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W zalaczeniu przekazuJQ Panu interpelacjQ numer: 7547 skierowana^ przeze
mnie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie: budowy mieszkah z
Narodowego Programu Mieszkaniowego.
Ponadto przekazujQ rowniez tresc udzielonej odpowiedzi przez Ministerstwo
Budownictwa w przedmiotowej sprawie.
Jednoczesnie zachQcam Pahstwa do zapoznania sie_ ze wszystkimi moimi
dotychczasowymi wystapieniami podczas obrad Sejmu, jak rowniez ze ztozonymi
przeze mnie interpelacjami poselskimi, ktore doste_pne sa_ na stronie internetowej
Sejmu RP - www.sejm.gov.pl w zaktadce - POSLOWIE - Tomasz Kostus, w rubryce
aktywnosc poselska.
Z wyrazami szacunku
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Interpelacja nr 7547
do ministra infrastruktury i budownictwa
w sprawie budowy mieszkan z Narodowego Programu
Mieszkaniowego
Zgtaszajqcy: Tomasz Kostus
Data wplywu; 07-11-2016
Rada Ministrowprzyjeja wostatnim czasie uchwaie, "Narodowego Programu Mieszkaniowego", przedtozona. przez Ministra Infrastruktury i
Budownictwa. Jednoczesnle - jak podkreslono w komunikacie - Rza,d uruchomit Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM), ktory po wdrozeniu
programu Rodzina 500+, be.dzie kolejnym, priorytetowym przedsle.wzie.ciem. Jak dodano, be.dzie to kolejny element wsparcia polskich rodzin,
zwlaszcza wielodzietnych. Zapewnienie mieszkania stanowi podstawe. do tworzenia bezpiecznej przysztosci polsWm rodzlnom.
Jak poinforrnowano w rzqdowym komunikacie poszczegoine dzialania programu be.da. finansowane ze srodkow pozyskiwanych przez Narodowy
Fundusz Mieszkaniowy, pienie.dzy budzetowych oraz innych srodkow publicznych (Narodowy Fundusz Qchrony Srodowiska i GospodarW Wodnej,
fundusze europejskie), ajakze ze srodkow prywatnych, np. grqmadzonych w funduszach inwestycyjnych finansujaxych budow§ nowych.mieszkan.
W Poisce deficyt mieszkan jest problemem nierozwigzywalnym, Zwteszcza dla tych, ktorzy nie maja. zdoinosci kredytowej - mowit w czerwcu na
prezentaq'i programu Minister Infrastruktury! Budownictwa Andrzej Adamczyk. I jak dodah okolo 40 proc, Polakow nie ma zdoinosci kredytowej,
nie moze kupic mieszkania i nie moze wynajqc mieszkania na wolnym rynku, Odpowiedzia. na potrzeby mieszkaniowe Polakow ma bye wtesnie
nzgdowy projekt Mieszkanie plus.
W zwiazku z uruchomieniem Narodowego Programu Mieszkaniowego prosze. Pana Ministra o odpowiedz na naste.puja.ee pytania:
1. Czy Ministerstwo planuje uruchomienie Narodowego Programu Mieszkaniowego w wojewodztwie opoisMm?
2. Czy resort posiada wiedze. na temat czy w woj. opolsWm sg tereny, ktore moglyby bye przeznaczone na reallzaqe wspomnianego programu?
Jezeli tak, to prosze, o odpowiedz, gdzie taWe mieszkania mogfyby powstac i do jakiego podmiotu nalezy teren, na ktorych mieszkania
miafyby zostac zbudowane,
3. Jakie jest zapotrzebowanie woj. opolskiego na nowe mieszkania, w ktorych powiatach tego wojewodztwa potrzeba budowy mieszkan jest
najwieJGza?
4. Wedy mozemy s\% spodziewac ukoriczenta pierwszych mieszkan z Narodowego Programu Mieszkaniowego, oraz gdzie mialyby one powstac?
Z wyrazami szacunku
Tomasz Kostus
Posd na Sejm RP
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Odpowiedz na interpelacj? nr 7547
w sprawie budowy mieszkah z Narodowego Programu
Mieszkaniowego
Odpowiadajqcy: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoiiriski

Warszawa, 02-12-2016
Szanowny Panie Marszalku,
odpowiadaja_c na interpelacje. nr 7547 z dnia 16 listopada 2016 r. Poste na Sejm RP Pana Tomasza Kostusia w sprawie budowy mieszkan z
Narodowego Programu Mieszkaniowego, przekazuje. ponizsze wyjasnienia,
Zgodnie z expose Prezesa Rady Ministrow, Pani Beaty Szydto, wygtoszonym w Sejmie Rzeczypospolitej Poiskiej w dniu 18 listopada 2015 r,,
polityka mieszkaniowa jest jednym z priorytetow obecnego rza,du, uzupehiiajqc dziatenia zwigzane z przefamaniem negatywnych tendencji
demograficznych (w tym program ,,Rodzlna 500+"). Podstawowym instrumentem tej polityki, stanowia.cym rowniez jedno z Wuczowych narze.dzi
^trategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", jest Narodowy Program Mieszkaniowy, ktory zostat przyjety przez Rade. Ministrow 27 wrzesnia
2016 r, (uchwate nr 115/2016-).
- -- —- .-—,._-.
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.Narodowy Program Mieszkaniowy kompleksowo reguluje kwestie polityk! mieszkaniowej w perspektywie sredniookresowej, zaktedajgc zarowno
dziatenia o charakterze regulacyjnym, jaki finansowym. Dziatenia te sa, adresowane do roznych grup dochodowych. Do osob najubozszych i osob
znajdujqcych sie. w szczegolnie trudnej sytuaqi zyciowej Werowane sa. instrumentywspieraja.ee powstawanie mieszkan komunalnych i mieszkan
chronionych, a takze nodegownl i schronisk dla bezdomnych, Osoby o umiarkowanych dochodach moga, ubiegac sie. w szczegolnosci o
mieszkania spoteczne czynszowe, tworzone przez spofki gminne, towarzystwa budownictwa spoiecznego i spotdzielnie rnieszkaniowe. Do osob
bardziej zamoznych adresowana jest natomiast oferta indywidualnych kont mieszkaniowych, na ktorych - ze wsparciem publicznym - b^dzie
mozna oszcze.dzac m. in. na zakup wtasnego mieszkania lub budowe. domu jednorodzinnego.
Podstawq Programu jest instrument wspieraja.cy tworzenie nowego zasobu mieszkaniowego poprzez budowe. mieszkan na wynajem (w tym z
opq'a. dojscia do wtesnosci mieszkania przez najemce.) na zasadach rynkowych, w szczegolnosci przy wykorzystaniu nieruchomosci stanowiqcych
wtesnosc samorza,dow i Skarbu Panstwa. Aktualnie instrument ten realizuje na ziecenie rzqdu spdfka BGK Nieruchomosci S.A. Zakfadajqc, ze
pytania Pana Posla dotycza. wspomnianego instrumentu, przekazujQ naste.puja.ce wyjasnienia.
Ad, 1

Podejmowane obecnie przez BGK Nieruchornosci SA, (BGKN) dziatenia zrnierzaja.ee do budowy mieszkan na wynajem (w tym z opcja. dojscia do
wtesnosci mieszkania przez najemce.) maja. charakter pilotazowy, Wpisuja. si^ one w zatozenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, opieraja,
sie.jednakna indywidualnych decyzjach organow Spotki i sa. realizowane na zasadach rynkowych. Wprawdzie podpisano juz pierwsze 30 listow
intencyjnych i porozumien z samorza.dami, ktore jako pierwsze zgtosity che.6 udziatu w pilotazu, stopniowo mieszkania be.da. jednak powstawafy
na terenie kolejnych samorza.dow, ktore przysta.pia. do wspolpracy z BGKN. Spoika nadal bowiem poszukuje partnerow, w szczegolnosci
samorzqdow Dostadaja.cych nieruchomosci gruntowe, zainteresowanych wspolpracq wzakresie budowy mieszkan na wynajem. Tak^ wspotprac^
z BGKN moga. nawiqzac zatem rowniez samorza,dy z terenu wojewodztwa opolskiego, jezeli zgtosza, Spotce che,c udziatu w pilotazu (np. poprzez
wypeJnienie odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie: bgkn.pl), Oferta w tym zakresie jest bowiem przedstawiana przez Spoi-ke.
indywidualnie zainteresowanym samorza.dom.
Docelowo instrument stanowiqcy I filar pakietu ,,Mieszkanie+"zostanie wdrozony na terenie catej Polski (zarowno w duzych, jak i matych
miejscowosciach), zatem rowniez w wojewodztwie opolskim. Jakwykazate wste.pna kwerenda zasobow gruntowych stanowigcych mienie Skarbu
Panstwa, przeprowadzona w I kwartale br. przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wspomniane nieruchomosci sa. bowiem potozone na
terenie wszystkich wojewodztw.
Ad. 2

Zgodnie z zatozeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego instrument wspieraja.cy inwestycje majqce na ceiu budowe. mieszkan na wynajem
be.dzie realizowany w szczegolnosci z wykorzystaniem nieruchomosci stanowia.cych wtesnosc Skarbu Panstwa, Wste.pna kwerenda zasobow
gruntowych przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w I kwartaie br. wykazate, ze w zasobach Skarbu Panstwa
usytuowanych na terenie wojewodztwa opolskiego, pozostajqcych w gospodarowaniu starostow lub agertqi wykonawczych, znajduje sie. ok. 331
ha nieruchomosci, ktore w ocenie podmiotow uczestnicza,cych w kwerendzie moga. zostac przeznaczone pod budownictwo rnieszkaniowe, Sa. one
poiozone w naste.puja.cych miejscowosciach: Biskupow, Brynica, Brzeg, Charbielin, Cisowa, Da.browa, Dobiercice, Dolna Wies, Dziergowice,
Gieratcice, Gfe.binow, Gluchotezy, Gostew, Goma Wles, GrobniW, Grodkow, Grodziec, Groszowice, Grotowice, Grudzice, Jaborowice, Jarnottowek,
Jasienie, Kalinow, Muczbork, KJodnica, Kolonia Gostewicka, Kolonowskie, Konradow, Kozle, Krapkowice, Krzywizna, Kuznica Katowska, Lasowice
Male, Lewin Brzeski, Lipniki, Lubska, ta.ki Kozieiskie, Michalice, Miechowa, Moszna, Namystow, Nasale, Niemodlin, Niesiebe.dowice, Nowa Wies
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Kroiewska, Paczkow, Pokoj, Polanowice, Poiska Cerekiew, Polski Swie.tow, Porete, Przechod, Przydroze Wielkie, Raszowa, Rynarcice,
Skarbimierz, Skoroszyce, Stewie.cice, Staniszcze Mate, Stara Kuznia, Stare Kozle, Steblow, Stradunia, Strobice, Strzeice OpolsWe, Szadurczyce,
Szymiszow, Sciborzyce Wielkie, Turawa, Wiiemowice, Wtodary, Wroblin, Zakrzow, Zakrzow Turawski, Zdzieszowice, Zurzyce, Zwanowice I Zuzela,
Nalezy jednak podkreslic, ze przedstawione dane maja. charakter oceny wste.pnej, nie przesqdzajqc o wykorzystaniu konkretnych dziatek w
ramach omawianego instrumentu. Ich szczegotowa analiza i weryfikacja zostanie podje.ta po rozpocze.ciu dziatelnosci przez Narodowy Fundusz
Mieszkaniowy, ktorego jednym z gtownych zadan be.dzie dokonanie inwentaryzacjl nieruchomosci stanowiqcych wtesnosc Skarbu Panstwa na
potrzeby realizacji instrumentu i okreslenie mozliwosci ich zabudowy,
Ad. 3
Mirtisterstwo Infrastruktury i Budownlctwa nie dysponuje danym! na temat wielkosci zapotrzebowania na mieszkania w wojewodztwie opolskim
oraz w poszczegolnych powiatach tego wojewodztwa. Poziom zapotrzebowania na lokale mieszkaine na wynajem jestzdeterminowany lokalnie,
wskutektego w ramach omawianego instrumentu be.dzie on analizowany na potrzeby konkretnych inwestycji pianowanych do realizacji w danym
czasie oraz we wspolpracy z samorzgdarni gminnymi posiadajqcymi aktualn^ wiedz^ o sytuacji mieszkaniowej lokainej wspolnoty, Nalezy
podkreslic, ze na poziom zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oddziahije szereg roznorodnych czynnikow - oprocz specyfiki regionalnego rynku
nieruchomosci (np. liczby doste_pnych mieszkan, zroznicowania oferty, cen lokali, wysokosci oplat za uzytkowanie) znaczenie ma m. in. sytuacja
osobista i finansowa gospodarstw domowych (np. liczba cztonkow, w tym dzieci, wysokosc dochodow, potrzeba migrag'i czy kultura
zamieszkiwania, skutkuja.ca np. swiadomym wyborem uzytkowania domu jednorodzinnego przez wielopokoleniowa, rodzin^ na obszarach
wiejskich) i uwarunkowania lokalnego r^iku pracy (w tym^ppziornjnlgrag'I za praca,). Analiza tych czynnikow oraz zainteresowanie zgtaszane
przez potencjalnych najemcow be.dzie jednym z elementow decydujgcych o wyborze danej lokalizacji pod inwestycje realizowane w ramach
omawianego instrumentu.
Ad. 4
Reaiizaq'a pierwszych inwestyq'i pianowanych do podj^da w konsekwencji podpisanych przez BGK Nieruchomosci S.A, listow intencyjnych i
porozumieri z samorzgdami powinna rozpoczgc si^ w 2017 r. Majqc na wzgle.dzie czas niezbe.dny do przeprowadzenia robot budowlanych I
oddania budynku do uzytkowania, pierwsze mieszkania powstate w ramach pilotazu powinny bye przekazane najemcom w 2018 r. Wspomniane
inwestycje be.da. realizowane w Biatej PodlasWej, Chrzanowie, Chorzowie, De.bicy, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Kobyke, Koluszkach, Kole,
Koninie, todzi, Nowej De.bie, Nysie, Pelplinie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Skawinie, Stalowej Woli, Starogardzie Gdanskim, Swidniku,
Tomaszowie MazowiecWm, Toruniu, Trzebini, Tychach, Watbrzychu, Wrzesni, Zabrzu i Zdunskiej Woli,
Z powazaniem,
Kazimierz Smolinski
Sekretarz Stanu
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