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Szanowny Panie Redaktorze, 

W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 27 maja b.r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 
łącznej liczby mieszkań oddanych do użytku oraz znajdujących się w budowie w ramach programu 
Mieszkanie Plus, uprzejmie wyjaśniam, że: 

Na wstępie należy zauważyć, że program „Mieszkanie+” stanowiący podstawowy element 
Narodowego Programu Mieszkaniowego , obejmuje szereg instrumentów wzajemnie się 1

uzupełniających, skierowanych do różnych grup beneficjentów. Podstawowe działania koncentrują się 
bezpośrednio na tworzeniu nowego zasobu mieszkaniowego poprzez: 

1) budowę powszechnie dostępnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu  
(w tym mieszkań z opcją dojścia do własności przez najemcę) na zasadach rynkowych, przy 
wykorzystaniu m.in. gruntów publicznych – tzw. segment rynkowy programu; 

2) wsparcie przedsięwzięć społecznego budownictwa czynszowego – tzw. segment społeczny 
programu, obejmujący: 

a) preferencyjne finansowanie zwrotne dla podmiotów zainteresowanych budową 
mieszkań na wynajem o limitowanym czynszu . Program ma na celu zwiększenie 2

liczby mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ubieganie się o lokal 
komunalny, a zarazem zbyt niskich, aby samodzielnie zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe, 

b) bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom 
samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój 
budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach 
(przede wszystkim budownictwa gminnego) oraz budownictwa wspomaganego . 3

Pierwszy z ww. instrumentów programu „Mieszkanie+”, polegający na budowie dostępnych mieszkań 
na wynajem, realizowany jest na zasadach rynkowych przez spółkę PFR Nieruchomości S.A. (PFRN). 
Inwestycje mieszkaniowe realizowane w ramach działań PFRN finansowane są z Funduszu Sektora 

 Narodowy Program Mieszkaniowy został przyjęty 27 września 2016 r. uchwałą Rady Ministrów nr 115/2016.1

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r.  2

poz. 2195.).

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 3

noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508).
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Mieszkań dla Rozwoju FIZAN (Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych), 
zarządzanego przez PFRN (bez angażowania środków budżetu państwa). Nowe mieszkania powstają 
na gruntach spółek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 
prywatnych. 

Natomiast drugi z segmentów programu „Mieszkanie+”, realizowany w ramach Funduszu Dopłat 
ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), obejmuje wsparcie przedsięwzięć 
mieszkaniowych składających się na zintegrowany program społecznego budownictwa czynszowego, 
w ramach którego oferowane są instrumenty dostosowane do sytuacji finansowej ostatecznych 
beneficjentów (budownictwo socjalne i komunalne dla najuboższych, budownictwo towarzystw 
budownictwa społecznego dla osób o przeciętnych dochodach). 

Ad 1.  Łączna liczba mieszkań oddanych do użytku w ramach programu Mieszkanie Plus stanem na 
27 maja 2020 r. lub do najnowszych dostępnych danych. 

W ramach programu „Mieszkanie+” do końca maja br. powstało w sumie prawie 10 tys. mieszkań i 70 
miejsc noclegowych: 

• Mieszkań zrealizowanych w ramach części rynkowej programu powstało 909. 

• W programie preferencyjnego finansowania zwrotnego ukończono 77 inwestycji 
obejmujących 3 264 mieszkania. 

• W zakresie programu budownictwa socjalnego i komunalnego w latach 2016-2020 w ramach 
zakwalifikowanych wniosków powstało już 5 522 lokali mieszkalnych i 70 miejsc noclegowych. 

Ad 2. Łączna liczba mieszkań z programu Mieszkanie Plus będących w trakcie budowy, stanem na 
27 maja 2020 r. lub do najnowszych dostępnych danych. 

W chwili obecnej w ramach części rynkowej programu "Mieszkanie+" w budowie jest ok. 1,9 tys. 
mieszkań realizowanych przez PFRN. 

W przypadku wsparcia budowy mieszkań społecznych z udziałem środków budżetu państwa (część 
społeczna programu „Mieszkanie+”) w zakresie 7 edycji programu społecznego budownictwa 
czynszowego, zostało zakwalifikowanych do kredytowania 166 wniosków, w ramach których 
powstanie 7 731 lokali mieszkalnych. Całkowity koszt przedsięwzięć 1,8 mld zł, przy wnioskowanej 
kwocie kredytu 981,9 mln zł. 

Ponadto, w ramach programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w 
latach 2016-2020 (wg stanu na koniec maja) zakwalifikowano 604 wnioski na łączną kwotę 
dofinansowania 789,8 mln zł, w ramach których powstanie 12 234 lokale mieszkalne i 514 miejsc 
noclegowych. 

         Z poważaniem, 
         Joanna Kołakowska – Koroluk 
         Ekspert ds. komunikacji
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