznaczać lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 

wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998). 

 

Prezydent Miasta może wydzielić z mieszkaniowego zasobu gminy lokale mieszkalne na rzecz 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z przeznaczeniem na mieszkania chronione. 

Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych zostaną określone w odrębnej 

uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu. 

 

Prezydent może również wydzielić z mieszkaniowego zasobu gminy lokale mieszkalne na 

rzecz jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w celu ich wyremontowania przez 

jednostkę w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na potrzeby: 

1) wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą; 

2) wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, 

jeśli miejscem ich zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy 

zastępczej był Bytom, a wychowankowie nie mają możliwości powrotu do miejsca 

zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej; 

3) klientów pomocy społecznej, w szczególności osób wykonujących remonty lokali 

socjalnych, osób realizujących indywidualne plany wychodzenia z bezdomności, 

kontrakty socjalne oraz inne programy o charakterze aktywizującym. 

 

Prezydent może wydzielić z mieszkaniowego zasobu gminy lokale mieszkalne 

z przeznaczeniem na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinnego domu 

dziecka, o których mowa w obowiązującej ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 
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Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 

Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, usytuowane 

w budynkach znajdujących się poza strefą II miasta przeznacza się do wynajęcia, 

z zachowaniem następującej kolejności: 

1) na rzecz osób, którym przysługuje prawo do uzyskania takiego lokalu zamiennego, 

ujętych na właściwej liście osób uprawnionych; 

2) jako lokale do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, w trybie określonym 

niniejszą uchwałą; 

3) w drodze przetargu na wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni 

lokalu. 

 

Po wyczerpaniu powyższego trybu wynajęcia lokali, lokale te przeznacza się do sprzedaży. 

W przypadku braku możliwości wynajęcia lokalu, jego sprzedaży bądź wyłonienia najemcy 

w drodze przetargu lokale zostaną wynajęte na zasadach określonych w uchwale Rady 

Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Bytom. 

 

c) Pomoc w dostosowaniu warunków mieszkaniowych do sytuacji rodzinnej 

 

Dodatki mieszkaniowe 

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie 

przedstawione niżej kryteria:26 

 posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub są pozbawieni tego tytułu, 

ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny; 

 średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego 

w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym; 

 jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od 

określonego wyżej, a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku 

mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę;  

 za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

                                                      
26

 http://www.mopr.bytom.pl/mopr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=232. 
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chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że 

zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia 

dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 

okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń 

w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego 

oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla 

niektórych emerytów, rencistów osób pobierających świadczenie przedemerytalne 

albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy 

pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz 

z 2017 r. poz. 60); 

 zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób, tzn. jeżeli 

powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni 

normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi 

i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywna 

powierzchnia powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba 

niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli 

niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem 

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz osób legitymujących się 

orzeczeniami, o których mowa w ww. ustawie o rehabilitacji, wydanymi przed 

23 listopada 2004 r., konieczność zamieszkania w oddzielnym pokoju może być 

udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego. 
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Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w lokalu mieszkalnym nie ma 

centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego 

źródła – wówczas na zakup opału otrzymuje ryczałt, stanowiący część dodatku 

mieszkaniowego. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej 

się dodatek bądź przekazywany na konto zarządcy budynku. 

 

Udzielenie ulgi w spłacie należności: ratalna spłata zaległości, odroczenie terminu płatności, 

umorzenie należności  

Warunki stosowania przedstawionych wyżej rozwiązań są szczegółowo opisywane 

w aktualnych uchwałach Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia zasad i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną, oraz 

wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg27. 

 

Podmiotami uprawnionymi do umarzania należności, rozkładania na raty i odraczania 

terminów płatności należności są: 

1) Prezydent Miasta – do należności pobieranych przez Urząd Miejski; 

2) kierownicy jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do należności pobieranych przez 

te jednostki. 

Organ uprawniony może z urzędu umorzyć należność w następujących przypadkach 

określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: 

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek 

nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła 

przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 

kwoty 6000 zł; 

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, 

a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

                                                      
27

 W szczególności na dzień uchwalenia niniejszego dokumentu obowiązuje uchwała nr LI/627/17 Rady 
Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek 
organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga będzie stanowić pomoc 
publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 
6 września 2017 r., poz. 4719). 
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3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub 

postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny; 

 

W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, 

o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są 

spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 

Ponadto zgodnie z art. 57 wyżej wymienionej ustawy na wniosek dłużnika: 

1) należności mogą być umarzane w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem dłużnika lub interesem publicznym; 

2) należności mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części należności 

mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać 

rozłożona na raty – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub 

gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika. 

 

Szczególne zastosowanie w przypadku Bytomia ma art. 56 ust. 1 pkt 3 i wymaga określenia, 

w stosunku, do których dłużników w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne 

okazało się nieskuteczne. Ponadto należy także skupić się i przeanalizować sytuację rodzin, 

w których kolejne pokolenie zaczyna solidarnie wchodzić w zobowiązania rodziców, tracąc 

przez to możliwość ubiegania się o lokal mieszkalny na równych zasadach, bez dodatkowego 

obciążenia finansowego. Sytuacja tych młodych osób stanowi ważny interes publiczny 

decydujący o potrzebie pilnych umorzeń w takich sytuacjach. Trzeba jednak zaznaczyć, że 

należności te mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione 

wobec wszystkich zobowiązanych. 

 

W przypadku umarzania należności z urzędu należności uboczne są obliczane na dzień 

wydania rozstrzygnięcia. 

 

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 

możliwościami płatniczymi dłużnika, termin płatności należności pieniężnej może na wniosek 

dłużnika zostać odroczony lub należność pieniężna może zostać rozłożona na raty. 

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty może być udzielone na okres 
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nie dłuższy niż 12 miesięcy. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może 

być dłuższy niż 24 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ uprawniony 

może wyrazić zgodę na spłatę należności pieniężnej rozłożonej na raty, na okres nie dłuższy 

niż 36 miesięcy. 

Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera 

się odsetek za zwłokę za okres od daty wydania oświadczenia woli lub zawarcia umowy 

dotyczącej rozłożenia zaległości na raty do upływu terminu lub terminów zapłaty. Jeżeli 

dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości którejkolwiek z ustalonych rat, 

pozostała do spłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi 

odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami za okres od daty wydania oświadczenia woli 

lub zawarcia umowy dotyczącej rozłożenia zaległości na raty do upływu terminu lub 

terminów zapłaty. Ulgi, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i szczegółowo opisane w aktualnej uchwale Rady 

Miejskiej w Bytomiu w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

i związane z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, mogą stanowić 

pomoc de minimis i są udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 140/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352/1 z 24.12.2013). 

 

Organ może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o umorzeniu lub udzieleniu innych 

ulg w spłacaniu należności pieniężnej, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie 

których umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że 

oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził ten organ 

w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania. 

 

W przypadku ubiegania się o ulgę w spłacie zaległości w formie umorzenia, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych art. 21.1.pkt 97b (zwolnienie przedmiotowe z odprowadzania podatków od 

umarzanych zaległości za lokale mieszkalne) dłużnik nie będący przedsiębiorcą, który posiada 

zadłużenie związane z lokalem użytkowym informowany jest przez organ uprawniony, że 

kwota umorzonej należności stanowi przysporzenie i podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, co zostaje potwierdzone, w przypadku udzielenia ulgi, 

wystawieniem przez organ (w tym wypadku Bytomskie Mieszkania) dokumentu PIT-11 

w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano 

umorzenia.  
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Ponadto w celu ułatwienia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej 

spłaty zaległych należności wobec gminy Bytom została wprowadzona możliwość 

odpracowania na rzecz wierzyciela forma świadczenia rzeczowego – odpracowanie 

należności. 

Dobrą praktyką w komunikacji z dłużnikami jest łatwy dostęp do informacji o możliwościach 

uzyskania ulgi w spłacie zadłużenia oraz wniosków do organu uprawnionego o udzielenie 

ulgi.28 

 

Mieszkania chronione  

Ideą tworzenia mieszkań chronionych jest stworzenie miejsca przygotowującego osoby, 

które ze względu na trudną sytuację życiową, potrzebują wsparcia w codziennym życiu. 

Mieszkanie chronione przygotowuje je do samodzielnego życia lub wspiera w codziennym 

funkcjonowaniu, dzięki opiece zapewnianej przez specjalistów. 

W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby mające problemy z codziennym 

funkcjonowaniem, mogą pod opieką specjalisty utrwalić lub nabyć umiejętności niezbędne 

do przyszłego samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Mieszkańcy nabywają 

umiejętności pełnienia ról społecznych i zawodowych, odbudowują zerwane więzi rodzinne. 

Mieszkania chronione stanowią wartościowe rozszerzenie wachlarza usług świadczonych 

na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Tworzenie w środowisku 

miejsc dla osób opuszczających pieczę zastępczą wymagających wsparcia ze względu na brak 

możliwości powrotu do rodzin, z których się wywodzą, oraz brak możliwości pozostania 

w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, może przyczyniać się do zakończenia 

z sukcesem procesu usamodzielniania. 

 

Organizacja mieszkań chronionych wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, jakie ponosi 

Miasto, jednocześnie jednak stanowi sposób realizacji obowiązku wynikającego z art. 140 

ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, tj. udzielenia pomocy w uzyskaniu przez usamodzielnionego wychowanka 

odpowiednich warunków mieszkaniowych, oraz analogicznych zapisów zawartych w ustawie 

o pomocy społecznej. 

W ramach MOPR w Bytomiu funkcjonuje 5 mieszkań chronionych (stan na 12.2018 r.). 

Istnieje mieszkanie dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (mężczyźni), 

mieszkanie dla bezdomnych, samotnych matek z dziećmi oraz 3 mieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (1 dla kobiet i 2 dla mężczyzn). 

                                                      
28

 http://www.bm.bytom.pl/wnioski-windykacja. 

Id: 0AF39F76-31F1-47C2-8B3E-503471737196. Podpisany Strona 80



       

80 
 

Taka forma udzielanego wsparcia ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia 

oraz dogodnych warunków bytowych dla osób z niej korzystających. 

 

W odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi ta forma wsparcia jest pozytywnie 

oceniana przez pracowników Zespołu psychiatryczno-środowiskowego MOPR w Bytomiu 

z uwagi na osiągnięte dotychczas efekty (mieszkania te prowadzone są od 2008 r.) w postaci 

uzyskania przez mieszkańców założonych rezultatów. Mieszkańcy podczas pobytu zwiększają 

wiedzę na temat choroby i konieczności systematycznego leczenia, odbudowują relację 

i więzi rodzinne, podejmują pracę, kontynuują nauką. Efektem tego jest usamodzielnienie 

poprzez uzyskanie własnego mieszkania lub powrót do rodziny. 

 

Należy rozważyć oddawanie do użytku więcej tego typu mieszkań (dla usamodzielnianych 

wychowanków pieczy zastępczej), mając na względzie możliwości finansowe miasta Bytom. 

Posiadane obecnie mieszkanie pokrywa potrzeby w zakresie wsparcia usamodzielnianych 

wychowanków płci męskiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że żadna z kobiet opuszczających 

pieczę zastępczą nie złożyła wniosku dotyczącego tej formy wsparcia w 2018 r. 

 

Z uwagi na rosnący problem funkcjonowania osób młodych, chorych psychicznie 

w środowisku lokalnym, pracownicy Zespołu psychiatryczno-środowiskowego Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu uznają za zasadne utworzenie kolejnego mieszkania 

chronionego dla osób mających problem ze zdrowiem psychicznym. Koszt pobytu 

w mieszkaniu chronionym jest znaczne niższy niż w placówce pobytu całodobowego takiego, 

jak dom pomocy społecznej. 

 

MOPR analizuje również inne potrzeby powiązane z sytuacją lokalową klientów pomocy 

społecznej, w szczególności osób bezdomnych. W przypadku osób bezdomnych potrzebne są 

mieszkania będące etapem pośrednim pomiędzy noclegownią a samodzielnym mieszkaniem. 

MOPR planuje tę formę wsparcia poprzez uruchomienie 2 mieszkań wspomaganych 

o charakterze treningowym. Nie będą to mieszkania chronione, jednak spełnią analogiczną 

rolę. Możliwość ich uruchomienia uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych; 

wniosek o dotację na ten cel został złożony w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 

Ponadto w kontekście narastających problemów demograficznych związanych ze starzeniem 

się społeczeństwa rekomenduje się objęcie programem mieszkań chronionych seniorów 

i niepełnosprawnych przez dostosowanie lokali i ich wyposażenia do ich potrzeb. 
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d) Polityka czynszowa 

Zasady polityki czynszowej określone w niniejszym dokumencie będą przekładać się na 

zapisy kolejnych wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Bytom. Jako ponadczasowy można uznać cel polityki czynszowej sformułowany w aktualnym 

Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 

2014-2019 (WPGMZG). Określenie polityki czynszowej umożliwia prowadzenie właściwej 

gospodarki lokalami mieszkalnymi, należyte utrzymanie techniczne budynków mieszkalnych, 

podniesienie standardu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy oraz poprawę 

warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Bytom. 

 

Wysokość stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 

i czynników obniżających lub podwyższających wartość użytkową lokalu oraz wysokość 

stawek czynszu w najmie socjalnym oraz tymczasowych pomieszczeń ustala Prezydent 

Bytomia w drodze zarządzenia, z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawnych oraz w oparciu o postanowienia aktualnego programu 

(WPGMZG). 

 

Kluczowym założeniem niniejszego dokumentu, które następnie zostanie powielone 

w stosownych uchwałach, jest wymóg corocznej waloryzacji wysokości czynszu z dniem 

1 marca, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Rekomenduje się także, aby w celu systematycznego zwiększania środków finansowych 

przeznaczanych na utrzymanie, remonty lokali i poprawę stanu technicznego 

mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – stawka bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych 

systematycznie wzrastała w taki sposób, aby w okresie kolejnych dziesięciu lat osiągnąć co 

najmniej poziom 3% wartości odtworzeniowej, za wyjątkiem stawek czynszowych w najmie 

socjalnym oraz za tymczasowe pomieszczenia. 

Czynnikiem racjonalizującym gospodarkę mieszkaniową jest zróżnicowanie stawek 

w zależności od jakości zasobów i popytu na nie. W związku z tym rekomenduje się 

dopuszczenie możliwości ustalenia wysokości stawki czynszu najmu wolnych lokali 

mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oraz wolnych lokali 

usytuowanych w II strefie miasta w drodze przetargu na wysokość miesięcznej stawki 

czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu. Minimalna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni 

użytkowej lokalu wynajętego w drodze przetargu nie może być niższa niż stawka bazowa 
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czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

obowiązująca w danej strefie miasta. 

Przyjmuje się, że dla każdego lokalu innego niż wynajętego w najmie socjalnym lub 

tymczasowego pomieszczenia wysokość czynszu oblicza się jako wypadkową stawki bazowej 

czynszu oraz czynników podwyższających i obniżających jego wartość użytkową. 

 

Tabela 16. Przykładowe czynniki obniżające i podwyższające wartość użytkową lokalu WPGMZG 
Bytom na lata 2014-2019 

Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu Czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu 

1) wynikające z położenia budynku; 
2) wynikające z wyposażenia lokalu: 

a) brak łazienki, 
b) brak w.c. w mieszkaniu, 
c) brak w.c. w budynku, 
d) brak gazu przewodowego w budynku, 
e) wspólne mieszkanie; 

3) wynikające z usytuowania lokalu w budynku: 
a) suterena, 
b) lokal mieszkalny powyżej piątej kondygnacji 
w budynku bez windy, 
c) usytuowanie wszystkich okien w lokalu od 
strony północnej (nie dotyczy okien łazienek, 
w.c. i pomieszczeń gospodarczych); 

4) wynikające z ogólnego stanu technicznego 
budynku - usytuowania lokalu w budynku 
przeznaczonym do remontu kapitalnego. 

1) centralne ogrzewanie przesyłowe; 
2) centralne ogrzewanie etażowe; 
3) usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku, 

w którym na jedno wejście do budynku przypadają 
nie więcej niż 2 lokale mieszkalne; 

4) usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku, 
w którym gmina przeprowadziła po dniu 
1 stycznia 2000 r. remont kapitalny; 

5) usytuowanie lokalu w budynku wybudowanym po 
2000 r.; 

6) wyposażenie budynku w dźwig osobowy (windę) – nie 
dotyczy lokali usytuowanych na parterach. 

Źródło: WPGMZG Bytom na lata 2014-2019. 

 

W zasobie mieszkaniowym gminy Bytom stosowane są także obniżki dochodowe. W czasie 

trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał 

w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu najmu. W przypadku uszczuplenia 

wyposażenia technicznego lokalu z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz 

najmu zmniejsza się odpowiednio. Urządzenia techniczne wpływające na wysokość czynszu 

najmu, zainstalowane w lokalu przez najemcę na jego koszt lub koszt osoby, która otrzymała 

lokal do remontu – po uprzednim uzyskaniu zgody wynajmującego, nie powodują 

zwiększenia stawki czynszu.  
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Podsumowanie rekomendowanych zmian w obowiązujących uchwałach dotyczących 

polityki mieszkaniowej Bytomia, wynikających z ustaleń Komponentu I  

 

Redefinicja mieszkaniowego zasobu gminy oraz zmiany warunków realizacji zadania 

własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 

powodują konieczność dostosowania Uchwały Nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Bytom, jak również Uchwały Nr XXIV/330/13 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2014-2019.  

W szczególności kluczowe zmiany w zapisach Uchwały Nr XV/205/13 powinny objąć 

następujące zagadnienia: 

‒ wprowadzenie instytucji najmu socjalnego lokalu, 

‒ określenie szczegółowego czasu trwania umów najmu socjalnego, 

‒ dotychczasowy zapis § 7 ust. 1 pkt 4c należy zmienić na następujący: 

„usytuowanych w budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne zostały 

przeznaczone do wynajęcia w najmie socjalnym, jeśli brak jest możliwości zawarcia 

umowy najmu socjalnego lokalu”,  

‒ proponuje się dodanie zapisu w § 7 ust. 1 pkt 6 przyznającego pierwszeństwo tym 

najemcom, którzy zadeklarują chęć zamiany zajmowanego lokalu na lokal, 

w którym przeprowadzą remont we własnym zakresie i na własny koszt, oraz 

zmianę zapisu dotyczącego użytkowników, z którymi zostanie zawarta umowa 

najmu socjalnego, 

 ograniczenie liczby przyznawanych przez Prezydenta Bytomia lokali mieszkalnych 

poza kolejnością do maksymalnie 10 rocznie w przypadku wniosków osób 

opiniowanych przez społeczną Komisję Mieszkaniową, które nie są ujęte do listy, 

a ubiegają się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na 

czas nieoznaczony za zapłatą czynszu za lokale mieszkalne, lokalu wymagającego 

przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy lub zawarcia 

umowy najmu socjalnego, z pominięciem kolejności ujęcia wniosków na 

obowiązujących listach.  

W odniesieniu do Uchwały nr XXIV/330/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2014-2019 zmiany powinny objąć m.in.: 
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‒ wprowadzenie zapisów dotyczących obowiązku okresowej weryfikacji spełniania 

przez najemcę (z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu) kryterium 

dochodowego  uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu. Ponieważ 

ustawa dopuszcza weryfikację nie częściej niż co 2,5 roku, rekomenduje się 

w uchwale założyć przeprowadzanie weryfikacji spełniania przez najemców 

kryterium wysokości dochodu co 3 lata i przeprowadzanie jej nie później niż do 

15 października, począwszy od 2021 r., 

‒ wprowadzenie wymogu corocznej waloryzacji wysokości czynszu z dniem 1 marca,  

o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

‒ wprowadzenie wymogu wzrostu stawki bazowej czynszu za najem lokali 

mieszkalnych w taki sposób, aby w okresie kolejnych dziesięciu lat osiągnąć co 

najmniej poziom 3% wartości odtworzeniowej,  

‒ dopuszczenie możliwości ustalenia wysokości stawki czynszu najmu wolnych lokali 

mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oraz wolnych lokali 

usytuowanych w II strefie miasta w drodze przetargu na wysokość miesięcznej 

stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu, 

‒ weryfikację czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu, 

decydujących o wysokości czynszu w lokalach innych, niż wynajętych w formule 

najmu socjalnego lub tymczasowych pomieszczeń.  

  

Id: 0AF39F76-31F1-47C2-8B3E-503471737196. Podpisany Strona 85



       

85 
 

Komponent II: Polityka sprzedaży lokali  

 

Polityka prywatyzacyjna 

Warunkiem kontynuowania polityki sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobu 

gminnego w Bytomiu powinna być kontrolowana prywatyzacja zasobu mieszkaniowego. 

Wymaga to: 

1. określenia wielkości zasobu, jaki powinien pozostać własnością gminy po to, by mogła 

ona realizować swoje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, 

2. określenia ogólnych zasad prywatyzacji zasobu, 

3. określenia szczegółowych zasad sprzedaży. 

O ile określenie wielkości zasobu, który powinien pozostać własnością gminy w celu realizacji 

zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, należy 

do celów „Polityki mieszkaniowej Bytomia do 2050 roku. Nowy wizerunek miasta”, o tyle 

szczegółowe zasady sprzedaży tego zasobu zostały w części wypracowane poza 

przedmiotowym dokumentem. 

 

W ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji, realizowanego na terenie Bytomia 

w latach 2016-2018, opracowano innowacyjną ofertę inwestycyjną w obrębie zasobu 

mieszkaniowego, polegającą na sprzedaży przez gminę nieruchomości z gotową 

dokumentacją techniczną i zaleceniami konserwatorskimi. 

W tym celu opracowano kompleksową dokumentację techniczną oraz inwentaryzację                            

w odniesieniu do 56 budynków położonych w kwartale w ścisłym centrum miasta,                            

w którym funkcjonuje ponad 265 pustostanów. Inwestorom zainteresowanym kupnem 

lokalu lub budynku, położnym na terenie objętym inwentaryzacją, gmina Bytom udostępnia 

opracowaną dokumentację: ekspertyzę techniczną, inwentaryzację budynku, w tym rzuty 

mieszkań i lokali użytkowych, wytyczne dotyczące zakresu i zasad prowadzenia remontów 

w odniesieniu do zabytkowego zasobu.  

 

Najważniejsze elementy oferty zostały opisane w publikacji „Kamienice i lokale do remontu. 

Oferta inwestycyjna dla obszaru pilotażowego w zakresie rewitalizacji”29, która zawiera 

również informacje nt. działań rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w Bytomiu.  

 

                                                      
29

http://www.bytomodnowa.pl/uploads/images/badanie%20jako%C5%9Bci%20zycia%202/Forum%20inwestyc
ji/oferta%20inwestycyjna%20_FIN_28_08_2018.pdf. 
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Broszura promuje nowe formy współpracy gminy z inwestorami prywatnymi, a także zachęca 

do korzystania z różnych profitów, do których należą: 

 dostęp do informacji na temat stanu technicznego budynku, kosztów remontu,  

 obniżone koszty inwestycji z powodu braku konieczności opracowania dokumentacji 

technicznej udostępnianej przez gminę.  

 

Wielkość zasobu 

W grudniu 2017 r. gmina Bytom dysponowała 12 069 lokalami mieszkalnymi usytuowanymi 

w 723 budynkach, stanowiących własność gminną, wspólnot mieszkaniowych lub osób 

fizycznych. 

W latach 1989-2017 sprzedano 12 452 lokale mieszkalne, przy czym sprzedawano różną 

liczbę lokali rocznie. Po 2010 r. nastąpiło zmniejszenie liczby lokali mieszkalnych 

sprzedawanych rocznie, po 2014 r. spadło ono do około 200-300 rocznie. Nabywcami lokali 

tych w 70-80% są dotychczasowi najemcy. 

Dotychczasowe zasady – ujęte w uchwale nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości 

gminy Bytom (tekst jednolity – uchwała nr VIII/104/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

27 kwietnia 2015 r. z późn. zm.) – zakładały sprzedaż maksymalnie dużej liczby lokali 

mieszkalnych. Jednak przyjęte w 2017 r. Zarządzenie nr 233/17 Prezydenta Bytomia 

z 21 czerwca 2017 r. w sprawie wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Bytom na lata 

2017-2019 wprowadza zasadę planowania sprzedaży – w wysokości 300 lokali rocznie. 

Proponuje się utrzymać tę liczbę do czasu, gdy zasób gminny osiągnie zakładaną wielkość 

docelową. Utrzymanie tej zasady wymaga zmiany w przytoczonej uchwale oraz 

w uaktualnionym Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Bytom. 

 

Ogólne zasady prywatyzacji zasobu 

Główne zasady prywatyzacji w gminie Bytom określa uchwała nr XVII/235/11 Rady Miejskiej 

w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem 

nieruchomości gminy Bytom (tekst jednolity – uchwała nr VIII/104/15 Rady Miejskiej 

w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015 r. z późn. zm.). 

Zgodnie z tą uchwałą decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego podejmuje 

Prezydent Miasta w oparciu o przesłanki wynikające z:  

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

2. programów renowacji i rewitalizacji zabudowy;  
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3. planu wykorzystania zasobu nieruchomości;  

4. planów w zakresie inwestycji i remontów kapitalnych;  

5. stopnia zaawansowania prac przygotowawczych niezbędnych do przeprowadzenia 

procedury sprzedaży. 

 

Przyjmuje się zasadę, że sprzedaży nie podlegają:  

1. lokale podlegające najmowi socjalnemu – z powodu wejścia w życie znowelizowanej 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (…) od 19 kwietnia 2019 

r. zniesiony zostaje podział na lokale komunalne i socjalne a wprowadzony najem 

socjalny – konieczna jest więc odpowiednia zmiana w uchwale nr XVII/235/11 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad 

gospodarowania zasobem nieruchomości gminy Bytom; 

2. lokale znajdujące w budynkach przeznaczonych do rozbiórki; 

3. lokale oraz budynki garaży znajdujące się na terenie szkół i innych placówek 

o charakterze oświatowo-wychowawczym; 

4. lokale mieszkalne objęte wsparciem w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 w okresie 5 lat, licząc od daty zakończenia danego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

Uszczegółowienia wymaga uchwała nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości 

gminy Bytom, jeśli chodzi o plan wykorzystania zasobu nieruchomości. Należy przyjąć, że 

przeznaczając do sprzedaży lokale mieszkalne położone na terenie miasta, ale z wyłączeniem 

obszaru rewitalizacji, stosuje się zasadę zbywania maksymalnej ich liczby w obrębie jednego 

budynku. Ponadto, najpierw do sprzedaży są kierowane lokale mieszkalne znajdujące się 

w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych, natomiast potem w budynkach, 

gdzie nie ma wspólnot – z poszanowaniem zasady wykluczającej rozproszenie prywatyzacji. 

Zasada ta oznacza, że liczba najemców zainteresowanych wykupem musi osiągnąć poziom 

założony przez gminę. Za prywatyzację niegenerującą rozproszenia uważa się zachowanie 

progu 20% – nieruchomość może zostać sprzedana, jeśli co najmniej 20% najemców 

w budynku wyrazi chęć zakupu lub sprzedaż dotyczy co najmniej 20% powierzchni budynku. 

Formalnie dla rozpoczęcia procedury prywatyzacji budynku niezbędne jest, by została 

złożona odpowiednia liczba wniosków o wykup lokali. Sprzedaż lokali mieszkalnych 

w budynkach, gdzie nie ma wspólnot, wiąże się z udziałem w prawie własności gruntu przy 
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założeniu przekazania jak największego terenu mającego stanowić część wspólną przyszłej 

wspólnoty. 

Jednocześnie przyjmuje się założenie, że jeżeli inicjatywa sprzedaży wychodzi od miasta, 

próg ten może być niższy. W przypadku lokali mieszkalnych należących do zasobu gminy 

położonych na obszarze rewitalizacji rekomenduje się podejmowanie decyzji o sprzedaży 

jedynie w przypadku chęci kupna całego budynku. 

Zaleca się także wprowadzenie takiego uszczegółowienia zapisu do uchwały nr XVII/235/11 

Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad 

gospodarowania zasobem nieruchomości gminy Bytom oraz w uaktualnionym Wieloletnim 

programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom. 

 

Sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 

Dotychczasowe zasady – ujęte w przytoczonej uchwale – zakładały prawo pierwokupu lokali 

mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – po spełnieniu przez nich określonych 

warunków. Do warunków tych należą: 

1. najemca może  ubiegać się o zakup lokalu po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy 

najmu na czas niekreślony, 

2. lokal nie jest zadłużony. 

 

Od warunku ujętego w punkcie 1 odstępuje się w przypadku: 

1. najemców, którzy uzyskali umowy najmu lokali będących przedmiotem wniosków 

w wyniku zamiany za inny lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego, jeżeli łączny czas 

trwania obydwu umów jest dłuższy niż 5 lat; 

2.  najemców, którzy wstąpili w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy 

w trybie art. 691 kodeksu cywilnego i zamieszkują w danym lokalu przez okres co 

najmniej 5 lat;  

3. najemców, którzy umowę najmu na lokal będący przedmiotem wniosku o sprzedaż 

uzyskali z gminnego zasobu mieszkaniowego w ramach bezwzględnego 

pierwszeństwa wynajmu, jeżeli łączny czas trwania obydwu umów najmu jest dłuższy 

niż 5 lat; 

4. najemców, w stosunku do których propozycja skorzystania z prawa pierwszeństwa 

w nabyciu zajmowanego lokalu wyszła od gminy, w związku z zamiarem zbycia 

budynku; 

5.  najemców lokali usytuowanych w budynkach nabytych do gminnego zasobu 

nieruchomości, jeżeli zamieszkują w danym lokalu przez okres co najmniej 5 lat; 
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6. najemców korzystających z lokali powstałych w wyniku przyłączenia wolnych 

pomieszczeń lub wolnego lokalu przyległego, jeżeli czas trwania umowy najmu lokalu, 

do którego nastąpiło przyłączenie jest dłuższy niż 5 lat; 

7. najemców, o których mowa w § 16 ust. 5 i ust. 6. 

 

Takie zapisy powinny się znaleźć w uaktualnionym Wieloletnim programie gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Bytom i uchwale nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem 

nieruchomości gminy Bytom. 

 

Sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu 

Sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych w Bytomiu może odbywać się też w drodze 

przetargu. Taki tryb przewiduje się, gdy dotychczasowi najemcy nie wyrażają chęci 

skorzystania z pierwszeństwa pierwokupu – w myśl art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz uchwały nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 

2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości gminy Bytom.  

Do sprzedaży w drodze przetargu przeznacza się również wolne lokale mieszkalne, 

niezależnie od ich powierzchni użytkowej, jeżeli nie będą podlegały wynajęciu w trybie i na 

zasadach określonych w uchwale nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

27 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (z późn. zm.). W przypadku lokali powyżej 80 m2 

usytuowanych w II strefie – sprzedaż w drodze przetargu zachodzi pod warunkiem 

przeprowadzenia przez przyszłego właściciela remontu na własny koszt. 

Gdy w budynku tylko część lokatorów posiada obowiązujące umowy najmu na czas 

nieokreślony, a nie są oni zainteresowani wykupem zajmowanych lokali, wyodrębnia się 

prawnie lokale mieszkalne objęte umowami najmu, a pozostały udział w nieruchomości 

(np. pustostany, lokale bezprawnie zajęte bez umów najmu, lokale bez tytułu prawnego) jest 

zbywany w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Sprzedaż całych zabudowanych nieruchomości gminnych następuje w drodze pisemnego 

przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniony nabywca zawiera z gminą 

przedwstępną umowę sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest dopiero po wpłaceniu 

przez nabywcę 20% kwoty zaproponowanej w procedurze przetargowej kwoty za nabywaną 

nieruchomość. 
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Zgodnie z obowiązującymi zasadami w przypadku rezygnacji z prawa pierwszeństwa zakupu 

przez najemcę i gdy lokale nie są sprzedane w drodze przetargu, zostają przekazane do 

TBS Bytom. 

Zaprezentowane tryby sprzedaży – dotychczasowym najemcom i w drodze przetargu należy 

utrzymać wraz z zasadami na temat pierwokupu i sposobem realizacji tego zadania. 

 

Szczegółowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych 

Zasady stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w gminie Bytom określa 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2014-

2019 oraz uchwała nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości gminy Bytom 

(tekst jednolity – uchwała nr VIII/104/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

z późn. Zm.). 

Obecnie stosuje się następujące zasady sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych: 

- sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego z 80 % bonifikatą, po upływie roku od 

dnia zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, 

- sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego z 85 % bonifikatą, po upływie 2 lat od 

dnia zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, 

- sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego z 95 % bonifikatą, po upływie 5 lat od 

dnia zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony. 

 

Systemu bonifikat nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych 

w budynkach, w których gmina po 1 stycznia 2000 r. przeprowadziła remont części 

wspólnych i poszczególnych lokali, a także lokali mieszkalnych wynajętych na podstawie 

paragrafów 20 i 21 uchwały nr XV/183/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

29 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Bytomia oraz paragrafów 28 i 29 uchwały nr XV/205/13 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (z późn. Zm.). Takie lokale mogą być 

sprzedane tylko za 100 % wartości. 

Z powodu chęci zwiększenia dynamiki sprzedaży lokali proponuje się stosować obecny 

system bonifikat – tzn. zakładający sprzedaż lokali z maksymalną zniżką 95% przy 

jednorazowej wpłacie jedynie do 2023 r. Od 2024 r. przewiduje się zmniejszenie bonifikat. 

Informacja o planowanych zmianach w bonifikatach musi zostać przekazana 

dotychczasowym i nowym najemcom. 
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Po 2024 r. na okres 2-3 lat proponuje się wprowadzenie następującego systemu bonifikat: 

1. bazową wysokość bonifikaty obniżyć do 70% przy jednorazowej wpłacie i do 50% przy 

rozłożeniu wpłaty na raty; 

2. podwyższenie wysokości bonifikaty o 10% będzie możliwe w przypadku złego stanu 

technicznego budynku i wykonania przez przyszłego właściciela niezbędnego 

remontu; 

3. podwyższenie wysokości bonifikaty o 10% przy równoczesnej sprzedaży wszystkich 

lokali w budynku wspólnoty mieszkaniowej; 

4. spełnienie warunków wymienionych w punktach 2 i 3 kryteriów spowoduje 

podniesienie bonifikaty o 20%. 

Po 2026-2027 proponuje się obniżenie stawki bonifikaty do 30% przy zachowaniu 

przedstawionych w punktach 2 i 3 dodatkowych bonifikat. 

 

Dotychczasowy system bonifikaty z maksymalną wysokością 95% zniżki proponuje się 

utrzymać w budynkach usytuowanych na obszarze rewitalizacji, przy sprzedaży wszystkich 

lokali mieszkalnych w danym budynku jednemu właścicielowi, np. kooperatywie 

mieszkaniowej pod warunkiem wykonania remontu. 

Racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wymaga, by w przypadku 

zbycia lokalu przed upływem 5 lat od chwili kupna następował zwrot udzielonej bonifikaty 

w sytuacjach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

 

Nowy system bonifikat wraz kryteriami musi znaleźć się w zaktualizowanych Wieloletnim 

programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom oraz w uchwale 

nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia 

zasad gospodarowania zasobem nieruchomości gminy Bytom. 

 

Polityka współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których Bytom ma udziały – 

wielkość zasobów gminnych we wspólnotach, zasady wykupu i dzierżawy 

W grudniu 2017 r. gmina Bytom dysponowała 12 069 lokalami mieszkalnymi, z których nieco 

ponad połowa (6471) znajdowała się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 662 – 

w budynkach osób fizycznych a 4936 – w gminnych lub z udziałem gminy. 

W swojej polityce mieszkaniowej gmina Bytom dąży do wspierania i zwiększania 

liczby wspólnot mieszkaniowych zawiązujących się w budynkach należących do zasobu 

gminnego, w których zostały sprzedane lokale mieszkaniowe najemcom. Zgodnie z przyjętą 

zasadą sprzedaż lokali mieszkalnych w danym budynku może nastąpić po spełnieniu progów 
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określonych w podrozdziale dotyczącym ogólnych zasad prywatyzacji zasobu. Celem takiego 

działania jest chęć stworzenia warunków do prowadzenia polityki mieszkaniowej z aktywnym 

udziałem wspólnot mieszkaniowych, w tym samodzielną realizację potrzeb mieszkaniowych 

przez dotychczasowych najemców zasobu i odciążenie gminy w tym zakresie, ale też 

zaplanowanie rozwiązań umożliwiających wspólnotom pozyskiwanie środków na remonty. 

Konsekwentna polityka w tym zakresie doprowadziła do powstania w latach 2011-2017 177 

wspólnot mieszkaniowych, w których gmina Bytom ma udziały. Trzeba zauważyć, że 

dynamika powstawania wspólnot mieszkaniowych maleje. 

Tabela 17. Liczba powstających wspólnot mieszkaniowych w zasobach z udziałem gminy Bytom 

Rok 
Liczba zawiązanych 

wspólnot 

2011 67 

2012 35 

2013 30 

2014 10 

2015 15 

2016 13 

2017 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 

 

W celu prowadzenia racjonalnej polityki prywatyzacyjnej przyjmuje się założenie 

wychodzenia przez gminę ze współwłasności, w tym ze wspólnot mieszkaniowych przez 

zbywanie ostatnich lokali we wspólnotach. Takie zasady sprzedaży gminnych lokali 

mieszkalnych w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych znalazły się 

w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 

2014-2019. Zgodnie z zapisem celem gminy są działania zmierzające do wychodzenia ze 

współwłasności we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma poniżej 10 % udziału 

oraz w małych wspólnotach przez:  

a) sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom, a w przypadku odmowy nabycia lokalu 

przekwaterowanie do innego lokalu w miarę możliwości gminy i sprzedaż tego lokalu 

na wolnym rynku w drodze przetargu,  

b) dokonywanie zamian lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Bytom pomiędzy najemcami lokali znajdującymi się 

w nieruchomościach, gdzie funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, a najemcami lokali 

położonych w szczególności w budynkach, gdzie lokale mieszkalne nie są przez gminę 

Bytom przeznaczone do zbycia. 
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Zdiagnozowanymi barierami w sprzedaży lokali mieszkalnych należących do gminy są:  

 niekorzystanie z możliwości kupna przez najemców ostatnich lokali gminnych 

w budynkach, w których funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa; 

 zbyt mała liczba chętnych i uprawnionych do nabycia lokali w budynkach, w których 

nie ma wspólnot mieszkaniowych. 

Narzędziem zachęty do zmiany obserwowanych postaw powinno być zastosowanie wysokiej 

bonifikaty dla najemców, którzy zdecydują się na wykupienie wynajmowanego lokalu – 

zgodnie z zasadami opisanymi w podrozdziale dotyczącym zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych. 

Przedstawione zasady polityki sprzedaży lokali w istniejących wspólnotach mieszkaniowych 

utrzymuje się. 

 

Zasady współpracy gminy ze wspólnotami mieszkaniowymi 

Gmina Bytom nie ma wewnętrznego dokumentu dotyczącego zasad współpracy 

ze wspólnotami mieszkaniowymi. Współpraca ta odbywa się na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa w tym ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr  85 

poz. 388). Ustawa określa sposób ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali 

mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz 

zarządu nieruchomością wspólną.  

Jeśli chodzi o kwestię dzierżaw na rzecz wspólnot mieszkaniowych, ich wysokość jest 

regulowana Zarządzeniem nr 619 Prezydenta Bytomia z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy położonych na terenie miasta Bytomia, 

par. 2 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3. Podlegają one waloryzacji – w 2018 r. nastąpiła waloryzacja stawki 

czynszu w wysokości 2%. 

 

W celu aktywizacji wspólnot mieszkaniowych rekomenduje się opracowanie takich zasad 

współpracy. Zasady te powinny obejmować instrumenty zachęty do prowadzenia remontów, 

a także do poprawy technicznej budynku oraz jego otoczenia. 
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Podsumowanie rekomendowanych zmian w obowiązujących uchwałach dotyczących 

polityki mieszkaniowej Bytomia, wynikających z ustaleń Komponentu II  

 

 Uszczegółowienia wymaga uchwała nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem 

nieruchomości gminy Bytom w zakresie planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości.  

 Zmian wymagają zapisy uchwały nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem 

nieruchomości gminy Bytom oraz w uaktualnionym Wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom w zakresie 

uszczegółowienia zapisu dot. Planu wykorzystania zasobu nieruchomości oraz  

aktualizacji systemu bonifikat: 

o wprowadzenie w okresie 2-3 lat po 2024 r.: 

 obniżki bazowej bonifikaty do 70% przy jednorazowej wpłacie i do 

50% przy rozłożeniu wpłaty na raty; 

 podwyższenie bonifikaty o 10% w przypadku złego stanu 

technicznego budynku i wykonania przez przyszłego właściciela 

niezbędnego remontu; 

 podwyższenie bonifikaty o 10% przy równoczesnej sprzedaży 

wszystkich lokali w budynku wspólnoty mieszkaniowej; 

o w okresie po 2026-2027 r. obniżenie stawki bonifikaty do 30% przy 

zachowaniu ww. możliwości jej dodatkowego podwyższenia. 

 Opracowanie zasad współpracy Gminy Bytom ze wspólnotami mieszkaniowymi, 

w celu ich aktywizacji i uregulowania wzajemnych relacji. Zasady te powinny 

obejmować instrumenty zachęty do prowadzenia remontów, a także do poprawy 

technicznej budynku oraz jego otoczenia. 
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Komponent III: Polityka remontowa  

 

Z uwagi na to, że duża część gminnego zasobu mieszkaniowego jest w bardzo złym lub złym 

stanie technicznym – co roku budynki są wyłączane z użytkowania na podstawie decyzji 

wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB), to właśnie remonty 

należy uznać za kluczowy problem polityki mieszkaniowej Bytomia. „Zdiagnozowanymi 

barierami w prowadzeniu skutecznej polityki remontowej są zbyt małe w stosunku do 

potrzeb środki finansowe.” 

Podtrzymuje się zapis ujęty w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Bytom na lata 2014-2019 w rozdz. 2, ust. 8 na temat celów polityki 

remontowej nieruchomości należących do zasobu gminnego. Są nimi: 

1. wyrównanie stanów technicznych wszystkich budynków stanowiących mieszkaniowy 

zasób gminy, poprzez  przyjęcie zasady , iż nakłady na remonty pozwolą na 

utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym, a budynki będą posiadać sprawnie 

działające instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, bezpieczną instalację elektryczną 

odpowiadającą obecnym wymogom technicznym oraz niskie zużycie ciepła będące 

wynikiem dokonanej termomodernizacji (ocieplenia) budynku; 

2. określenie przez zarządcę/administratora zasobu mieszkaniowego priorytetowych 

kierunków w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu gminy, zmierzających do 

stałego zwiększania nakładów finansowych na remonty, które pozwolą uniknąć 

wydawania środków finansowych na usuwanie stanów awaryjnych, a także tworzenie 

ram prawnych dla podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny zasobu, 

umożliwiających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w zakresie kolejności 

wykonywania robót, ich celowości oraz przyjmowania odpowiedzialności 

za podejmowane decyzje. 

Jednocześnie wskazuje się priorytetyzację działań remontowych zakładających 

systematyczną poprawę stanu technicznego i podniesienie standardu warunków 

mieszkaniowych gminnego zasobu w Bytomiu. Plan remontów i inwestycji będzie 

uwzględniać przyjęte priorytety z zachowaniem pierwszeństwa dla tych robót, które usuwają 

istniejący obecnie stan zagrożenia, od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Plan 

będzie uwzględniać też potrzeby w zakresie wykonania ulepszeń lokali mieszkalnych przez 

wykonywanie przyłączy i wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych 

i centralnego ogrzewania.  
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Pierwszeństwo w realizacji działań remontowych dotyczy kolejno: 

1. decyzji administracyjnych wydanych przez organy nadzoru budowlanego; 

2. zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

3. utrzymania budynków w niepogorszonym stanie technicznym; 

4. stopniowej i systematycznej poprawę stanu technicznego posiadanego zasobu; 

5. dostosowywanie mieszkań do szczególnych potrzeb mieszkańców (np. osób 

w starszym wieku i z niepełnosprawnością). 

 

Tak, więc priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów nieruchomości gminy Bytom 

będzie w pierwszej kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu 

i bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia oraz konstrukcji technicznej budynku. Remonty 

należące do najpilniejszych należy zatem prowadzić w budynkach znajdujących się w bardzo 

złym stanie technicznym (dla których została wydana decyzja przez PINB nakazująca remont) 

oraz zakwalifikowanych jako budynki w złym stanie. 

Duży stopień zużycia budynków z powodu wieku i wieloletnich zaniedbań, niewystarczająca 

w stosunku do potrzeb wysokość środków finansowych na wykonanie gruntownych 

remontów budynków powoduje, że zachodzi również konieczność wykonywania w nich 

również prac polegających na konserwacji, drobnych naprawach i usuwaniu awarii. Prace te, 

niezbędne do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie 

technicznym, obejmują likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie 

obiektu lub jego elementów. Działania zmierzające do utrzymania nieruchomości 

w niepogorszonym stanie, a także stopniową poprawę stanu technicznego zasobu będą 

podejmowane w dalszej kolejności. Przyjmuje się, że działania te, ujęte w punktach 3 i 4, 

będą najpierw realizowane w strefie II. 

W celu zachęcenia najemców do wykonywania remontów proponuje się zaliczać okres 

wykonywania remontu do czasu potrzebnego na uzyskanie bonifikaty. To rozwiązanie 

wymaga wprowadzenia zmian do wymienionej wcześniej uchwały. 

 

Poza tym, w ramach programu poprawy gminnego zasobu mieszkaniowego muszą też być 

realizowane remonty pustostanów w celu zwiększenia liczby lokali komunalnych 

przeznaczonych do najmu socjalnego i lokali zamiennych. Działania te powinny zostać objęte 

oddzielnym harmonogramem zakładającym remont określonej liczby pustostanów rocznie. 

Priorytetem powinny być remonty pustostanów znajdujących się w II strefie. Rekomenduje 

się, żeby kompleksowe remonty pustostanów były inwestycjami realizowanymi w ramach 

modeli wypracowanych podczas projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji przy 

wsparciu udzielonym miastu Bytom przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ten analityczny 
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projekt, zrealizowany na obszarze pilotażowym, fragmencie obszaru rewitalizacji, 

w Śródmieściu, objął analizę 265 pustostanów zlokalizowanych w 56 budynkach należących 

do gminy i w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale. 

Szczegółowe potrzeby remontowe i harmonogramy będą ustalane na podstawie przeglądów 

stanu technicznego budynków na każdy rok finansowy oraz w oparciu o przedstawioną 

priorytetyzację działań. Celem ustalania planu działań na bazie hierarchii najpilniejszych 

potrzeb jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy na 

następny rok. 

 

Podstawą prowadzenia polityki remontowej jest Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2014-2019 przyjęty uchwałą nr XXIV/330/13 

Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r. Program ten właściwie identyfikuje 

potrzeby remontowe Bytomia oraz wskazuje możliwe źródła finansowe, do których należą: 

 budżet gminy, 

 dotacje z budżetu państwa, 

 dotacje z Unii Europejskiej pozyskiwane w ramach programów operacyjnych, 

 z tytułu naprawy szkód górniczych i regresów ubezpieczeniowych, 

 z tytułu budownictwa zastępczego, 

 pożyczki i kredyty ze środków krajowych i zagranicznych, 

 z innych źródeł finansowania. 

 

Obecnie obowiązujący program, wskazując źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

nie precyzuje sposobu osiągnięcia zakładanych celów – przez określenie wielkości i struktury 

podstawowych środków przeznaczanych na remonty, tj. środków pochodzących z budżetu 

gminy. W nowym programie należy dokonać ściślejszych zapisów dotyczących finansowania 

remontów, jak i rozplanowania działań na lata. 

 

Na podstawie analiz ustalono, że dla przywrócenia w ciągu 20 lat dobrego stanu 

technicznego zasobu komunalnego niezbędne są środki w wysokości 126 112 333 zł 37 gr. 

Potrzeby remontowe, w tym remonty wynikające z decyzji wydanej przez PINB 

(27 263 500,00 zł bez kar), obejmują prace zduńskie, stolarskie, ogólnobudowlane, dekarsko-

blacharskie, kominowe, balkony, klatki schodowe, elewacje, instalacyjne, elektryczne, 

gazowe, wodno-kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie.  
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Stan zapotrzebowania remontowego w 2018 r. zgłoszonych przez Bytomskie Mieszkania 

w podziale na poszczególne branże przedstawia tabela 18. 

Tabela 18. Potrzeby finansowe na remonty główne zgłoszone w 2018 r. przez Bytomskie 

Mieszkania - zapotrzebowanie remontowe w podziale na branże 

Branże Zapotrzebowanie remontowe (zł) 

zduńskie 3 648 531, 00 

stolarskie 7 660 302,37 

Ogólnobudowlane, w tym: 94 075 170, 00, w tym 

dekarsko-blacharskie 34 257 000,00 

kominowe 4 676 900 

Balkony 1 687 270 

elewacja 25 203 000,00 

remonty klatek schodowych 12 126 000 

inne ogólnobudowlane 16 125 000,00 

Instalacyjne, w tym: 14 803 500,00, w tym: 

elektryczne 6 367 500,00 

Gazowe 771 000,00 

wod-kan 6 609 000,00 

C.o. 1 056 000,00 

Razem: 126 112 333, 37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań. 

 

Oprócz głównych napraw w strukturze potrzeb wydatkowych w 2018 r. uwzględniono 

zapotrzebowanie na środki finansowe w celu realizacji: 

‒ rozbiórek – 5 644 500,00 zł,  

‒ napraw bieżących i konserwacji - 11 699 300,00 zł, 

‒ inne rutynowe prace związane z zadaniami remontowymi (np. roboty awaryjne, 

pogotowie techniczne, remonty lokali dla osób z wyrokiem sądowym, okresowe 

przeglądy kominiarskie, gazowe, stanu technicznego – roczne i pięcioletnie, 

przygotowanie kotłów do sezonu grzewczego, obsługa urządzeń dźwigowych, 

odmrażanie instalacji, przewidywane kary do zapłaty za niezrealizowanie decyzji 

wydanej przez PINB, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) - 

4 886 305,00 zł.  

W sumie w 2018 r. zgłoszone zapotrzebowanie daje kwotę 148 342 438,37 zł. 

Warunkiem doprowadzenia do dobrego stanu technicznego zasobu komunalnego jest 

zapewnienie kwoty około 7,4 mln zł na potrzeby remontowe zasobu. Obecnie rocznie na 

remonty bieżące przeznacza się około 4,7 mln zł. Dlatego należy zabezpieczyć dodatkowe 

środki w budżecie na cele remontowe. Zabezpieczenie tych kwot jest uzależnione od 

możliwości finansowych gminy, ale i od prowadzonej przez nią polityki. 
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W związku z tym rekomenduje się dokonanie w uaktualnionym Wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom zapisów jednoznacznie 

wskazujących wysokość środków, które corocznie powinny być przeznaczane na remonty. 

Zaleca się również dokonanie zapisu wskazującego minimalną wysokość kwot, które co roku 

będą przeznaczane na remonty, przy czym zakłada się, że kwota ta nie może być mniejsza niż 

7,4 mln zł. 

Ponadto, ponieważ wydatki na remonty obejmują kwoty niezbędne na wykonanie remontów 

w budynkach stanowiących 100% własność gminy oraz wydatki na pokrycie udziału gminy 

w budynkach wspólnot mieszkaniowych – są to środki przekazywane na wyodrębniony przez 

wspólnoty fundusz remontowy – rekomenduje się określenie w uaktualnionym Wieloletnim 

programie wysokości lub proporcji środków, które będą przeznaczane na remonty 

wykonywane we wspólnotach mieszkaniowych, oraz środki na remonty w zasobach 

gminnych. Należy zauważyć, że z dotychczasowego doświadczenia wynika, że skuteczniej 

przebiegają remonty we wspólnotach w formule przekazywania środków finansowych 

podmiotowi prywatnemu na fundusz remontowy. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że 

z powodu zbyt niskich środków dzieje się to kosztem realizowania remontów w zasobach 

całkowicie należących do gminy. 

Wreszcie w uaktualnionym Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Bytom należy wskazać, które środki z budżetu gminy muszą być przekazane 

na cele remontu zasobu. 

 

Za celowe uznaje się wpisanie do programu zapisu związanego z przeznaczeniem na 

realizację remontów: 

 środków finansowych odpowiadających dochodom budżetowym uzyskanym wskutek 

planowanego zwiększenia stawki bazowej czynszu; 

 środków pochodzących z przychodów ze ściągniętego długu wynikającego 

z należności czynszowych. 

Zwiększenia nakładów środków finansowych wymaga też prowadzenie większych remontów 

o charakterze inwestycji. Obecnie na ten cel przeznacza się około 9-10 mln zł rocznie. Analiza 

wydatków pozycji 70001 (Zakłady gospodarki mieszkaniowej) i 70005 (Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami) w budżecie gminy wskazuje na potencjalne źródło ich finansowania. 

Większe remonty o charakterze inwestycji mogłyby być częściowo finansowane z nadwyżek 

powstających w rozdziale 70005. Priorytetem powinno być bowiem dążenie 

do zrównoważenia struktury dochodów i wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

w ramach środków finansowych ujętych w budżecie gminy na dany rok. Decyzja 

o przesunięciu środków leży w gestii Prezydenta Miasta. 
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Proponuje się, żeby po podjęciu takiej decyzji i uchwaleniu odpowiedniej uchwały środki te 

przeznaczać w kolejnych latach na kompleksowe remonty lokali gminnych wyłączonych 

z użytkowania z powodu bardzo złego i złego stanu technicznego budynków, w których się 

one znajdują. Jest to tym bardziej zasadne, że liczba pustostanów stale rośnie – w 2016 r. 

było 1454 pustostanów, a w 2017 według danych Urzędu Miejskiego w Bytomiu ich liczba 

zwiększyła się do 1671. 

Wreszcie, rekomendowanym w dalszej perspektywie rozwiązaniem pomagającym uporać się 

z kompleksowymi remontami, jest zawiązywanie przez gminę Bytom partnerstw publiczno-

prywatnych. Rozwiązanie to zakładałoby przekazanie partnerowi prywatnemu kamienic do 

remontu z założeniem częściowej sprzedaży lokali przez inwestora. W celu zwiększenia 

opłacalności inwestycji gmina na podstawie analizy finansowej przedsięwzięcia może 

przekazać podmiotowi publicznemu lokale użytkowe czy teren (np. po wyburzeniu albo do 

wyburzenia). 

 

Inne narzędzie, za pomocą którego jest prowadzona polityka remontowa gminy Bytom, to 

Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ (GPR) – w ramach tego programu gmina za 

pośrednictwem Bytomskich Mieszkań, które mają być realizatorem projektów 

podstawowych (ujętych w GPR pod numerami 81, 101, 105, 106, 108, 109, 118, 125), 

zaplanowała remonty usytuowanych na obszarze rewitalizacji 57 budynków 

wielorodzinnych, termomodernizację 21 budynków i stworzenie 209 lokali socjalnych 

i wspomaganych. Źródłami finansowymi dla tych projektów mają być przede wszystkim 

środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020:  

‒ OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej;  

‒ OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych;  

‒ OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych;  

‒ ZIT 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych; 

czy też Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. 
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Podsumowanie rekomendowanych zmian wynikających z ustaleń Komponentu III  

 

‒ Wskazanie w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Bytom: 

o wysokości środków, które corocznie powinny być przeznaczane na remonty, 

szacując minimalną wartość remontów nie mniejszą niż 7,4 mln zł, 

o wysokości środków, które będą przeznaczane na remonty wykonywane we 

wspólnotach mieszkaniowych, oraz środki na remonty w zasobach 

gminnych, 

o źródła finansowania kosztów remontowych zasobu - na realizację 

remontów powinno się przeznaczać: 

 środki finansowe odpowiadające dochodom budżetowym 

uzyskanym wskutek planowanego zwiększenia stawki bazowej 

czynszu; 

 środki pochodzące z przychodów ze ściągniętego długu 

wynikającego z należności czynszowych. 
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Komponent IV: Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa 

 

Bytomski Model Dostępnego Mieszkalnictwa został opracowany w ramach projektu 

pilotażowego pn. „BYTOM odNOWA – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw 

społecznych” w zakresie rewitalizacji, realizowanego przez gminę Bytom w latach  

2016-2018. Jego celem było otworzenie bytomskiego rynku mieszkaniowego na inwestorów 

prywatnych. W tym celu przeprowadzono w pierwszym etapie badania społeczne 

dot. postaw i preferencji mieszkaniowych mieszkańców miasta i w oparciu o ich wyniki 

opracowano ekspertyzę pn. „Pustostan do zagospodarowania. Długoterminowe możliwości 

inwestycyjne w mieszkalnictwie w Bytomiu”30, zawierającą opis innowacyjnych rozwiązań 

organizacyjno-prawnych dedykowanych bytomskim pustostanom.  

 

Dostępne mieszkalnictwo w rozumieniu uwarunkowań Bytomia, to efekt polityki rozwojowej 

miasta będącego w stanie kurczenia się, które dotychczasowe bariery w sferze 

mieszkalnictwa zamierza wykorzystać do budowy przewag konkurencyjnych. Dużym 

problemem Bytomia jest wysoka liczba pustostanów w zasobie gminnym, wynikająca ze 

spadku liczby ludności w mieście, wywołanego negatywnymi trendami migracyjnymi oraz 

niekorzystną sytuacją gospodarczą. Według najnowszych prognoz Bytom straci prawie 

połowę mieszkańców w ciągu najbliższych 30 lat, co w takiej perspektywie powoduje spadek 

zapotrzebowania na gminne lokale mieszkalne, których optymalną dostępność w 2050 r. 

oszacowano na poziomie około 6700 – wobec obecnych aktualnie 12 100. 

Z tego powodu priorytetem długofalowej polityki mieszkaniowej Bytomia nie jest budowa 

nowych mieszkań, lecz systematyczne zmniejszanie wielkości zasobu mieszkaniowego, 

skutkującego możliwością podejmowania równolegle działań podwyższających jakość 

zamieszkania w mieście. Poprzez podwyższenie jakości tkanki miejskiej i mocne nasycenie 

usługami Śródmieścia (w ramach procesu rewitalizacji), Bytom stanie się miejscem 

atrakcyjnym dla ludzi kreatywnych, chcących w wyborze oferty mieszkaniowej skorzystać 

z nowych rozwiązań, np. angażując się w działania remontowe. 

 

Obecnie duża liczba pustostanów w śródmieściu obniża jego atrakcyjność, nie tylko jako 

miejsca do mieszkania, ale również do inwestowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej. W większości przypadków pustostany znajdują się w obiektach o dużych 

walorach historycznych lub obiektach zabytkowych, które w pierwszej kolejności należy 
                                                      
30

 Krystek-Kucewicz B, Thel K. „Pustostan do zagospodarowania. Długoterminowe możliwości inwestycyjne 
w mieszkalnictwie w Bytomiu”, Bytom, 2018 r., ISBN (druk) 978-83-66181-00-7 Źródło: 
http://www.bytomodnowa.pl/uploads/docs/Publikacja%20-%20Press.pdf [dostęp: 10.11.2018] 
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przywrócić do dobrego stanu. Poprawa stanu technicznego budynków wymaga 

równoległego zagospodarowania lokali wyłączonych z użytkowania, które często stanowią 

połowę wszystkich lokali mieszkalnych w budynku. Wyremontowanie i zasiedlenie 

lokatorami całych kamienic umożliwi przywracanie pełnej funkcjonalności w obrębie 

istniejącej tkanki miejskiej.  

To założenie powoduje zmianę postrzegania problemu pustostanów, które w BMDM 

stanowią podstawowy potencjał do projektowania przedsięwzięć w zakresie zwiększenia 

dostępnego mieszkalnictwa. 

 

W ramach BMDM zaproponowano łącznie do realizacji 11 modeli organizacyjnych, w ramach 

których przyjęto cztery typy działań:  

‒ zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,  

‒ zagospodarowanie kamienic,  

‒ zagospodarowanie nieużytkowanych obiektów edukacyjnych (zlikwidowane szkoły) – 

adaptacja obiektów na cele budownictwa wielorodzinnego, 

‒ zagospodarowanie gruntów miejskich powstałych po wyburzonych kamienicach 

w celu kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej w formie plomb. Nowe obiekty 

mają uzupełniać istniejącą zabudowę i tworzyć pierzeje ulic. 

Głównym celem wdrożenia modeli jest zwiększenie oferty mieszkaniowej poprzez 

przywrócenie funkcji mieszkalnej nieużytkowanym lokalom i obiektom. Ma to doprowadzić 

do zachowania zabytkowych kamienic oraz powstrzymania odpływu mieszkańców z miasta, 

w tym w szczególności młodych osób.  

 

Długa kolejka oczekujących na lokale komunalne w Bytomiu powoduje, iż priorytetowo 

powinny być zaspokajane potrzeby mieszkaniowe obecnych mieszkańców miasta.  

W niektórych modelach założono formułę przekazania lokalu gminnego do najmu w procesie 

licytacji czynszu, co pozwoli na pozyskanie do zasobu gminy najemców o większych 

możliwościach finansowych. Zgodnie z regulaminami licytacji czynszów w zasobach 

gminnych, aby przystąpić do licytacji, nie trzeba zamieszkiwać w danym mieście, ale 

w większości przypadków musi być ono miejscem pracy. Tym samym modele pośrednio 

służą jako narzędzie przyciągające nowych mieszkańców do Bytomia.   

 

Zgodnie z regulaminem najmu w TBS do konkursu może przystąpić każda osoba 

nieposiadająca prawa własności do lokalu na terenie miasta Bytom. Dlatego też celem 

drugoplanowym jest pozyskiwanie lokatorów do zasobu gminy lub TBS zamieszkujących poza 
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miastem Bytom. Ten argument m.in. przesądził o wyborze TBS Bytom Sp. z o.o., a nie 

Bytomskich Mieszkań do wdrażania BMDM. 

TBS Bytom, jako spółka ze 100% udziałem gminy, może stosować przyspieszone procedury 

wdrażania modelowych rozwiązań. Obrót nieruchomościami będącymi w zasobie gminy 

podlega szczególnym restrykcjom, związanym z koniecznością organizacji publicznego 

przetargu. Z drugiej strony nieruchomości z gminnego zasobu mogą być wnoszone do spółek 

komunalnych jako wkład niepieniężny (aport) w zamian za udziały (akcje) w spółce. 

Jednocześnie dalsze zbycie nieruchomości przez spółkę wymaga jedynie uchwały wspólników 

lub uchwały zarządu. W związku z powyższym, TBS Bytom, posiadając zgodę właściwych 

organów, jest uprawniony do zbycia nieruchomości, którą otrzymał w formie aportu od 

gminy Bytom. 

 

Na tym schemacie zostały oparte kluczowe modele BMDM - gmina przekazuje TBS Bytom 

Sp. z o.o. tytuł własności lokali bądź całych nieruchomości, w formie wkładu niepieniężnego, 

w celu pokrycia udziału w spółce – w trybie przewidzianym w art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Uprawnienie gminy do przekazywania poza 

trybem przetargowym nieruchomości gminnych w formie aportu do spółki wynika 

bezpośrednio z zapisów art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Dzięki temu wprowadzenie nieruchomości do obrotu rynkowego jest 

obciążone mniejszymi formalnościami, gdyż ogranicza się stosowanie w tym celu trybu 

przetargu publicznego.  

Dodatkowo TBS jako spółka prawa handlowego może pozyskiwać różnych partnerów, 

realizować umowy barterowe, a część z uzyskanych dochodów przeznaczać na realizację 

zadań statutowych spółki.  

 

Podstawowym zadaniem statutowym TBS jest dostarczanie dostępnych mieszkań, głównie 

poprzez budowę nowych obiektów wielorodzinnych. Jednak ze względu na ograniczenia 

finansowe TBS Bytom Sp. z o.o. nie prowadzi takich działań. Z tego powodu wykorzystanie 

potencjału spółki do wdrożenia BMDM pozwoli TBS Bytom realizować podstawową 

działalność, związaną z dostarczaniem mieszkań na wynajem dla osób średnio- i nisko 

zarabiających. Dlatego adresatami modeli są grupy społeczne wskazane w regulaminie 

TBS Bytom. Odbiorcy oferty TBS są kluczowymi interesariuszami modeli BMDM, z uwagi na 

posiadanie ustabilizowanej sytuacji finansowej.  

Włączenie lokalu gminnego do zasobu TBS rodzi konieczność organizacji jego remontu. 

Modele BMDM zakładają wykorzystanie kapitału prywatnego do sfinansowania kosztów 

modernizacji lokalu i przystosowania go do potrzeb przyszłego najemcy. Do tych potrzeb ma 

Id: 0AF39F76-31F1-47C2-8B3E-503471737196. Podpisany Strona 105



       

105 
 

zastosowanie mechanizm partycypacji występujący w zasobie TBS. Z wniesionej przez 

przyszłego najemcę partycypacji finansowany jest remont lokalu, wykonywany przez spółkę. 

Założenie to pozwala na realizację polityki remontowej pustostanów bez konieczności 

angażowania kapitałów własnych przez spółkę. Z tego względu niezmiernie ważne jest 

dotarcie z informacją o rozwiązaniach BMDM do portfela odbiorców dotychczasowej 

oferty TBS. 

Dodatkowo spółka posiada doświadczenie w testowaniu wdrożenia wybranych modeli 

BMDM w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji. Spółka diagnozowała 

potrzeby rynku, poszukiwała partnerów i prowadziła negocjacje z nimi. Dzięki temu TBS 

Bytom Sp. z o.o. wyciągnął pierwsze wnioski związane z koniecznością usprawnienia modeli, 

które zostały uwzględnione w publikacji „Pustostan do zagospodarowania. Długoterminowe 

możliwości inwestycyjne w mieszkalnictwie w Bytomiu”. 

Znaczenie TBS Bytom Sp. z o.o. jako realizatora modeli BMDM oraz jednego z kluczowych 

podmiotów polityki mieszkaniowej umocniło dodatkowo rozwiązanie wprowadzone 

w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, zgodnie z którą - w razie zawarcia 

przez gminę umowy z Funduszem Dopłat - możliwe jest uzyskanie przez najemców lokali, 

poza zasobem mieszkaniowym gminy, dopłat do czynszu w okresie do 15 pierwszych lat 

zamieszkiwania w danym lokalu. 

 

Ustawa w pierwszej kolejności dotyczy nowych inwestycji mieszkaniowych, jednak 

z perspektywy Bytomia rekomendowanym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnego 

przepisu ułatwiającego remonty w okresie obowiązywania Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

(SSR), powołanej w Bytomiu uchwałą nr LX/797/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

26 lutego 2018 r. Na terenie SSR możliwe jest uzyskanie dopłat w trybie powołanej ustawy 

na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie budynku 

mieszkalnego znajdującego się na obszarze tej strefy pod warunkiem, że w budynku znajduje 

się przynajmniej jedno mieszkanie. 

Do realizacji inwestycji niezbędne jest przekazanie TBS odpowiedniego zasobu na obszarze 

SSR z bonifikatą, którą należy wprowadzić do zapisów „Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Bytom 2020+” i w uchwale dotyczącej zasad bonifikat, a także przyjęcie przez Radę Miejską 

uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, w której zostaną określone: 

1) zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria 

pierwszeństwa i zasady przeprowadzania oceny punktowej, 

2) maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, 

3) maksymalna wysokość obowiązkowej kaucji. 
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Nabór i monitorowanie realizacji dopłat wraz z bankiem prowadzi gmina po zawarciu 

stosownej umowy. 

 

Modele dostępnego mieszkalnictwa zostały opracowane w oparciu o wyniki badań postaw 

mieszkaniowych mieszkańców Bytomia, które określiły kluczowe, opisane niżej, grupy 

społeczne o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych. 

1. Osoby młode i opuszczające pieczę zastępczą lub ośrodki opiekuńczo-wychowawcze – 

bariera finansowa, która dotyczy zwłaszcza osób młodych, skłania najemców do 

modyfikacji oczekiwań mieszkaniowych i preferowania mieszkań o mniejszej 

powierzchni użytkowej. Dla potencjalnych najemców mieszkań z zasobu TBS Bytom 

wysokość ustalonej partycypacji utrudnia dostęp do najmu lokalu mieszkalnego. Dla 

tej grupy społecznej opracowano model „Pierwsze mieszkanie”. 

2. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami – z przeprowadzonej inwentaryzacji 

mieszkaniowego zasobu gminnego wynika, że w Bytomiu występuje duża liczba 

mieszkań, których powierzchnia przekracza 100-150 m2. Są to przeważnie lokale 

w złym stanie technicznym, z przestarzałymi instalacjami technicznymi, zlokalizowane 

na wyższych kondygnacjach w budynkach bez windy, zamieszkiwane przez 

jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwa domowe seniorów czy osoby 

niepełnosprawne. Dla tej grupy społecznej opracowano model „Zamiana dla seniora” 

oraz „Dom przyjacielski”. 

3. Średnio zarabiający, którzy nie mają możliwości zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych na rynku komercyjnym – z myślą o tej grupie opracowano model 

„TBS w kamienicy”. 

Wykorzystując zapisy publikacji „Pustostan do zagospodarowania. Długoterminowe 

możliwości inwestycyjne w mieszkalnictwie w Bytomiu” poniżej zaprezentowano rozwiązania 

wypracowane w ramach poszczególnych modeli BMDM. W dokumencie „Polityka 

mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku. Nowy wizerunek miasta” podkreślono w szczególności 

główne korzyści dla uczestników modeli, natomiast schematy samych modeli zawarte są 

w publikacji "Pustostan do zagospodarowania (...)". 

 

Pierwsze mieszkanie 

Model zakłada utworzenie oferty niewielkich mieszkań (o powierzchni użytkowej 18-45 m2), 

przeznaczonych dla osób młodych, z założeniem, że najmniejsze lokale (o powierzchni  

18-25 m2) powinny być kierowane do najmu dla osób opuszczających pieczę zastępczą lub 

ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.  
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W modelu zakłada się realizację dwóch wariantów udostępniania pustostanów:  

‒ Wariant A: adaptacja pustostanu mieszkalnego na cele mieszkaniowe,  

‒ Wariant B: przekwalifikowanie pustostanu użytkowego i jego adaptacja na cele 

mieszkaniowe. 

Dla wariantu wybranego do realizacji przewidziano zastosowanie dwóch wersji rozwiązań 

organizacyjnych: 

 Rozwiązanie 1: remont pustostanu przez TBS ze środków z wkładu finansowego 

(partycypacji) przyszłego najemcy. W tym rozwiązaniu TBS jest odpowiedzialne za 

realizację zadań związanych z opracowaniem projektu budowlanego 

wielobranżowego remontu lokalu wraz z niezbędnymi zgodami administracyjnymi na 

realizację robót, przeprowadzeniem przetargu na roboty budowlano-remontowe oraz 

prowadzeniem nadzoru nad robotami. W efekcie najemcy oferowane jest mieszkanie 

o standardzie umożliwiającym natychmiastowe zamieszkanie.  

 Rozwiązanie 2: remont pustostanu przeprowadzonego indywidualnie przez 

najemcę w ramach mieszanego wkładu rzeczowo-finansowego (partycypacja). 

W ramach tego rozwiązania najemca bierze na siebie odpowiedzialność za 

przeprowadzenie w określonym czasie prac remontowo-budowlanych w pustostanie 

– na podstawie dostarczonej przez TBS dokumentacji projektowej i kosztorysu 

inwestorskiego. Wysokość naliczonej partycypacji będzie wynikać z wyceny robót 

budowlanych wskazanych w kosztorysie, nie zaś z wysokości poniesionych nakładów 

przez najemcę. W tym rozwiązaniu TBS jest odpowiedzialne za opracowanie projektu 

budowlanego wielobranżowego remontu lokalu wraz z niezbędnymi zgodami 

administracyjnymi na realizację robót oraz kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu 

powykonawczego. Zadaniem najemcy jest zakup materiałów budowlanych 

i wykończeniowych oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych. 

 

Model jest przeznaczony dla młodych osób, zamieszkujących nie tylko miasto Bytom. Z uwagi 

na kluczowy problem depopulacji miasta oferta mieszkaniowa, tworząca warunki do migracji 

powrotnej do miasta lub śródmieścia, jest szczególnie istotna. 
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Poniższy schemat przedstawia główne korzyści dla uczestników modelu „Pierwsze mieszkanie”. 

 

Schemat 2. Opis głównych korzyści dla uczestników modelu „Pierwsze mieszkanie” 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Najemca ma możliwość odzyskania poniesionych na remont pustostanu nakładów 

finansowych, ponieważ jego wkład w remont pustostanu jest wkładem partycypacyjnym, 

który w przypadku rezygnacji z najmu zostanie mu zwrócony. Korzyścią dla najemcy może 

być zwolnienie z opłat czynszowych w trakcie prowadzenie prac remontowych w lokalu.  

Może on również uzyskać własność wyremontowanego lokalu, jednak jego cena będzie 

oszacowana dopiero po przeprowadzeniu jego modernizacji do stanu nadającego się do 

zamieszkania.  

Korzyścią dla miasta jest zmniejszenie liczby osób oczekujących na przydział lokalu z zasobu 

gminnego oraz zdjęcie z gminy zadania związanego z obowiązkiem przydziału lokalu osobom 

usamodzielniającym się.  

Pożytkiem dla spółki jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego bez konieczności angażowania 

środków własnych. Ostatecznie umożliwia również czerpanie pożytków z długoterminowego 

najmu. 

 

Komentarz: 

W przypadku remontu lokalu przez spółkę niedogodnością może być brak wpływu najemcy 

na dobór materiałów wykończeniowych. Zakładano na wstępie, iż przyszły najemca będzie 
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uczestniczył w wypracowaniu wytycznych dla projektanta, opracowującego dokumentację 

projektową dostosowania pustostanu na cele mieszkaniowe. Zrezygnowano jednak z takiego 

działania ze względu na konieczność zapewnienia standaryzacji wyposażenia i wykończenia 

lokali mieszkalnych w zasobie TBS, czyli takiego odrestaurowania mieszkań, które będzie 

akceptowalne dla wielu potencjalnych najemców. 

 

TBS w kamienicy 

Adresatami modelu są nie tylko osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lub najmem lokalu, 

ale również uczelnie i pracodawcy, którzy są zainteresowani najmem mieszkania 

pracowniczego. Wdrożenie modelu „TBS w kamienicy” pozwala podejmować działania 

remontowe punktowo, odnoszące się zarówno do pustostanów, jak również lokali 

zwolnionych przez seniorów w ramach modelu „Zamiana dla seniora”. Po wykonaniu 

remontu pustostan jest kierowany do wynajmu lub zbycia. 

W ramach modelu wyremontowane lokale będą wykorzystywane według jednego 

z opisanych niżej rozwiązań. 

 Rozwiązanie 1 – wynajem, zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie najmu 

TBS Bytom. Rozwiązanie jest stosowane w przypadku, w którym nie ma możliwości 

wydzielenia z pustostanu 2 lub więcej lokali mieszkalnych. Taka sytuacja wynika 

z niewielkiej powierzchni użytkowej pustostanu lub problemów technicznych 

z podłączeniem pionów wodnych czy kanalizacyjnych. 

 Rozwiązanie 2 – zbycie, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 

lokali, w cenach konkurencyjnych w stosunku do lokali mieszkalnych, wystawianych 

na sprzedaż na rynku pierwotnym. Zbycie następuje w przypadku remontu 

pustostanu, w którym duża powierzchnia oraz warunki techniczne pozwalają na 

wydzielenie 2 lub więcej lokali mieszkalnych.  

Istnieje możliwość wdrożenia modelu bez przekazywania nieruchomości aportem do TBS 

Bytom – w procedurze inicjowanej i realizowanej przez gminę. Zaletą tego rozwiązania jest 

skrócenie czasu realizacji modelu z uwagi na brak czynności związanych z obsługą przyjęcia 

wkładu niepieniężnego przez spółkę. 

W modelu „TBS w kamienicy” istnieje możliwość wykorzystania nowego instrumentu 

polityki mieszkaniowej państwa w postaci prawa gminy do ubiegania się o refinansowanie 

wkładu własnego (do 20% wartości przedsięwzięcia) w inwestycjach mieszkaniowych 

podejmowanych przez inne niż gmina podmioty – na podstawie umowy z gminą. Miasto 

Bytom, uzyskując dotację z Funduszu Dopłat, może spowodować obniżenie wymaganej 

partycypacji od przyszłych najemców albo dostarczyć część finansowania do TBS. 
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Na schemacie 3 omówiono główne korzyści dla uczestników modelu „TBS w kamienicy”. 

 
Schemat 3. Opis głównych korzyści dla uczestników modelu „TBS w kamienicy” 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Komentarz: 

Zasady i tryb zbywania lokali mieszkalnych zostały wskazane w Regulaminie TBS Bytom 

Sp. z o.o., który określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność spółki, niewybudowanych z udziałem środków finansowania 

preferencyjnego z BGK w ramach programów rządowych popierania budownictwa 

mieszkaniowego – w drodze przetargu nieograniczonego. Sprzedaży nie podlegają lokale 

mieszkalne wynajęte jako lokale zamienne na czas remontu czy modernizacji dotychczas 

zajmowanego lokalu. 

Zgodnie z Regulaminem TBS Bytom Sp. z o.o. (załącznik do uchwały nr 20/2009 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników) pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu 

lokalu mieszkalnego mają:  

 osoby z niepełnosprawnością, w przypadku mieszkań dostosowanych do ich 

specyficznych potrzeb, wynikających ze stanu zdrowia, które podpiszą umowę 

o partycypacji w kosztach remontu pustostanu, a które jednocześnie spełniają 

warunki do uzyskania lokalu mieszkalnego, 

 osoby fizyczne, które podpiszą umowę o partycypacji w kosztach remontu 

pustostanu w wysokości maksymalnie do 30% wartości odtworzeniowej ustalonej 
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przez wojewodę śląskiego (wartość ta jest aktualizowana co kwartał), które 

jednocześnie spełniają pozostałe wymagania dla uzyskania lokalu, 

 pracodawcy, a także inne osoby prawne, które podpiszą umowę o partycypacji 

w kosztach remontu pustostanu i które wskażą najemców spełniających warunki 

do uzyskania lokalu, 

 osoby fizyczne wybrane drogą losowania, które spełniają wymagania dla 

uzyskania lokalu. 

Pomimo tych preferencji istotnym ograniczeniem w modelu „TBS w kamienicy” jest niska 

atrakcyjność całej nieruchomości, w której znajduje się lokal przeznaczony do zbycia, 

najczęściej z powodu zdewastowanych części wspólnych budynku. Problem ten należy 

ograniczyć za pomocą zachęt dla członków wspólnot mieszkaniowych dot. m.in. zwolnienia 

z opłat na fundusz remontowy w zamian za przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych 

w częściach wspólnych budynku.  

Warunkiem powodzenia modelu jest stworzenie zróżnicowanej i bogatej oferty lokali 

mieszkalnych. Lokale o metrażu powyżej 100 m2 powinny być dzielone na 2 lub 3 mniejsze, 

o ile warunki techniczne i instalacyjne na to pozwalają. 

 

Zamiana dla seniora 

Model zakłada przeprowadzenie zamiany lokali własnościowych i/lub będących w zasobie 

gminnym o dużej powierzchni na pustostan o mniejszym metrażu. Uzyskany w ramach 

zamiany duży lokal jest przeznaczany do remontu i podziału na mniejsze lokale, a potem 

zbywany. Pustostan jest adaptowany do potrzeb najemcy, minimalizowane są bariery 

architektoniczne i podwyższany standard.  

Do modelu powinny być typowane pustostany o metrażu pozwalającym na uzyskanie przez 

przyszłego najemcę dodatku mieszkaniowego. Kryteria kwalifikujące lokal i najemców do 

zamiany:  

 lokal o minimalnej powierzchni 90 m2, posiadający minimalnie 2 piony wodno-

kanalizacyjne; 

 uzyskiwanie dochodów umożliwiających utrzymanie lokalu; 

 potwierdzenie grupy inwalidzkiej. 

Zamianę mieszkań w pierwszej kolejności powinno się proponować seniorom lub osobom 

z niepełnosprawnością, które nie zalegają z opłatami czynszowymi. Umożliwi to docenienie 

długoletnich najemców z zasobu gminy, którzy wywiązują się ze zobowiązań. W przypadku 

dwuosobowych gospodarstw domowych jedna z tych osób musi mieć ukończone 60 lat. 
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Gdy realizacji modelu podejmuje się samodzielnie gmina, należy utworzyć fundusz 

remontowy, finansujący dostosowanie pustostanów do potrzeb nowych mieszkańców. 

Aby zasilić fundusz remontowy, gmina Bytom będzie musiała przeznaczyć większą liczbę 

pustostanów do sprzedaży – minimum 10, a maksimum 20 sztuk. W wariancie inicjowanym 

przez TBS Bytom w pierwszym etapie powinno nastąpić przekazanie aportem do spółki od 5 

do 9 pustostanów o metrażu około 50-60 m2 (zlokalizowanych na parterach), które po 

przeprowadzeniu remontu, będą podlegały zbyciu w procedurze przetargowej, 

przeznaczonych na zasilenie I etapu uruchamiania funduszu remontowego. Uzyskane ze 

sprzedaży środki, po odjęciu wartości nakładów poniesionych na remont, zasilą fundusz. 

Przyjmuje się założenie, że przy kwocie stawki 2 000 zł/m2 każdorazowo przy sprzedaży 

mieszkania fundusz mógłby być zasilany kwotą 70 000-90 000 zł. Zasilenie funduszu 

remontowego kwotą 350 000-450 000 zł pozwoliłoby na stabilne operowanie 

zgromadzonym kapitałem i przeprowadzanie remontów. W etapie II przewiduje się bieżące 

dokapitalizowanie funduszu, co nastąpi w wyniku sprzedaży mieszkań uzyskanych w wyniku 

zamiany, które zostaną wcześniej podzielone na mniejsze i wyremontowane. Wydatki 

pokrywane z funduszu remontowego będą dotyczyły realizacji usług remontowo-

budowlanych w mieszkaniach podlegających zamianie: w pustostanach i lokalu 

najemcy/właściciela, który będzie remontowany i dzielony na mniejsze. Poniżej na 

schemacie przedstawiono główne korzyści dla uczestników modelu „Zamiana dla seniora”. 

 

Schemat 4. Opis głównych korzyści dla uczestników modelu „Zamiana dla seniora” 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Id: 0AF39F76-31F1-47C2-8B3E-503471737196. Podpisany Strona 113



       

113 
 

Główną korzyścią dla najemców będących rencistami lub emerytami będzie znacząca 

poprawa warunków zamieszkania w wyniku remontów lokali, których celem jest poprawa 

dostępu do toalety lub łazienki oraz likwidacja pieców węglowych (przy opracowaniu modelu 

zamiany mieszkań założono obligatoryjną likwidację pieców węglowych i zmianę systemu 

ogrzewania w lokalach). Dodatkowo skorelowanie siły nabywczej najemcy i liczby osób 

w gospodarstwie domowym z zajmowaną powierzchnią użytkową oraz wysokością opłat za 

usługi mieszkaniowe umożliwi skorzystanie z podmiotowych form wsparcia, np. dodatku 

mieszkaniowego, energetycznego, obniżki czynszu. 

Pożytkiem dla miasta jest natomiast pozyskanie do zasobu gminy dużych lokali, które 

zostaną podzielone na mniejsze i przekazane do puli lokali zamiennych, których w gminie 

brakuje.  

Korzyścią dla miasta jest również wzmocnienie obecnego nieformalnego banku (biura) 

zamian prowadzonego przez Bytomskie Mieszkania, który powinien zajmować się 

pozyskiwaniem osób zainteresowanych zamianą mieszkań i doborem lokali o zbliżonej 

wartości, przeznaczonych do zamiany. Biuro zamian powinno prowadzić bazę lokali 

mieszkalnych zgłoszonych do zamiany oraz bazę pustostanów, które należy pozyskać do 

zasobu, jak również powinno opracować standardy adaptacji pustostanów na cele 

mieszkaniowe. 

 

Komentarz: 

W przypadku wystąpienia zaległości czynszowych w odniesieniu do opuszczanego lokalu 

należy złożyć wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, a następnie zawrzeć umowę  

z jednostką odpowiadającą za zasób komunalny (Bytomskie Mieszkania) w sprawie 

rozłożenia zadłużenia na raty. Umowa może być zawarta na okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie.  Od należności pieniężnej, której termin zapłaty rozłożono na raty 

nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty zawarcia umowy do upływu terminu lub 

terminów zapłaty. Drugi z wariantów możliwy do wdrożenia to odpracowanie długu przez 

najemcę/użytkownika, członka rodziny lub inną osobę niespokrewnioną, ale odpowiedzialną 

za powstałe zadłużenie. 

Rozłożenie na raty długu, powstałego za lokal mieszkalny, jest rozwiązaniem uregulowanym 

w uchwale nr IX/139/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 

szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 

lub garaże stanowiące własność gminy Bytom bądź niestanowiące mienia gminnego, 

a pozostające w dyspozycji Prezydenta Bytomia, będące w zarządzie Bytomskich Mieszkań. 
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Głównym problemem w tym modelu jest wysoka wartość pustostanów przekazywanych 

aportem do spółki i znacznych nakładów finansowych potrzebnych na dostosowanie 

pustostanu do potrzeb seniora lub osoby z niepełnosprawnością, co w konsekwencji 

ogranicza szansę zbilansowania kosztów zamiany.  

W opinii lokalnych ekspertów kluczową wadą mechanizmu przekazywania nieruchomości 

aportem do spółki jest ich przeszacowana wartość, obliczona na podstawie historycznych 

cen transakcyjnych na lokalnym rynku nieruchomości. Niska atrakcyjność cen tych lokali 

wpływa bezpośrednio na ograniczenie zainteresowania przyszłych nabywców tymi 

nieruchomościami. 

Tymczasem zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami sposoby 

określania wartości nieruchomości można dostosować do przyjętych rodzajów czynników 

wpływających na wartość nieruchomości. Dla nieruchomości, które są lub mogą być 

przedmiotem obrotu, określa się ich wartość rynkową. Natomiast w przypadku 

nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub 

nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, określa się wartość odtworzeniową, która 

powinna być równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. 

Pustostany powinny, więc podlegać szacowaniu wartości nie za pomocą metod rynkowych, 

lecz za pomocą metod odtworzeniowych, które będą uwzględniać ich wysoki stopnień 

zużycia technicznego. Dzięki temu zostanie ograniczony problem wysokiego poziomu 

szacowania tych nieruchomości, wynikający ze stosowania metod wyceny polegających na 

porównywaniu z innymi transakcjami zawieranymi przez rynek. 

Natomiast przy zamianie lokalu komunalnego na zasób TBS pojawi się problem wpłaty 

partycypacji finansowej przez przyszłego najemcę – seniora, z reguły nieaktywnego 

zawodowo, utrzymującego się z emerytury lub renty, często niedysponującego żadnymi 

oszczędnościami umożliwiającymi pokrycie kosztów partycypacji. 

 

W przypadku zamiany lokali własnościowych na podstawie zawieranej między stronami 

umowy istnieje obowiązek dopłaty określonej kwoty dla wyrównania wartości zamienianych 

rzeczy. Jest to częste działanie, występujące w umowach zawieranych między osobami 

fizycznymi, będącymi właścicielami mieszkań. W omawianym modelu następuje zamiana 

lokali, które są własnością odpowiednio TBS i seniora. Dopłata jest elementem 

utrudniającym stronom zamianę. Jednak sytuacja, w której wartości lokali zamienianych nie 

zostaną wyrównane, będzie mniej akceptowalna przez właściciela większej nieruchomości. 

Powyższe znacząco ogranicza wykonalność tego modelu w tym wariancie. 
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Przy wdrażaniu modelu należy mieć na uwadze możliwość zgłoszenia prawa veta przez 

seniora w odniesieniu do propozycji zamiany lokalu, które przyznała osobom powyżej 

75 roku życia znowelizowana ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 21 ust. 4c). Najemca, 

który ukończył 75 lat, musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu innego lokalu, niż 

dotychczas zajmowany. 

 

Dom przyjacielski 

Model ten powstał jako odpowiedź na wyzwania związane z procesem starzenia się 

społeczeństwa. Z uwagi na zwiększającą się aktywność seniorów rozwiązania domów opieki 

stają się coraz mniej akceptowalne społecznie, w zamian priorytetem jest zwiększenie 

samodzielności starszych osób. 

Model „Domu przyjacielskiego” jest formą alternatywnego zamieszkiwania trzech lub więcej 

generacji społeczności, których członkami może być najbliższa rodzina lub grupa osób 

niemająca ze sobą pokrewieństwa, łącząca potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnością 

z potrzebami młodych osób (opuszczających pieczę zastępczą lub ośrodki opiekuńczo-

wychowawcze lub uczestniczące w realizacji modelu „Mieszkania treningowe dla osób 

opuszczających ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i pieczę zastępczą”). 

Model zakłada adaptację nieużytkowanego obiektu użyteczności publicznej (np. szkoły) na 

cele mieszkaniowe – zespołu samodzielnych mieszkań na wynajem, o zróżnicowanym 

standardzie w celu dostosowania do różnych potrzeb i możliwości finansowych najemców 

(wysoki – mieszkań własnościowych i niższy – mieszkań do najmu). Samodzielne mieszkania 

jedno-, dwu- i trzyosobowe o powierzchni 18-50 m2, przeznaczone dla seniorów i położone 

na najniższych kondygnacjach, mają być połączone systemem alarmowym z mieszkaniem 

opiekuna. Mieszkania przeznaczone do najmu dla osób młodych, opuszczających pieczę 

zastępczą, położone na ostatniej kondygnacji domu, muszą spełniać kryteria umożliwiające 

pozyskanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego (metraż maksymalnie  

18-25 m2), co pozwoli na zmniejszenie kosztów samodzielnego funkcjonowania. 

Model zakłada konieczność zarobkowania najemców przez zorganizowanie sposobu 

funkcjonowania lokali użytkowych. Poza strefą mieszkalną i użytkową w obiekcie powinny 

być udostępnione przestrzenie, w których realizowane będą różne formy aktywności 

społecznej przez mieszkańców (świetlica, ogród) oraz odbywać się będzie wzajemne 

świadczenie usług (młodsi dla starszych, np. w formie pomocy w sprzątaniu, przynoszeniu 

zakupów, asysta przy wyjściu z domu oraz starsi dla młodszych, np. w formie pomocy 

w edukacji i rozwoju zawodowym). 
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Model przewidziany jest do wdrożenia na terenie śródmieścia Bytomia, z powodu 

konieczności zapewnienia dostępu do podstawowych usług, w tym ośrodków zdrowia, 

komunikacji publicznej, kościoła, ośrodków opiekuńczych i leczniczych. 

W formie schematu 5 przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia modelu „Dom 

przyjacielski”. 

 
Schemat 5.Opis głównych korzyści dla uczestników modelu „Dom przyjacielski” 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Korzyścią dla najemców jest zamieszkiwanie w budynku, w których funkcjonuje wspólnota 

osób wzajemnie dbających o siebie. Z punktu widzenia seniorów kluczowe jest wydłużenie 

okresu samodzielnego zamieszkiwania w mieszkaniu, które jest monitorowane przez 

współmieszkańców. Dodatkową korzyścią jest również możliwość przedłużenia aktywności 

zawodowej na rzecz społeczności lokalnej, w ramach świadczenia wzajemnych usług 

sąsiedzkich. W przypadku osób młodych praca w grupie sąsiedzkiej na zasadach wolontariatu 

umożliwi zdobycie pożądanych na rynku pracy kompetencji. 

W przypadku Gminy Bytom głównym pożytkiem z wdrożenia modeli będzie zmniejszenie 

liczby osób oczekujących na miejsce w DPS lub innych placówkach świadczących opiekę nad 

seniorami.  

W wyniku lokalizacji domu wielopokoleniowego na terenie Śródmieścia zwiększy się również 

popyt na podstawowe usługi świadczone w jego obszarze, jak również wzrośnie poziom 
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aktywności społeczno-zawodowej jego mieszkańców, co jest głównym celem procesu 

rewitalizacji tej części miasta. Forma prawna funkcjonowania domu, związana 

z koniecznością powołania nowego stowarzyszenia do zarządzania jego aktywnościami (lub 

wyboru operatora spośród istniejących organizacji) w efekcie spowoduje wzrost kapitału 

społecznego w Bytomiu. 

 

Komentarz: 

W przypadku modelu „Dom przyjacielski” gmina może inicjować i wdrażać procedury, dzięki 

czemu najemca nie ma obowiązku wnoszenia wkładu partycypacyjnego. Powinna go jednak 

zastąpić kaucja w wysokości np. sześciomiesięcznego czynszu, co umożliwi zabezpieczenie 

utrzymania lokalu w nienaruszonym stanie technicznym. 

W przypadku wariantu realizowanego przez TBS Bytom konieczne jest przekazanie aportem 

do spółki od 5 do 9 pustostanów, zlokalizowanych na parterach, przeznaczonych na zasilenie 

I etapu uruchamiania funduszu remontowego. 

W wariancie realizowanym przez spółkę konieczne jest wniesienie przez najemcę pełnej 

kwoty partycypacji przed zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego. Dopuszcza się 

jednak możliwość odstąpienia od tej zasady, pod warunkiem wniesienia co najmniej 50% 

kwoty partycypacji przed zawarciem umowy najmu i zobowiązania się do zapłaty pozostałej 

części w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu. 

Alternatywnym wariantem wdrożenia modelu może być jego realizacja przez prywatnego 

dewelopera, dzięki programowi Mieszkanie Plus, który ma skłonić prywatnych dostawców 

mieszkań do dostarczania na rynek lokali na wynajem zamiast do zbywania. 

 

Zaangażowanie spółdzielni mieszkaniowej w model mieszkalnictwa – umowa barterowa 

W Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 

2014-2019 (WPGMZG) założono różne możliwości pozyskania dodatkowych lokali 

mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu gminy, w tym wynajem lokali mieszkalnych i ich 

nabywanie na własność od różnych podmiotów dysponujących mieszkaniami, w tym m.in. od 

właścicieli mieszkań na rynku wtórnym i od spółdzielni mieszkaniowych. 

W ramach BMDM wypracowano model mieszkalnictwa dedykowany spółdzielni 

mieszkaniowej przy udziale mechanizmu umowy barterowej. 

Model zakłada przekazanie spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego lub 

mieszkania własnościowego, położonego w zasobach spółdzielczych, wobec którego zapadło 

orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku na rzecz gminy – aportem do TBS Bytom Sp. z o.o. 

zamiast zbycia go w drodze przetargu. Potem następuje jego zbycie na rzecz spółdzielni 
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mieszkaniowej, która w zamian dokona prac remontowo-budowlanych w pustostanach 

przeznaczonych na mieszkania gminne, a do jednego z nich będzie mogła przydzielić lokatora 

z wydanym przez sąd nakazem eksmisji z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego. 

Model ten opiera się na mechanizmie umowy barterowej, regulującej bezgotówkowy proces 

wymiany dóbr i usług. Cechą charakterystyczną tej umowy jest brak rozliczeń pieniężnych, 

dlatego wymieniane w ramach umowy towary lub usługi powinny mieć równą wartość.  

Poniżej w formie schematu przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia modelu 

z udziałem spółdzielni mieszkaniowej. 

 

Schemat 6. Opis głównych korzyści dla uczestników modelu z udziałem spółdzielni mieszkaniowej  

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Komentarz: 

Zasady gospodarowania środkami publicznymi, wynikające z ustawy o finansach publicznych 

ograniczają wykonalność tego modelu. W sferze finansów publicznych – w myśl art. 42 ust. 5 

ww. ustawy – występuje obowiązek ustalania przypadających jednostkom należności 

pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny. Nieustalenie lub niedochodzenie 

należności pieniężnej, dochodzenie jej w wysokości niższej, niż to wynika z prawidłowego 

obliczenia, bądź dopuszczenie jej do przedawnienia – są zagrożone odpowiedzialnością za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo 

uzyskania przychodów przez gminę z tytułu sprzedaży pozyskanego do zasobu mieszkania 
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spółdzielczego, brak jest możliwości przekazania jej aportem do spółki i rezygnacji 

z możliwych dochodów z tyt. sprzedaży, w świetle obowiązków nałożonych na podmiot 

publiczny przez zasady gospodarowania finansami publicznymi. W związku z powyższym brak 

jest możliwości wdrożenia przedmiotowego modelu. 

 

Zaangażowanie Społecznej Agencji Najmu w model mieszkalnictwa 

Z powodu uwarunkowań bytomskiego sektora mieszkaniowego, model Społecznej Agencji 

Najmu (SAN) uważany był za jeden z priorytetowych. SAN prowadzi działalność łączącą 

pomoc mieszkaniową z pomocą społeczną oraz włącza prywatny sektor mieszkaniowy do 

realizacji społecznej polityki mieszkaniowej. Połączenie tych polityk w odniesieniu do 

Bytomia jest szczególnie wskazane z uwagi na jego sytuację społeczno-ekonomiczną.  

SAN sprawdza się szczególnie w warunkach: dużego zasobu mieszkań prywatnych w mieście, 

pozwalającego na wydzielenie nieznacznej części mieszkań do wynajmu na zasadach 

niekomercyjnych oraz dużego zapotrzebowania na lokale z zasobu gminnego. Oba te 

warunki występują równolegle w przypadku Bytomia. Dodatkowo gmina posiada 

doświadczenia w realizacji działań z zakresu polityki społecznej poza formalnymi instytucjami 

(np. prowadzenie mieszkań chronionych przez organizacje lokalne), które umożliwiają 

nawiązanie i rozwój współpracy w zakresie poprawy dostępności mieszkań z podmiotami 

prywatnymi. 

Model SAN w Bytomiu zakłada pozyskiwanie do agencji mieszkań na wynajem od 

prywatnych właścicieli, a następnie podnajmowanie ich osobom wymagającym wsparcia. 

Opcjonalnie lokale mieszkalne mogą być również pozyskiwane od seniorów, którzy 

przystępują do modelu „Zamiana dla seniora”, ponieważ mogą oni oddawać swoje lokale 

w zamian za mniejsze i dopasowane do swoich potrzeb. 

W ramach modelu analizowano 2 warianty organizacji agencji: 

 wariant 1., w którym operatorem agencji mogłaby być spółka TBS Bytom, która 

opcjonalnie mogłaby zawiązać na ten cel stowarzyszenie; 

 wariant 2., w którym operatorem jest podmiot zewnętrzny – organizacja 

pozarządowa (np. utworzona przez właścicieli mieszkań przeznaczonych na 

wynajem). 

Do zadań operacyjnych SAN w Bytomiu powinno należeć m.in.: 

 nadzór nad prawidłowym korzystaniem z przedmiotu najmu przez najemców, 

 wsparcie najemcy przez przypisanie mu trenera osobistego – wypracowanie ścieżki 

rozwoju i jej realizowanie, wsparcie przy kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy 

w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy, zorganizowaniu przedszkola lub żłobka dla 
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dzieci, miejsca w świetlicy środowiskowej, form wsparcia aktywności osób 

z niepełnosprawnościami, 

 cykliczne wizyty w mieszkaniach wynajmowanych przez agencję, obejmujące kontrolę 

zarówno wynajmu mieszkania (stan lokalu, sposób korzystania z niego przez 

najemcę), jak i sposobu funkcjonowania najemcy w relacjach społecznych 

i zawodowych, 

 bieżąca obsługa – pobór czynszu i opłat, drobne naprawy wykonywane wraz 

z najemcą, 

 obsługa i wsparcie podatkowe właściciela, 

 wdrażanie procedury pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym (indywidualna 

ścieżka wychodzenia z zadłużenia + uruchomienie funduszu gwarancyjnego), 

 dokumentowanie działalności, w tym wykonywanie obowiązków sprawozdawczych 

i informacyjnych na rzecz rozwoju działalności, 

 pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizowanie zadań statutowych, 

 realizacja zadań komercyjnych: pozyskiwanie i obsługa zarządcza wspólnot 

mieszkaniowych. 

Poniżej w formie schematu przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia modelu SAN.  

 

Schemat 7.Opis głównych korzyści dla uczestników modelu SAN  

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Komentarz: 

W ramach próby wdrożenia modelu SAN przeprowadzono analizę kosztów obsługi agencji 

zgodnie z wytycznymi konkursowymi PO WER oraz dokonano wstępnego rozeznania 

w zakresie możliwości jej funkcjonowania w Bytomiu. 

Na podstawie przeprowadzanej analizy ofert najmu mieszkań w Bytomiu wskazano portfel 

lokali, w oparciu o który należy budować ofertę mieszkań SAN: 

 niewielkie mieszkania, np. kawalerki (o powierzchni użytkowej 20-35 m2) o wysokości 

czynszu rynkowego do 750 zł, oferowane samodzielnym najemcom agencji, 

np. studentom, absolwentom, pracownikom tymczasowym; 

 mieszkania większe (o powierzchni użytkowej 50-70 m2), co najmniej trzypokojowe, 

o wysokości czynszu rynkowego do 1100 zł, oferowane osobom nie w pełni 

samodzielnym, osobom wykazującym bardzo niskie przychody lub ich czasowy brak 

(np. młodzież opuszczająca pieczę zastępczą, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze). 

Zakres luki czynszowej dla bytomskiego SAN obejmuje wartość zawierającą się w przedziale 

12,00-19,00 zł w segmencie mieszkań małych (do 35 m2) i w przedziale 12,00-15,00 zł 

w segmencie mieszkań dużych (do 65 m2). Dla mieszkania o powierzchni użytkowej 35 m2 

luka SAN w łącznej wysokości czynszu zawiera się w przedziale 420,00–682,15 zł, natomiast 

dla mieszkania o powierzchni użytkowej 65 m2 w przedziale 780,00-988,65 zł. Obniżkę 

czynszu w stosunku do poziomu rynkowego ustalono w granicach 10%-20%. 

Tak określona pula mieszkań w zasobie wygenerowała w horyzoncie analizy łączny deficyt 

w działalności operacyjnej SAN w wysokości 627 100 zł. W związku z faktem, że wpływy 

z czynszu są w całości przekazywane wynajmującym, istnieje potrzeba pokrycia deficytu 

działalności SAN z funduszu rezerwowego/gwarancyjnego. 

Z analizy wstępnego rozeznania w zakresie możliwości funkcjonowania SAN w Bytomiu 

wynika, iż większość badanych właścicieli mieszkań była zainteresowana wynajmem lokali 

poprzez Agencję (82% respondentów). 

Właściciele mieszkań najczęściej oczekują od SAN wsparcia w postaci: reprezentacji 

właściciela wobec administracji mieszkaniowej (73% odpowiedzi) oraz usług kompleksowego 

zarządzania lokalem mieszkalnym (55% odpowiedzi). Pojawiły się również oczekiwania dot. 

ograniczenia ryzyka braku wpłaty czynszu przez SAN oraz prowadzenia remontów lokali 

mieszkalnych. 

73% ankietowanych jest skłonnych obniżyć czynsz z tyt. korzystania z pośrednictwa najmu 

poprzez SAN, natomiast 27% pytanych zdecydowanie nie jest zainteresowanych obniżką.  
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Respondenci wskazywali akceptowalny przez siebie poziom obniżki czynszu – bonifikata 

w wysokości 10% stawki czynszu jest tak samo akceptowalna, jak bonifikata w wysokości 

20% stawki czynszu (po 36,4% odpowiedzi). 

Właściciele mieszkań są zainteresowani najczęściej 5-letnim okresem wynajmu mieszkań 

(45,5% odpowiedzi).  Równie często wskazywali zainteresowanie okresem dwuletnim oraz 

dziesięcioletnim (po 27,3% odpowiedzi). 

Właściciele mieszkań są skłonni wynajmować lokale głównie następującym grupom 

społecznym: 

‒ studenci (72,7% wskazań), 

‒ absolwenci uczelni wyższych (72,7% wskazań), 

‒ seniorzy (72,7% wskazań), 

‒ osoby oczekujące na najem lokalu komunalnego w gminie Bytom (63,6% wskazań). 

Jednocześnie właściciele mieszkań wyrazili brak zainteresowania założeniem stowarzyszenia, 

które mogłoby pełnić funkcję SAN i reprezentować ich interesy. Przeciwni takiemu 

rozwiązaniu stanowili większość badanych (63,6% odpowiedzi). Zainteresowanie organizacją 

stowarzyszenia wyraziło zaledwie 36,4% badanych. 

 

Zaangażowanie sektora pozarządowego w model mieszkalnictwa – mieszkania treningowe 

 

Mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Model ten zakłada udostępnianie lokalu mieszkalnego dla osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną, aby ułatwić jej funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, umożliwiając 

osiągnięcie jak największego stopnia samodzielności, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki 

wytchnieniowej dla najbliższych.  

W celu realizacji modelu niezbędne jest mieszkanie w pełni dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, najlepiej na parterze i w pobliżu podstawowych usług. Mieszkanie 

powinno być wyposażone w 4 do 5 oddzielnych pokoi przeznaczonych dla podopiecznych 

i opiekuna, od 1 lub 2 łazienek, kuchni oraz przestrzeni wspólnej.  

Model przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, stale zamieszkujących w Bytomiu. Model 

zakłada realizację 2 wariantów postępowania:  

‒ wariant A – remont istniejącego lokalu i dostosowanie go do potrzeb mieszkania 

treningowego, 

‒ wariant B – mieszkanie treningowe w nowo wybudowanym domu przyjacielskim. 
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Komentarz: 

Warianty mogą być wprowadzane za pomocą 2 wersji wdrożeniowych. Wersja I zakłada 

inicjatywę i realizację przez gminę. W wersji tej gmina będzie musiała określić i opracować 

wymagania oraz kryteria dla operatora mieszkania, system ulg dla operatora (zwolnienie 

z opłat czynszu przez 2 lata), przeprowadzenie przetargu na prowadzenie funkcji społecznej 

w okresie długoterminowym – przez 5-10 lat. 

Wersja II zakłada inicjatywę i realizację przez spółkę TBS Bytom. W wersji tej konieczne 

będzie przekazanie przez gminę pustostanu aportem do spółki i zawarcie umowy na 

udostępnianie lokalu na cele mieszkania treningowego. 

 

Mieszkania treningowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

/pieczę zastępczą 

Model ten zakłada udostępnianie mieszkania wspomaganego – treningowego 

przeznaczonego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub pieczę 

zastępczą w celu umożliwienia osiągnięcia samodzielności i niezależności. Za udostępnienie 

mieszkań odpowiedzialny będzie TBS Bytom. 

W celu realizacji modelu niezbędny będzie lokal wyposażony w pokoje jedno-, maksymalnie 

dwuosobowe o dobrym standardzie, który będzie zachęcał do uczestnictwa w programie. 

Dodatkową opcją mogą być osobne mieszkania dla uczestników z dziećmi. Uczestnik może 

brać udział w programie przez 2 lata, z możliwością przedłużenia uczestnictwa o rok. Do 

funkcjonowania mieszkań wspomaganych niezbędni będą pracownicy socjalni oraz usługi 

doradztwa zawodowego, psychologicznego, jak i stała współpraca z placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi.  

Odbiorcami modelu są osoby pełnoletnie wymagające pozyskania umiejętności 

gospodarowania finansami, utrzymania rodziny i przede wszystkim samodzielnego 

funkcjonowania po opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej. Preferowane jest, aby 

pierwszeństwo w objęciu pomocą miały osoby uczące się lub studiujące, aktywnie 

poszukujące pracy oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Miejsce w mieszkaniu wspomaganym może przysługiwać osobie pełnoletniej zamieszkującej 

na stałe w Bytomiu. 

 

Komentarz: 

Procedura wdrożenia modelu jest możliwa do przeprowadzania w 2 wariantach.  

Wariant I zakłada inicjatywę i realizację przez gminę. W wariancie tym gmina będzie musiała 

określić i opracować wymagania oraz kryteria dla operatora mieszkania, system ulg dla 
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operatora (zwolnienie z opłat czynszu przez 2 lata), przeprowadzić przetarg na prowadzenie 

funkcji społecznej w okresie długoterminowym, przez 5-10 lat, zawrzeć umowy z operatorem 

i innymi podmiotami, odebrać lokal po przeprowadzeniu remontu oraz nadzorować 

realizację usługi w mieszkaniu. 

Wariant II zakłada inicjatywę i realizację przez spółkę TBS Bytom. W wariancie tym konieczne 

będzie zaciągnięcie zobowiązania kredytowego na wkład do remontu, opracowanie 

wymagań i kryteriów dla operatora mieszkania, ogłoszenie konkursu lub negocjacji wynajmu 

mieszkania w okresie długoterminowym, 5-10 lat, zawarcie umowy z operatorem, 

zapewnienie wsparcia merytorycznego przy pozyskiwaniu dotacji, opracowanie 

dokumentacji projektowej i kosztorysu wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych, przeprowadzenie prac remontowych w zakresie instalacyjnym oraz 

odbiór robót, nadzór nad realizacją usługi. 

Poniżej w formie schematu przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia modeli mieszkań 

treningowych.  

 

Schemat 8.Opis głównych korzyści dla uczestników modeli mieszkań treningowych 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Zaangażowanie sektora prywatnego w model mieszkalnictwa 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP kontraktualne) 

Model wykorzystuje mechanizm realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy, 

z pominięciem powołania nowego podmiotu – spółki z udziałami podmiotu publicznego 

i partnera prywatnego. 

 

Zakres przedsięwzięcia w przypadku modelu PPP w Bytomiu obejmuje remont kamienic, 

połączony z utrzymaniem i zarządzaniem wyremontowanymi obiektami, w tym 

przekazaniem na rzecz gminy puli mieszkań do wykorzystania na potrzeby najemców lokali 

komunalnych. 

W modelu zakłada się wkład własny podmiotu publicznego, obejmujący wniesienie składnika 

majątkowego w postaci kamienic. W treści umowy należy przewidzieć również obowiązek 

zwrotu kamienic, będących przedmiotem przedsięwzięcia, które są wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem. Nie przewiduje się ponoszenia przez podmiot publiczny kosztów 

inwestycyjnych ani eksploatacyjnych w formie dopłat do kosztów utrzymania poszczególnych 

lokali mieszkalnych. 

 

Ryzyko budowy powinno w przeważającej części być po stronie podmiotu prywatnego, 

zarówno w zakresie przeprowadzenia remontu, jak i zdobycia finansowania, tj. w fazie 

inwestycyjnej nie powinny nastąpić płatności podmiotu publicznego na rzecz prywatnego. 

W modelu podmiot publiczny, kierując najemców z listy oczekujących na mieszkanie 

komunalne do zasobu przeznaczonego do najmu na podstawie umowy o PPP 

w wyremontowanych kamienicach (najem na podstawie licytacji czynszu), będzie 

gwarantował pełne zaspokojenie popytu. Kluczowe znaczenie ma więc możliwość zbycia 

wyremontowanych lokali i mechanizm płatności za wynajem lokali na rzecz gminy. Po 

zakończeniu umowy o PPP wszystkie lokale wynajmowane gminie w wyremontowanych 

kamienicach powinny przejść na rzecz gminy. 
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Poniżej przedstawiono na schemacie omówienie głównych korzyści dla uczestników modelu 

z udziałem PPP. 

 

Schemat 9.Opis głównych korzyści dla uczestników modelu z udziałem PPP 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Komentarz: 

Model PPP może być wdrażany zarówno przez gminę, jak i spółkę TBS Bytom, gdyż czynności 

wdrożeniowe z udziałem obydwu podmiotów nie różnią się w znacznym zakresie. Kluczowe 

jest jednak zastosowanie przez spółkę gminną procedury przetargowej. 

Zakłada się, że podmiot prywatny będzie mógł sprzedać część wyremontowanych lokali, 

część zaś będzie mógł wynajmować komercyjnie, jednocześnie gwarantując w każdej 

z wyremontowanych kamienic pulę lokali na wynajem na potrzeby gminy w celu 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemców. W fazie eksploatacji wyremontowanych 

kamienic należy rozważyć mechanizm płatności – w postaci dopłat do usług świadczonych 

przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia. W przypadku, gdy podmiot prywatny 

zarządza zasobem, ale nie zajmuje się ściąganiem należności czynszowych, otrzymuje 

wynagrodzenie, w którym uwzględnione są wpływy z czynszów najemców – w tym wariancie 

ryzyko popytu ponosi podmiot publiczny. Kolejny wariant, w którym podmiot prywatny nie 

sprzedaje wyremontowanych lokali mieszkalnych i jest zobowiązany do ich wynajmu, w tym 
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w części na rzecz gminy, z uwagi na długi okres zwrotu charakteryzuje się niską 

opłacalnością, która ograniczy zainteresowanie rynku. 

W czasie trwania przedsięwzięcia wyremontowane mieszkania będą wynajmowane 

w ramach mieszkań na wynajem z czynszem ustalonym na zasadzie licytacji stawki czynszu. 

Wyjściowa stawka czynszu do postępowania przetargowego powinna być ustalona na 

poziomie około 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W modelu należy rozważyć 

przeznaczenie do remontu pakietu nieruchomości, aby podmiot prywatny mógł zrealizować 

pewny zysk na sprzedaży lokali; można także uwzględnić możliwość realizacji dodatkowych 

funkcji w części wyremontowanych kamienic, np. hotelu, hostelu czy lokali użytkowych. 

 

Sprzedaż bezgotówkowa  

Model sprzedaży bezgotówkowej zakłada sprzedaż nieruchomości w zamian za remont 

pustostanów i własnej nieruchomości. Pustostany wskazywane do remontu w ramach 

sprzedaży bezgotówkowej mogą być również przekazywane najemcom w ramach wdrożenia 

modelu „Zamiana dla seniora”, „TBS w kamienicy”, „Mieszkanie treningowe dla osób 

opuszczających ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i pieczę zastępczą” oraz „Mieszkania 

treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. 

Do sprzedaży może być przeznaczony tylko lokal o uregulowanym stanie prawnym, położony 

w budynku stanowiącym własność gminy, w stosunku do którego nie toczy się postępowanie 

administracyjne, dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez gminę, i do którego 

nie są zgłaszane żadne inne roszczenia. 

Model zakłada, że dostawca wykona 100% prac w pustostanach i około 50-60% w nabytej 

nieruchomości w ciągu 2-3 lat, wraz z odroczeniem przeprowadzenia kompleksowego 

remontu nieruchomości na okres 5-6 lat. Zasady i zakres remontu powinny zostać 

wypracowane każdorazowo indywidualnie pomiędzy stronami. 

W ramach modelu zakłada się możliwość 3 rozwiązań, z których każde prowadzi do remontu 

pustostanów: zarówno w TBS, jak i w TBS oraz udostępnianych gminie na cele zaspokojenia 

potrzeb lokali zamiennych lub lokali mieszkalnych o czynszu socjalnym. 

 Rozwiązanie 1 – Dostawca mieszkań nabywa lokal mieszkalny lub użytkowy do 

remontu w zamian za usługi remontowe w innych pustostanach i we własnym 

lokalu. W zamian za świadczenie przez inwestora usług remontowo-budowlanych 

w częściach wspólnych zakłada się złożenie wniosku do wspólnoty mieszkaniowej 

o możliwość zaniechania poboru opłat na fundusz remontowy. 

 Rozwiązanie 2 – Dostawca mieszkań nabywa budynek do remontu w zamian za 

usługi remontowo-budowlane pustostanów i we własnym budynku. Rozwiązanie 
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zakłada zbycie nieruchomości na podstawie umowy, która zobowiązuje dostawcę 

mieszkań nie tylko do wykonania prac remontowych we wskazanych w rozliczeniu 

transakcji pustostanach, ale również w nabytej nieruchomości. Warunkiem zbycia 

nieruchomości powinno być zakończenie prac w pustostanach i w nieruchomości.  

 Rozwiązanie 3 – Dostawca mieszkań nabywa grunt do zabudowy w formie plomby 

w zamian za remont wskazanych pustostanów i/lub części wspólnych. Rozwiązanie 

zakłada zawarcie umowy zbycia gruntu w śródmieściu o wartości usług remontowo-

budowlanych w wytypowanych pustostanach. Dostawca mieszkań w tym wariancie 

jest zobowiązany wyłącznie do realizacji usługi remontowo-budowlanej 

we wskazanych obiektach. Nie oczekuje się od inwestora opracowania projektu 

budowlanego czy rozpoczęcia budowy budynku. Grunt może być kupiony w celach 

spekulacyjnych lub inwestycyjnych. 

 

Na schemacie 10 przedstawiono omówienie głównych korzyści dla uczestników modelu 

sprzedaży bezgotówkowej. 

 

Schemat 10. Opis głównych korzyści dla uczestników modelu sprzedaży bezgotówkowej 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Komentarz: 

Odpowiedzialna za wdrożenie modelu powinna być spółka TBS Bytom. Kluczowe w każdym 

rozwiązaniu jest przeprowadzenie analizy możliwości bilansowania się wartości 

nieruchomości nabywanej do własnych celów przez inwestora i pustostanów adaptowanych 

na cele mieszkaniowe. 

Informacje dotyczące nieruchomości, w tym wymóg jej wyremontowania we wskazanym 

czasie oraz kary umowne, gdy wymagania nie zostaną spełnione, muszą zostać określone 

i przedstawione nabywcy przed przystąpieniem do przetargu i przed zawarciem umowy. 

Przy zastosowaniu tego typu rozwiązań często celowe jest powiązanie ich z bonifikatami, aby 

nabywcy opłacało się nabyć nieruchomość i zainwestować w remont. Jej zastosowanie 

będzie możliwe w Bytomiu jedynie po wprowadzeniu zmiany w uchwale dotyczącej 

szczegółowych zasad bonifikat. 

 

Leasing zwrotny 

Model oparty na leasingu zwrotnym od instytucji zainteresowanej długotrwałym zyskiem 

zakłada przeprowadzenie transakcji, polegającej na sprzedaży kamienicy do remontu,  

i jednocześnie przyjęcia jej w leasing. Skutkiem prawnym transakcji jest utrata prawa 

własności kamienicy przez gminę, jednak pozostaje ona nadal jej faktycznym użytkownikiem, 

przeprowadza remont, finansując go ze środków uzyskanych z transakcji leasingu, 

a następnie zarządza lokalami mieszkalnymi w wyremontowanej kamienicy. 

W BMDM rozpatrywano możliwość wdrożenia zarówno wariantu z umową leasingu 

operacyjnego, jak również finansowego. W modelu rolę finansującego pełni instytucja 

leasingowa, zaś korzystającego gmina lub wskazana przez nią inna, zależna jednostka sektora 

finansów publicznych lub podmiot sektora publicznego (np. TBS Bytom Spółka z o.o.), po 

wcześniejszym przekazaniu nieruchomości. 

W okresie trwania umowy gmina płaci raty leasingowe instytucji finansującej, zaś po jej 

zakończeniu, w zależności od charakteru umowy, gmina ma możliwość odkupienia 

wyremontowanej kamienicy po cenie uwzględniającej wpłacone raty leasingowe bądź 

własność nieruchomości pozostałaby przy instytucji. 

 

Kluczowe dla powodzenia zastosowania modelu jest konieczność zabezpieczenia kosztu 

remontu na poziomie wyceny rynkowej wartości nieruchomości, które miałyby być 

przedmiotem leasingu. Z tego względu do modelu nie powinny być kwalifikowane kamienice 

o niskiej wartości rynkowej, rzutującej na docelową cenę transakcyjną. Z perspektywy 
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sytuacji finansowej gminy Bytom, celowa wydaje się realizacja modelu z udziałem spółki TBS. 

Na schemacie 11 omówiono główne korzyści dla uczestników modelu leasingu zwrotnego. 

 
Schemat 11. Opis głównych korzyści dla uczestników modelu leasingu zwrotnego 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

 

Podsumowanie Komponentu IV 

 

Opisane wyżej modele mają za zadanie realizację potrzeb mieszkaniowych osób o niskim 

statusie majątkowym. Modele zostały opracowane przy założeniu braku angażowania do ich 

wdrożenia środków publicznych, wykorzystując potencjał wkładów partycypacyjnych 

wnoszonych przez potencjalnych najemców na rzecz TBS Bytom Sp. z o.o.  

Wdrożenie BMDM, polegające na włączaniu do zasobu TBS Bytom Sp. z o.o. 

nieużytkowanych pustostanów, w pełni realizuje cele polityki mieszkaniowej związane 

z koniecznością eliminowania zabudowy o najniższym standardzie. Jednocześnie w ramach 

BMDM przewiduje się równoległą realizację dwóch polityk: mieszkaniowej oraz społecznej, 

co gwarantuje większą skuteczność w procesie wyrównywania szans wykluczonym grupom 

ludności – przy okazji tworzenia godnych warunków do zamieszkiwania. 

Zabezpieczając warunki normalnego życia, modele BMDM umożliwiają najemcom realizację 

potrzeb wyższego rzędu, związanymi z poprawą aktywności społeczno-zawodowej i rozwoju 
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osobistego, co w efekcie wpłynie na ograniczenie zjawisk kryzysowych w Bytomiu, na które 

odpowiada rewitalizacja.  

BMDM ma szansę zmienić wizerunek Bytomia poprzez pełne usatysfakcjonowanie jego 

ostatecznych odbiorców.  

W ramach projektu pilotażowego pn. „BYTOM odNOWA – innowacyjne projekty 

mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” w zakresie rewitalizacji realizowanego na 

terenie Bytomia spółka miała możliwość przetestowania opisanych rozwiązań. Największym 

zainteresowaniem odbiorców cieszył się model „Pierwsze mieszkanie”. Pomimo dużego 

zaawansowania prowadzonych prac, odłożono w czasie wdrożenie modelu z udziałem SAN, 

z uwagi na niekorzystne uwarunkowania w finansowaniu tego typu projektów w ramach 

funduszy strukturalnych. Wykluczono również możliwość realizacji projektów z udziałem 

umowy barterowej.  

 

Etap testowania modeli nie wymagał dokonania zmian w istniejących aktach prawnych 

regulujących zagadnienia polityki mieszkaniowej Bytomia. W związku z powyższym nie 

wskazuje się konieczności zmian istniejących aktów prawnych w wyniku ustaleń zapisów 

Komponentu IV. 

 

Zabezpieczenie wykonalności zadań wynikających z BMDM wymaga jednak wzmocnienia 

instytucjonalnego TBS Bytom Sp. z o.o., poprzedzonego weryfikacją jego wewnętrznej 

struktury zarządczej.  
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System zarządzania i monitorowania polityki mieszkaniowej 

 

W system zarządzania realizacją polityki mieszkaniowej jest zaangażowane wiele jednostek 

organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz spółki miejskie. Poniżej w tabeli 

przedstawiono kluczowe potencjały podmiotów realizujących na terenie Bytomia zadania 

w sferze mieszkalnictwa. 

 

Schemat 12. Słabe i mocne strony jednostek realizujących zadania w sferze mieszkalnictwa 

w Bytomiu 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 
Analizując cele polityki mieszkaniowej w Bytomiu, planowane do osiągnięcia w perspektywie 

do 2050 r., należy stwierdzić, iż istniejąca struktura zarządcza nie wymaga gruntownych 

zmian w zakresie podziału ról i odpowiedzialności pomiędzy głównymi jednostkami 

wdrażającymi jej ustalenia. Proces zarządzania polityką mieszkaniową będzie opierał się na 

wykorzystaniu głównych potencjałów podmiotów aktualnie funkcjonujących w tej sferze, 

które wynikają ze zdobytych przez nich doświadczeń. Nie przewiduje się w związku z tym 

powołania nowych podmiotów do realizacji zadań wyznaczonych przez „Politykę 

mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku. Nowy wizerunek miasta” Konieczne będą jednak 

zmiany operacyjne wewnątrz jednostek, związane z koniecznością dostosowania struktury 

i profilu działalności do nowych wyzwań. 
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Z punktu widzenia odpowiedzialności za politykę najmu głównym gospodarzem polityki 

mieszkaniowej są Bytomskie Mieszkania.  

W uchwale nr XXIV/330/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom 

na lata 2014-2019”31 założono, że w okresie obowiązywania programu mogą być podjęte 

działania zmierzające do opracowania zmiany zasad i kierunków restrukturyzacji zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy. Za cel nadrzędny ewentualnych przekształceń uznaje się 

poprawę jakości i efektywności świadczonych usług oraz optymalizację kosztów usług 

w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, dopuszczając w przyszłości 

możliwość zmiany zasad zarządzania i administrowania posiadanym zasobem.  

 

Biorąc pod uwagę potencjał Bytomskich Mieszkań, wynikający z jego wieloletnich 

doświadczeń związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy, nie planuje 

się zmian formuły organizacyjno-prawnej tej jednostki.  

W kontekście oczekiwanej poprawy sprawności zarządzania zasobem kluczowe znaczenie ma 

odpowiednia struktura i wielkość zatrudnienia w jednostce, a także system szkoleń 

i doskonalenia zawodowego kadry.  

 

Planowany przyrost obowiązków, wynikający z konieczności weryfikacji tytułów prawnych do 

lokali mieszkalnych, które należy przeprowadzać na bieżąco począwszy od uchwalenia 

polityki mieszkaniowej (ponad 7500 umów do weryfikacji), a także wynikający z weryfikacji 

oświadczeń o uzyskiwanych dochodach i modyfikacji umów najmu w kolejnych latach, 

wpływa na podjęcie decyzji o zwiększeniu zatrudnienia w Bytomskich Mieszkaniach w celu 

sprawnej realizacji nowych zadań.  

 

Jednak z uwagi na fakt, iż liczba pracowników odpowiedzialnych za bieżącą administrację 

zależy bezpośrednio od powierzchni zasobu a planuje się w efekcie jej zmniejszenie, nie 

będzie konieczności zwiększania zatrudnienia w tym pionie, natomiast niezbędne będzie 

zatrudnienie dodatkowych księgowych i osób odpowiadających za zarządzanie umowami 

najmu, zwłaszcza że w najbliższym czasie niezbędne jest także wprowadzenie systemu 

pełnych rozliczeń w odniesieniu do poszczególnych budynków, pozwalających na przypisanie 

wszystkich nakładów i wydatków do konkretnego adresu. 

 

                                                      
31

Uchwała nr XXIV/330/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2014-2019” (Dz. U. 
Woj. Śląskiego z 31 grudnia 2013 r., poz. 7880). 
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Działania wspierające w sferze mieszkalnictwa będą prowadzić – zgodnie z kompetencjami 

wynikającymi z aktualnych regulaminów organizacyjnych - pozostałe komórki Urzędu 

Miejskiego, szczególnie obrotu nieruchomościami, oraz biura zajmujące się sprawami 

lokalowymi. Ich zaangażowanie jest szczególnie potrzebne w związku z koniecznością 

wychodzenia gminy ze wspólnot mieszkaniowych z mniejszościowym udziałem gminy, 

ograniczania udziałów w większościowych i potrzebą zawiązywania wspólnot 

mieszkaniowych w jak najszerszym zakresie. 

 

Kluczowym partnerem, którego zasób nie jest zaliczany do komunalnego zasobu 

mieszkaniowego, jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Bytom” Sp. z o.o., które 

dzięki wdrożeniu Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa (BMDM) oraz silnemu 

zaangażowaniu w remonty budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji powinno stać się 

głównym dostarczycielem dostępnych mieszkań stanowiących potrzebną alternatywę wobec 

zasobu mieszkaniowego gminy dzięki możliwym dopłatom do czynszu. Zabezpieczenie 

wykonalności zadań wynikających z BMDM wymaga wzmocnienia instytucjonalnego 

TBS Bytom Sp. z o.o., poprzedzonego weryfikacją jego wewnętrznej struktury zarządczej.  

Potencjał kadrowy TBS Bytom Sp. z o.o. powinien wzrastać proporcjonalnie wraz z postępem 

wdrażania BMDM. Nie przewiduje się powierzenia zadań planowanych w ramach BMDM do 

realizacji przez TBS innemu podmiotowi.  

 

Niezbędnym działaniem zarządczym we wszystkich jednostkach zaangażowanych 

we wdrażanie polityki mieszkaniowej jest monitorowanie postępów w osiąganiu celów, przy 

czym odbywać się ono będzie na poziomie konkretnych uchwał, zaś w samym dokumencie, 

który ma charakter kierunkowy, nie zakłada się formułowania docelowych wskaźników. 
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Poniżej zilustrowano schemat przyczynowo - skutkowy, przyjęty na potrzeby sformułowania 

wskaźników monitorowania niniejszej polityki mieszkaniowej.  

 
Schemat 13. Proces formułowania wskaźników monitorowania Polityki mieszkaniowej Bytomia do 
2050 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Monitorowanie realizacji przedstawionej polityki mieszkaniowej obejmuje: 

 rejestrowanie rezultatów realizacji polityki zgodnie z poszczególnymi programami 

gospodarki mieszkaniowej gminy wskazanych w odrębnych uchwałach, 

 rejestrowanie procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych zachodzących 

na terenie miasta, 

 obserwację zewnętrznych uwarunkowań realizacji polityki mieszkaniowej, w tym 

zmian w kierunkach polityki państwa w tym zakresie, 

 rezultaty programów, które wynikają z polityki mieszkaniowej i podlegają ocenie – 

bez względu na to, czy realizowane są przy udziale wsparcia Unii Europejskiej. 

 

Właściwe wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację 

i wdrażanie zadań polityki mieszkaniowej odpowiadają za gromadzenie danych dotyczących 

monitorowania dla realizowanych zadań wynikających z programów gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym gminy. 
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Komunikacja społeczna i wizerunek zasobu mieszkaniowego w Bytomiu 

 

Zasób mieszkaniowy Bytomia nie cieszy się dobrą sławą. Badania postaw i preferencji 

mieszkaniowych, które zostały przeprowadzone w ramach projektu pilotażowego pn. 

„BYTOM odNOWA – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”, 

pokazują negatywne nastawienie do niego obecnych mieszkańców, ale i duży sceptycyzm 

innych mieszkańców aglomeracji czy inwestorów.  

 

 
Źródło: opracowano na podstawie badań postaw mieszkaniowych wykonanych na zlecenie gminy Bytom przez 
firmy EU-CONSULT Sp. z o.o. i Utila Sp. z o.o. w ramach projektu pilotażowego. 

 

Zmiany wizerunkowe mają więc fundamentalne znaczenie. Aby mogły się dokonać, 

konieczne jest otwarte komunikowanie o założeniach, które przyświecają restrukturyzacji 

zasobu mieszkaniowego w Bytomiu (nie tylko komunalnego, ale i TBS czy prywatnych 

inwestycji). Bytom ma ogromny potencjał, który czeka na odkrycie. 

Żeby zmienić wizerunek zasobu mieszkaniowego Bytomia, konieczne jest opracowanie 

założeń systemu komunikacji społecznej, którego celem winna być zmiana nastawienia 

i postaw mieszkańców. 

Założenia merytoryczne systemu komunikacji (co komunikujemy): 

 konieczność zmniejszenia wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w celu poprawy 

jego jakości; 

 konieczność zmiany sposobu użytkowania przestrzeni publicznych i półpublicznych – 

z użytkowych na cele rekreacyjne; 

 konieczność zmiany postaw komunikacyjnych mieszkańców śródmieścia, skutkująca 

ograniczeniem ruchu samochodów.  

 

Założenia organizacyjne systemu komunikacji (jak komunikujemy): 

 wybór właściwych kanałów komunikacyjnych (miejskie portale informacyjne, serwisy 

społecznościowe, lokalne media, spotkania i aktywności wynikające z procesu 

wdrożenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych);   
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 wybór adekwatnych narzędzi komunikacyjnych (broszury i ulotki, działania określone 

w Strategii komunikacji marki „Bytom OdNowa”, ukierunkowanie inicjatyw lokalnych 

oraz mikrograntów na zmianę warunków zamieszkania na obszarze rewitalizacji 

miasta). 

 

Poniżej przedstawiono założenia merytoryczne systemu komunikacji kierunku zmian zasobu 

mieszkaniowego gminy Bytom. 

 

Schemat 14. Elementy systemu komunikacji kierunku zmian zasobu mieszkaniowego gminy Bytom 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Celem strategii komunikacji powinna być zmiana postrzegania przez mieszkańców miasta 

Bytom i jego zabudowy, jako atrakcyjnych do zamieszkania. 

Poniżej omówiono szczegółowo założenia merytoryczne systemu komunikacji. Przekaz 

kierowany do mieszkańców powinien uwzględniać kluczowe kierunki zmian, jakim poddany 

zostanie zasób mieszkaniowy. 

 

Założenie 1 

Nastąpi zmniejszenie wielkości zasobu mieszkaniowego gminy 

Zmniejszenie wielkości zasobu nastąpi w wyniku porządkowania przestrzeni, zwłaszcza 

wnętrz zabudowy kwartałowej. Wyburzeniu ulegną budynki oficynowe, pomieszczenia 

gospodarcze i ogrodzenia. Realizacja tego założenia doprowadzi do eliminacji zabudowy 

substandardowej – w złym stanie technicznym i niskim standardzie, wyłączonej 

z użytkowania – pustostanów. Przyjęcie w polityce mieszkaniowej takiego założenia wynika 
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z intensywnie zachodzących w regionie i Bytomiu zjawisk demograficznych. Bytom to jedno 

z wielu miast regionu, w których następuje ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji 

i starzenie się społeczeństwa, co w perspektywie kilkudziesięciu lat będzie skutkować dużym 

spadkiem liczby ludności. Według prognoz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN) Bytom straci prawie 50% mieszkańców w ciągu 

najbliższych 30 lat. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2050 r. 

w Bytomiu będzie zamieszkiwało 116 833 osób, jednak według analiz PAN KZK będzie to 

86 8000 mieszkańców (spadek o 49,2%). W przeciwieństwie do kalkulacji GUS wyliczenia KZK 

PAN uwzględniają nierejestrowaną emigrację zagraniczną. 

Zmiany demograficzne będą skutkowały zmianą potrzeb mieszkaniowych (potrzebne będą 

mieszkania dla seniorów i osób z niepełnosprawnością, pełna dostępność budynków i lokali 

mieszkalnych, dostępne tereny zieleni i przestrzeń dla rekreacji dla różnych grup wiekowych) 

i mniejszym zapotrzebowaniu na lokale komunalne w gminie Bytom. Prognozuje się, że 

w 2050 r. (według danych GUS) będzie zapotrzebowanie na maksymalnie 6700 komunalnych 

lokali mieszkalnych. Zmniejszenie zapotrzebowania na lokale z zasobu mieszkaniowego 

pozwoli na podjęcie działań podwyższających jakość zamieszkania w mieście i śródmieściu. 

Zmniejszenie wielkości zasobu mieszkaniowego pozwala na eliminowanie zabudowy 

o najniższym standardzie, zabudowy, która jest wyłączona z użytkowania, oraz tej, która jest 

objęta nakazem rozbiórki ze względu na występowanie szkód górniczych (na podstawie 

decyzji wydanej przez PINB). Zmniejszenie wielkości zasobu umożliwi zintensyfikowanie 

działań remontowych już od pierwszych lat wdrażania polityki mieszkaniowej, m.in. dzięki 

inwestycjom remontowym w ramach działań rewitalizacyjnych. 

 

Założenie 2 

Nastąpi zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych i półpublicznych 

Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych i półpublicznych nastąpi w wyniku 

zintegrowania w jedną większą przestrzeń wydzielonych podwórek tworzących wnętrza 

kwartałów mieszkaniowych. Zintegrowana przestrzeń ułatwi wspólne użytkowanie terenu 

różnym grupom mieszkańców. Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni jest możliwa dzięki 

realizacji pierwszego założenia, tj. wyburzenia budynków oficynowych, nieużytkowanych 

pomieszczeń gospodarczych i ogrodzeń. 

 

Przyjęcie takiego założenia jest wynikiem występowania w śródmieściu dużej intensywności 

zabudowy oraz podziału gruntów na wielu właścicieli i wiele funkcji (parkowanie, 
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pomieszczenia gospodarcze, miejsca gromadzenia odpadków, rekreacja). We wnętrzach 

kwartałów mieszkaniowych występuje deficyt terenów biologicznie czynnych oraz 

przestrzeni rekreacyjno-sportowych, co potwierdza przeprowadzona wstępnie analiza 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia (ReRoŚ). 

 

Założenie 3 

Konieczna zmiana postaw komunikacyjnych mieszkańców śródmieścia 

Zakłada się, że wraz ze zmianą wielkości zasobu mieszkaniowego, zmianą sposobu 

użytkowania przestrzeni publicznych nastąpi również zmiana postaw komunikacyjnych 

mieszkańców śródmieścia. Bliskie sąsiedztwo wielu usług i funkcji publicznych skłoni 

mieszkańców do poruszania się pieszo lub rowerem, a niewystarczająca liczba miejsc 

postojowych do rezygnacji z posiadania samochodu na rzecz korzystania z dobrze 

funkcjonującej i dostępnej komunikacji publicznej. W Bytomiu pustoszeją budynki 

zlokalizowane wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych w centrum, natężenie hałasu oraz 

tranzyt samochodowy obniża atrakcyjność takich lokalizacji do zamieszkania. Konieczne jest 

spowolnienie ruchu, stworzenie stref zakazu ruchu. 

Motoryzacja wypiera inne funkcje ulic, placów i podwórek. Inwestycje drogowe nie nadążają 

za szybko zwiększającą się liczbą samochodów. Stają się bowiem coraz bardziej złożone 

i długotrwałe. Należy zmienić priorytet ze wsparcia transportu indywidualnego na transport 

zbiorowy, pieszy i rowerowy. Działania nakierowane na wsparcie zmian postaw 

komunikacyjnych to priorytet inwestycji wspieranych również przez UE, w których zakłada 

się integrację różnych środków komunikacji publicznej. 

 

Uzasadnieniem dla przyjęcia założenia, że ulegną zmianie postawy komunikacyjne 

mieszkańców, wynika z podjętego w śródmieściu procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne pozwolą zwiększyć atrakcyjności obszaru dla istniejących i nowych 

mieszkańców, którzy będą doceniać bliski dostęp do usług i funkcji publicznych, rekreacji 

i środków transportu zbiorowego. Będą oni również preferować ruch rowerowy i poruszanie 

się pieszo, ponieważ to jest atut zamieszkiwania w śródmieściu. Zmiana postaw 

komunikacyjnych mieszkańców będzie odpowiedzią na zatłoczenie ulic, kłopoty 

z dostępnością miejsc parkingowych, negatywne skutki środowiskowe (zanieczyszczenie 

powietrza, hałas). 
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Narzędzia systemu komunikacji  

Informacje o jakościowej zmianie warunków mieszkaniowych w Bytomiu, która będzie 

dokonywać się zgodnie z wymienionymi założeniami, powinny być stale i konsekwentnie 

przekazywane mieszkańcom Śląska, ale i inwestorom z całego kraju. Niezbędna jest 

długotrwała kampania informacyjna prezentująca walory architektoniczne, krajobrazowe 

i komunikacyjne miasta, dzięki której osoby o przeciętnych dochodach zaczną widzieć 

w Bytomiu swoje miejsce do życia. W tym niezbędne będzie pozyskanie do tych idei 

przychylności mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.   

Problem negatywnego nastawienia mieszkańców do zmian wynikających m.in. z procesu 

rewitalizacji został rozwiązany w ramach realizowanego w Bytomiu projektu pilotażowego 

pn. „BYTOM odNOWA – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”, 

dzięki któremu opracowano założenia kampanii społecznej, obejmującej wszystkich 

kluczowych interesariuszy. Jej celem jest zbudowanie zaufania, współodpowiedzialności, 

identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, jak również ich aktywizacja, zarówno na 

etapie wdrażania działań, jak i świadomego i umiejętnego korzystania z wdrożonych 

inwestycji. 

Z uwagi na tę samą grupę odbiorców oraz cele kampanii, jej zakres merytoryczny przekazu 

należy uszczegółowić o zagadnienia wynikające z potrzeby komunikacji społecznej polityki 

mieszkaniowej.  

Na cele kampanii opracowano strategię komunikacji marki „Bytom odNowa” (publikacja 

„Plan działania w zakresie edukacji, komunikacji społecznej, partnerstwa inwestycyjnego 

i promocji rewitalizacji miasta Bytom. Podręcznik wdrożenia dla realizatorów projektów”32), 

która z jednej strony promuje ideę rewitalizacji wśród mieszkańców oraz służy 

zaangażowaniu poszczególnych interesariuszy w proces rewitalizacji, a z drugiej strony 

buduje wizerunek marki „Bytom odNowa” oraz działań wynikających z „Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Bytom 2020+” jako wszechstronnych zmian prowadzących do przemiany 

miasta i poprawy warunków do życia, rozwoju i lokowania inwestycji. 

Założeniem strategii marki jest wykorzystanie potencjału interesariuszy procesu rewitalizacji 

Bytomia w celu stworzenia wśród nich ambasadorów dobrych zmian, które niosą 

działania rewitalizacyjne. Żeby tak się stało, konieczne są działania z obszarów informacji, 

edukacji i promocji, skierowane do każdej z grup społecznych, mające na celu odpowiedź na 

ich kluczowe potrzeby i zmianę postaw. 

 

 

                                                      
32

 http://www.bytomodnowa.pl/plan-dzialania-w-zakresie-edukacji-komunikacji-i-promocji. 
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Schemat 15. Kierunki kampanii społecznej marki „Bytom odNowa” 

Źródło: opracowanie własne. 

Działania realizowane w tych trzech kierunkach w odniesieniu do kluczowych interesariuszy 

procesu rewitalizacji oraz polityki mieszkaniowej pozwolą na osiągnięcie celów kampanii, 

jakim jest budowa wizerunku miasta Bytomia jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. 

 

Strategia zdefiniowała główne grupy odbiorców procesu komunikacji marki „Bytom 

OdNowa” i zadedykowała im odrębne kanały i narzędzia komunikacyjne. Odbiorcy tej 

kampanii winni być jednocześnie informowani o kierunkach zmian dedykowanych polityce 

mieszkaniowej Bytomia, stąd należy wykorzystać do tych celów zaplanowany układ kanałów 

i narzędzi komunikacyjnych. 

 

Uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze rewitalizacji: 

‒ Spotkania edukacyjne – zarówno stacjonarnie, jak i w terenie (m.in. lekcje 

z wykorzystaniem dostępnych konspektów lekcji dla nauczycieli). 

‒ Konkursy, w których nagrodami będą gadżety, np. gra o rewitalizacji; 

‒ Panele dyskusyjne; 

‒ Warsztaty; 

‒ Strona w portalu społecznościowym Facebook; 

‒ Eventy o zasięgu dzielnicowym oraz miejskim; 

‒ Wydawnictwa: komiks, kolorowanka, książeczka, widokówki z działań 

rewitalizacyjnych; 

‒ Gadżety: gry o rewitalizacji, gry memory, karty „Czarny Piotruś”, które będą stanowiły 

nagrody w konkursach lub pamiątkę po spotkaniach edukacyjnych. 
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‒ Pakiety edukacyjne, które mogą być wykorzystywane zarówno jako pomoc dla 

nauczycieli, jak i materiał do przygotowywania warsztatów edukacyjnych dla 

animatorów: 

- dla przedszkolaków i uczniów klas I–III: „Poznajemy trudne słowa – czyli co to 

jest rewitalizacja?” i „Moje miasto Bytom”, 

- dla uczniów klas IV–VIII: „Zostań prezydentem Bytomia – zaprojektuj Bytom” 

i „Co wiem o rewitalizacji?”, 

- dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Rewitalizacja w moim mieście”. 

 

Seniorzy z obszaru rewitalizacji: 

 Spotkania, pogadanki; 

 Eventy o zasięgu dzielnicowym i miejskim; 

 Artykuły w prasie lokalnej i magazynach osiedlowych; 

 Udział w programach mediów lokalnych i regionalnych; 

 Gazeta „Kompleksowa Rewitalizacja Miasta”; 

 Wydawnictwa: folder, ulotka, wkładka (np. do gazet osiedlowych), plakat; 

 Broszura „Czy senior może włączyć się w rewitalizację?” kolportowana podczas 

spotkań z mieszkańcami, w tym w ramach Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku.  

 

Mieszkańcy Bytomia z obszaru rewitalizacji: 

‒ Strona internetowa; 

‒ Spotkania, prezentacje; 

‒ Artykuły w prasie lokalnej i magazynach osiedlowych; 

‒ Krótkie, graficzne spoty na miejskich telebimach, informujące o ważnych momentach 

realizowanych projektów lub eventach; 

‒ Ulotka-informator o projektach, ich zakresie, etapach realizacji, korzyściach 

(infografiki); 

‒ Udział w programach mediów lokalnych i regionalnych; 

‒ Strona w portalu społecznościowym Facebook; 

‒ Eventy o zasięgu dzielnicowym oraz miejskim (pikniki, spotkania sąsiedzkie); 

‒ Wydawnictwa: ulotka, plakat, broszury: „Co ja będę miał z procesu rewitalizacji?” 

i „Co mi dadzą inwestycyjne projekty rewitalizacyjne Bytomskich Mieszkań? Poradnik 

dla mieszkańców”; 

‒ Billboardy; 
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‒ Karty informacyjne „Jak zrealizować inicjatywę lokalną?”, m.in.: 

o jak zrobić imprezę sąsiedzką, 

o jak zagospodarować podwórko (mural, ustawienie ławek, ustawienie 

urządzeń dla dzieci, piaskownicy, poprawa nawierzchni, urządzenie ogrodu, 

klombu, miejsca spotkań sąsiedzkich), 

o jak zorganizować zajęcia dla dzieci z sąsiedztwa, 

o jak zorganizować imprezę plenerową, 

o jak upiększyć „swój kawałek ulicy” (trawnik, klomby, skrzynki z zielenią, meble 

plenerowe, ławki, kosze na śmieci), 

o jak uporządkować klatkę schodową/korytarz/wspólną przestrzeń 

w kamienicy, 

o jak wykorzystać pustostan/ wolny lokal w kamienicy, 

o jak pozyskać fundusze z miasta i innych źródeł; 

‒ Skrzynka pomysłów i skarg dla mieszkańców w centralnym punkcie każdej dzielnicy 

na terenie rewitalizacji. 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Bytomia: 

‒ Strona internetowa; 

‒ Spotkania, warsztaty; 

‒ Strona w portalu społecznościowym Facebook; 

‒ Krótkie, graficzne spoty na miejskich telebimach informujące o ważnych momentach 

realizowanych projektów lub o eventach; 

‒ Eventy o zasięgu dzielnicowym oraz miejskim; 

‒ Wydawnictwa: informator, plakat, broszura „Poradnik o rewitalizacji dla organizacji 

pozarządowych” dystrybuowana podczas spotkań informacyjnych, eventów lub 

w Biurze Organizacji Pozarządowych; 

‒ Mailing; 

‒ Wspólne działania z Biurem Organizacji Pozarządowych. 

 

Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Bytomiu: 

‒ Strona internetowa. 

‒ Spotkania, warsztaty, debaty, eventy; 

‒ Strona w portalu społecznościowym Facebook; 

‒ Wydawnictwa: informator, broszury: „Co przedsiębiorca powinien wiedzieć 

o rewitalizacji?” i „Partnerstwo dla realizacji wspólnych projektów” dystrybuowane 
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podczas organizowanych spotkań jako materiał utrwalający lub podczas sesji 

kreatywnych dot. Tworzenia; 

‒ Mailing; 

‒ Wspólne działania z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. 

 

Potencjalni i przyszli mieszkańcy obszaru rewitalizacji: 

‒ Strona internetowa; 

‒ Udział w programach mediów regionalnych i ogólnopolskich; 

‒ Strona w portalu społecznościowym Facebook; 

‒ Eventy o zasięgu regionalnym z udziałem ogólnopolskich mediów (patroni medialni). 

‒ Targi mieszkaniowe i prezentacja projektów, które są realizowane w mieście 

(np. Program odnowy podwórek, Bezpieczne bramy, Ukwiecone okna); 

‒ Wydawnictwa: widokówki z działań rewitalizacyjnych (przykładowo: wysyłane do 

osób, które odwiedzą targi mieszkaniowe i zostawią swój adres), kalendarze, broszury 

(m.in. „Co mi dadzą inwestycyjne projekty rewitalizacyjne Bytomskich Mieszkań? 

Poradnik dla mieszkańców”). 

 

Potencjalni i przyszli przedsiębiorcy: 

‒ Strona internetowa; 

‒ Współpraca reklamowa i redakcyjna z magazynami biznesowymi; 

‒ Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców; 

‒ Mailing do baz biznesowych; 

‒ Udział w wydarzeniach biznesowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. 

‒ Organizacja własnych wydarzeń biznesowych o charakterze regionalnym 

i ogólnopolskim; 

‒ Strony w portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn; 

‒ Wydawnictwa: informator, folder; 

‒ Wydawnictwa: informator, folder, broszury: „Co przedsiębiorca powinien wiedzieć 

o rewitalizacji?” i „Partnerstwo dla realizacji wspólnych projektów” dystrybuowane 

podczas spotkań i eventów z przedsiębiorcami; 

‒ Billboardy. 

 

Głównym nośnikiem działań informacyjnych w strategii komunikacyjnej marki „Bytom 

OdNowa” jest zestaw ulotek i broszur o charakterze informacyjno-edukacyjnym, opracowany 

dla ww. głównych grup interesariuszy. Część z tych publikacji poświęcona jest zasobowi 
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mieszkaniowemu Bytomia, który jest głównym przedmiotem interwencji rewitalizacyjnej 

w mieście, w tym m.in.: 

‒ „Pustostan do zagospodarowania. Długoterminowe możliwości inwestycyjne 

w mieszkalnictwie w Bytomiu” – publikacja opracowana na podstawie koncepcji 

Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa, zawiera innowacyjne rozwiązania 

dot. zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców, wykorzystując do tego 

występujące w mieście pustostany; 

‒ „Kamienice i lokale do remontu. Oferta inwestycyjna dla obszaru pilotażowego 

w zakresie rewitalizacji”, która promuje nowe formy współpracy gminy z inwestorami 

prywatnymi; 

‒ „Plan działania dla podobszaru pilotażowego” - obrazuje na przykładach konkretnych 

inicjatyw, w jaki sposób mieszkańcy mogą się włączyć we wdrażanie procesu 

rewitalizacji. W tym celu przygotowano karty informacyjne z cyklu „Jak zrealizować 

inicjatywę lokalną?”, przeznaczone dla działań związanych m.in. ze zmianą sposobu 

zagospodarowania podwórek, klatek schodowych, organizacją imprez sąsiedzkich, 

wykorzystaniem pustostanów, a w szczególności:  

o Jak zagospodarować podwórko (mural, ustawienie ławek, ustawienie 

urządzeń dla dzieci, piaskownicy, poprawa nawierzchni, urządzenie ogrodu, 

klombu, miejsca spotkań sąsiedzkich), 

o Jak upiększyć „swój kawałek ulicy” (trawnik, klomby, skrzynki z zielenią, meble 

plenerowe, ławki, kosze na śmieci) 

o Jak uporządkować klatkę schodową/korytarz/wspólną przestrzeń 

w kamienicy; 

o Jak wykorzystać pustostan/ wolny lokal w kamienicy; 

‒ Broszura „Co ja będę miał z procesu rewitalizacji?”; 

‒ Broszura „Co mi dadzą inwestycyjne projekty rewitalizacyjne Bytomskich Mieszkań? 

Poradnik dla mieszkańców”; 

‒ Broszura „Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o rewitalizacji?”; 

‒ Broszura „Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych”; 

‒ Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej, jak pozyskać fundusze z miasta i innych 

źródeł; 

‒ Broszura „Rewitalizacja dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych”; 

‒ Broszura „Partnerstwo dla realizacji wspólnych projektów”; 

‒ Karta informacyjna „Specjalna Strefa Rewitalizacji”; 

‒ Broszura „Rozbark – tu się dzieje! Pierwszy przewodnik po rewitalizacji w Bytomiu”; 
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‒ „Publiczne, komercyjne i filantropijne źródła finansowania projektów 

rewitalizacyjnych (infrastrukturalnych i społecznych) w ramach „Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Bytom 2020+. Poradnik dla interesariuszy procesu rewitalizacji 

w Bytomiu”, która prezentuje m.in. możliwości finansowania przedsięwzięć 

związanych z modernizacją zasobu mieszkaniowego dla zewnętrznych interesariuszy. 

 

Założeniem procesu rewitalizacji Bytomia jest włączenie mieszkańców do realizacji 

określonych w GPR. Bytom 2020+ działań. W tym celu poza rozwiązaniami wypracowanymi 

w ramach Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa, założono dodatkowo 

ukierunkowanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy lokalnej oraz funduszu 

mikrograntów na działania związane z poprawą warunków zamieszkania. O możliwościach 

wykorzystania środków finansowych na działania związane z poprawą zagospodarowania 

przestrzeni publicznych, części wspólnych budynków mieszkalnych informują w szczegółach 

karty informacyjne z cyklu „Jak zrealizować inicjatywę lokalną?”. 

 

Wykorzystanie modelu organizacyjnego kampanii marki „Bytom OdNowa” na cele związane 

z komunikacją społeczną zmian polityki mieszkaniowej miasta pozwoli na poprawę 

efektywności działań związanych z budową pozytywnego wizerunku Bytomia, głównie za 

sprawą wykorzystania dużej ilości środków przekazu, konsekwentnego i szczegółowego 

planu działań, tej samej grupy odbiorców przekazu i tożsamych celów do osiągnięcia.  
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