
ROZWÓJ MIESZKALNICTWA 
W GMINIE CZERSK

PLANY I ZAMIERZENIA



Dnia 5 marca 2021 r. weszły w życie przepisy 
ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw wspierających 
rozwój mieszkalnictwa, 

wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 
8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 

tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk 

dla bezdomnych, ogrzewalni 
i tymczasowych pomieszczeń.



Jedną ze zmian wprowadzonych w/w ustawą jest 
zwiększenie wysokości finansowego wsparcia dla gmin

z 35/45 % do 80 % na przedsięwzięcie polegające na:
- budowie budynku,

- remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego, przeznaczonego 
na pobyt ludzi,

- remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego albo części takiego 
budynku, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego 

zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu,
- zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części wymagającej dokonania 

remontu lub przebudowy,
w wyniku którego powstaną lub zostaną 

zmodernizowane lokale mieszkalne zwiększające 
mieszkaniowy zasób gminy/mieszkania chronione.



Na mocy w/w ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego 
został utworzony 

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa.
Celem funkcjonowania Funduszu jest poprawa dostępności 

mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji 
mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych 

z przeznaczeniem na wynajem przez 
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Środki Funduszu służą sfinansowaniu części lub całości 
wydatków gminy na objęcie udziałów lub akcji 

w tworzonej lub działającej SIM. 
Wsparcie udzielane jest na:

- dofinansowanie w wysokości 10 % kosztów inwestycji 
mieszkaniowej realizowanej przez SIM,

- wsparcie na utworzenie nowej SIM w wysokości do 3 mln zł.



SIM-y mają być alternatywą dla tych, których nie stać na 
kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak 

długoletnim zobowiązaniem finansowym.
 

Z najmu mieszkań wybudowanych w ramach SIM będą mogły 
korzystać osoby, których dochody przewyższają maksymalne 

pozwalające ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co 
najmniej 20 % (25 % w dużych miastach) kosztów budowy 

lokalu,  SIM-y zapewnią możliwość 
dojścia do własności po 20-30 latach. 



Zamierzeniem Gminy Czersk 
na lata 2021-2024 

w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest

budowa 99 mieszkań, 
w tym:

- 57 mieszkań komunalnych 
(ul. Długa, ul. Transportowców)

- 42 mieszkań o umiarkowanym czynszu 
w ramach SIM (ul. Długa)



Mieszkania komunalne

Budynek przy ul. Transportowców

27 mieszkań, budynek 3-kondygnacyjny, 3-segmentowy, 
Gmina Czersk złożyła w dniu 18.03.2021 r. wniosek do 

Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie.
Wartość inwestycji – 6.832.989,32 zł

Wnioskowana kwota wsparcia z Funduszu Dopłat – 
5.466.391,45 zł (80 % wartości zadania)

Zakładany termin realizacji – lata 2022 -2023



Budynek przy ul. Transportowców



Mieszkania komunalne
Budynki przy ul. Długiej 

30 mieszkań, budynki 2-kondygnacyjne
2 budynki 2-segmentowe, 1 budynek 1-segmentowy

Trwa procedura projektowa, do końca kwietnia 
przewidywane jest uzyskanie pozwolenia na budowę

Gmina Czersk złoży w maju br. wniosek do Banku 
Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie.
Szacunkowa wartość inwestycji – 7,5 mln zł

Wnioskowana kwota wsparcia z Funduszu Dopłat – 
6,0 mln zł (80 % wartości zadania)

Zakładany termin realizacji – lata 2022 -2023



Budynki przy ul. Długiej 



Budynki przy ul. Długiej 



Budownictwo czynszowe 
w Gminie Czersk w ramach 

Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej

„KZN-Pomorze” sp. z o.o.



Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą 
prawną, powołaną na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Misją KZN jest wspieranie polityki mieszkaniowej państwa 

poprzez kompleksowe analizowanie, sukcesywne 
pozyskiwanie i racjonalne wykorzystywanie 

gruntów Skarbu Państwa.
Zadaniem KZN jest m.in. gospodarowanie 

nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, 
podejmowanie działań 

w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym 
mieszkań na wynajem, wspieranie rozwoju 

społecznego budownictwa czynszowego.



- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) jest spółką 
prawa handlowego, której udziałowcami mogą być 
w szczególności KZN, gminy i związki gmin; 

- KZN lub gmina wnosi do spółki grunty, w zamian za co 
obejmuje udziały;

- KZN reprezentuje w SIM Skarb Państwa, wspiera 
prawidłową realizację przedsięwzięcia, ułatwia 
pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na realizację 
inwestycji. Powyższe działania powodują możliwość 
sprawnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej.



Gmina wspólnie z SIM określa kryteria, 
które spełnić muszą przyszli najemcy.

Ustawa dopuszcza
- wykup mieszkań
- rozliczenie partycypacji w trakcie trwania 

umowy najmu
- dojście do własności



Możliwości finansowania inwestycji w ramach SIM
- Samorząd, który zdecyduje się na tworzenie nowych SIM 

będzie mógł otrzymać bezzwrotne wsparcie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 3 mln 
zł. By je uzyskać gmina musi złożyć wniosek do ministra do 
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa za pośrednictwem 
Prezesa KZN.

- Samorząd będzie mógł otrzymać bezzwrotne 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa w wysokości do 10 % kosztów inwestycji 
(dotyczy to każdej inwestycji 
w ramach spółki SIM). 



Możliwości finansowania inwestycji w ramach SIM 
c.d.

- Bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin 
na budowę mieszkań wynosi do 35 % kosztów 
inwestycji

- SIM może otrzymać kredyt z programu wspierania 
społecznego budownictwa czynszowego, udzielany 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt 
udzielany Spółce SIM, na okres 30 lat, WIBOR 3M, 
bez marży banku).



Możliwości finansowania inwestycji w ramach SIM 
c.d.

- Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego - to  
udział własny przyszłych mieszkańców, którego wpłata daje 
najemcom możliwość wykupu mieszkania w przyszłości. Jeśli 
lokator opuści zajmowany lokal - wniesiona kwota partycypacji 
(zwaloryzowana) zostanie mu zwrócona - do 30 % 
partycypacji w kosztach budowy

- Gmina, w oparciu o ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 
mieszkania (Mieszkanie na start), może wystąpić do Banku 
Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie czynszów dla 
poszczególnych najemców, którzy spełniają kryteria 
dochodowe).



Zakłada się, że Gmina Czersk wniesie 
do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Pomorze” 

działki nr 1874/7, 1874/9, 1874/10, 1874/11, 1874/12 
położone przy ul. Długiej w Czersku, na której planuje się 
wybudować 3 budynki mieszkalne dwukondygnacyjne 

(2- i 3- segmentowe) o łącznej liczbie 42 mieszkań.
Trwa procedura projektowa, pod koniec kwietnia 
planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zakładany okres realizacji inwestycji 
– lata 2022-2024



SIM –ul. Długa



SIM –ul. Długa



Dziękuję za uwagę

Przemysław Biesek-Talewski
Burmistrz Czerska
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