Sposoby finansowania budowy mieszkań na najem
na przykładzie inwestycji zrealizowanych przez
Toruńskie TBS Sp. z o.o.
Toruń 18 stycznia 2016 roku

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jednoosobową spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą na mocy ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z 26 października 1995 r. z późn. zm.), której
jedynym udziałowcem jest Gmina Miasta Toruń.

W dniu 7 kwietnia 1997 r. został spisany akt notarialny stanowiący akt
założycielski Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.
z o. o.
W dniu 27 czerwca 1997 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V
Gospodarczy dokonał wpisu Toruńskiego TBS Sp. z o. o. do rejestru
handlowego.

Mieszkania zarządzane i wybudowane przez Toruńskie TBS
Rodzaj finansowania

Ilość mieszkań

aport otrzymany z GMT

65

z udziałem KFM/PIB

1 226

z udziałem kredytu komercyjnego

93

z udziałem obligacji

146

z udziałem Funduszu Dopłat

105

za środki własne nabywców

117-27 = 90
Razem

1 726

Aport otrzymany z Gminy Miasta Toruń
• Budynek mieszkalny przy ul. Lubickiej 45a-45d – 23 mieszkania
rok wybudowania 2000, śr. stawka czynszu – 5,54 zł/m2
• Budynek przy ul. Podgórskiej 14b – 24 mieszkania
rok wybudowania 1906, śr. stawka czynszu – 4,04 zł/m2
• 18 mieszkań we wspólnocie mieszkaniowej w budynku przy
ul. Św. Józefa 68-68a (164 mieszkania) rok wybudowania 1988,
śr. stawka czynszu - 4,64 zł/m2
Stawki czynszu ustalane są w takiej samej wysokości i wg tych samych
zasad jak dla mieszkań komunalnych w zasobie GMT.

Zalety i wady budowy mieszkań za środki własne gminy
Zalety:
1. Spółka nie ponosi kosztów przygotowania i realizacji inwestycji.
2. Stawka czynszu dla nowych budynków jest dużo wyższa niż koszty
eksploatacji, nadwyżkę uzyskanych środków finansowych można
przeznaczać na kolejne inwestycje, lub remonty starego zasobu.
Wady :
1. Spółka nie ma możliwości wpływu na dokumentację nie ma
możliwości eliminowania ewentualnych wad projektowych oraz nie
ma kontroli nad wykonaniem robót i eliminowaniem wad
wykonawczych.
2. Występuje problem egzekwowania usuwani a usterek od
wykonawcy w okresie gwarancji.

1. Finansowanie budowy mieszkań na najem bez udziału kredytu
zaciąganego przez TBS jest możliwe, gdy gmina posiada środki
finansowe własne, lub może brać kolejne kredyty.
2. Jest to opłacalne jeśli warunki uzyskania tych kredytów są bardziej
korzystne od kredytów i obligacji oferowanych przez BGK dla TBS.
3. Właściciel ustala stawki czynszu na w wysokości maksymalnej tj. 4%
wartości odtworzeniowej, i są one dużo wyższym poziomie niż
faktycznie ponoszone koszty eksploatacji nieruchomości.

ul. Podgórska 14b w Toruniu

ul. Lubicka 45a-d w Toruniu

Mieszkania wybudowane z udziałem środków z KFM/PIB
Budynki były realizowane w latach 1998 – 2012. Największe realizacje:
• Budynek przy ul. Krętej - 78 mieszkań, 11 garaży
• Budynki w Chełmży – 87 mieszkań
• Osiedle Solanki – 406 mieszkań
• Osiedle przy ul. Olsztyńskiej 184 mieszkania
• Osiedle w Lubiczu 150 mieszkań
• Osiedle przy ul. Gerwazego -174 mieszkania
Stawki czynszu ustalane są w takiej wysokości, aby pokryły wszystkie koszty
eksploatacji, amortyzacji i spłat kredytu i wynoszą : 7,23 - 11,87 zł/m2

Zalety i wady realizacji budowy mieszkań z udziałem kredytów z KFM/PIB
Zalety:
1. Niskie oprocentowanie kredytów, przekładające się na niską spłatę
w stawce czynszu.
2. Oprocentowanie niezależne od stawki WIBOR 3M – stabilność
stawek czynszu.
3. Kredytowanie do wysokości 70% kosztu budowy.
Wady:
1. Brak finansowanie garaży i lokali użytkowych,
2. Preferowanie niższego udziału kredytu w kosztach realizacji
inwestycji – konieczność finansowania inwestycji ze środków
własnych TBS lub Gminy

Rok 1999

ul. Kręta 109/111 w Toruniu

Rok 2000

ul. Szosa Chełmińska 172a/174
w Toruniu
ul. Winnica 35A, 37-37B, 39 w Toruniu

Lata
2002-2006
O/M Solanki
w Toruniu

GRAND PRIX
Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2004

Lata
2005-2006
OM Lubicz

Lata
2006-2012
OM Olsztyńska
w Toruniu

Lata
2010-2012
OM Gerwazego

Wyróżnienie
Obiekt Roku - edycja 2009-2010

Mieszkania wybudowane za środki własne nabywców
(budownictwo deweloperskie)
1. Budynek przy ul. Włocławskiej – 27 mieszkań (zasiedlenie w 1998 r.)
– zarząd wspólnotą został zlecony innemu zarządcy,.
2. Budynek przy ul. Mohna 67-67d/Drzewieckiego 2 - 83 mieszkania,
hala garażowe z 63 miejscami postojowymi (zasiedlenie 2010 r.) –
Toruńskie TBS posiada 11 stanowisk w hali garażowej i zarządza
wspólnotą mieszkaniową
3. Budynek przy ul. Hallera 4 (zasiedlenie 2013 r.) - 7 mieszkań 2 lokale
użytkowe w budynku należą do właścicieli prywatnych, pozostałe 15
mieszkań należy do Toruńskiego TBS

Zalety i wady realizacji mieszkań na własność przez TBS
Zalety:
1. Możliwość pozyskania środków finansowych na cele statutowe TBS
tj. dofinansowanie realizacji budynków z mieszkaniami na najem.
2. Pozyskanie dodatkowych przychodów dla TBS z tytułu zarządzania
wspólnotą mieszkaniową
Wady:
1. Duże ryzyko inwestycyjne zarówno ze strony wykonawcy, jak
i właścicieli lokali, duża niestabilność rynku mieszkaniowego.
2. Trudności w pozyskaniu kredytu na sfinansowanie inwestycji.
3. Negatywna ocena NIK dotycząca działalności komercyjnej
realizowanej przez Spółki gminne.

Rok 2010
ul. Mohna 67-67d/
Drzewieckiego 2
w Toruniu

Wyróżnienie
Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2010

Rok 2013
ul. Hallera 4
w Chełmży

Wyróżnienie specjalne
Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013

Mieszkania wybudowane z kredytu komercyjnego z BGK
1. Budynek mieszkalny przy ul. Hallera 4 w Chełmży – 15 mieszkań,
teren ogrodzony, miejsca postojowe na terenie przynależne są do
mieszkań i lokali, czynsz 11 zł/m2
2. Zespół 3 budynków przy ul. Szczecińskiej 15, 17, 19 – 78 mieszkań, 35
garaży, teren ogrodzony, parkingi na terenie, plac zabaw,
czynsz 12,97 zł/m2
3. Uzupełnienie finansowania 5 budynków wybudowanych z Funduszu
Dopłat przy ul. Armii Ludowej 75-75d – 105 mieszkań i 25 garaży,
czynsz 5,93 zł/m2

Zalety i wady realizacji mieszkań z udziałem kredytów
komercyjnych
Zalety :
1. Możliwość realizacji budowy mieszkań na najem po likwidacji KFM.
2. Możliwość finansowania kredytem garaży i lokali użytkowych.
3. Duża swoboda w kształtowaniu umów z partycypantami.
4. Dowolność w kształtowaniu stawek czynszu, zniesienie progów
dochodowych dla najemców.
Wady:
1. Uzależnienie wysokości spłat kredytu od stawki WIBOR 3M
2. Ustalanie wysokości marży od warunków rynkowych.
3. Kredytowanie do wysokości 50% kosztu budowy.

Rok 2014

ul. Szczecińska 15, 17, 19
w Toruniu

Mieszkania wybudowane ze środków pochodzących
z emisji obligacji
5 budynków na osiedlu Jar przy ul. Watzenrodego 8, 8a, 10, 10a, 13 -146
mieszkań z miejscami postojowymi w halach garażowych (korzystanie z
miejsc postojowych w cenie najmu mieszkania). Windy w każdej klatce
schodowej, czynsz 13,17 zł/m2

Wady i zalety podobne jak w przypadku kredytów komercyjnych.
Dodatkowymi zaletami są: możliwość pozyskania środków finansowych bez
konieczności organizowania przetargu, oraz możliwość etapowania inwestycji
bez konieczności dzielenia gruntu na poszczególne działki pod zabezpieczenie
hipoteczne.
Ograniczeniem dla pozyskania środków minimalna wartość emisji, co oznacza
że jest to forma finansowania dostępna przy dużych inwestycjach.

Lata
2015- 2016

Osiedle JAR w Toruniu
I i II etap

Mieszkania wybudowane przy udziale środków
z Funduszu Dopłat
Zespół 5 budynków przy ul. Armii Ludowej 75-75d – 105 mieszkań,
mieszkania wynajmowane są przez Gminę Miasta Toruń (czynsz najmu
dla gminy 5,93 zł/m2) i podnajmowane najemcom wskazanym przez
Gminę (czynsz dla najemców 7 zł/m2).
Bardzo korzystna forma finansowania inwestycji zarówno dla Gmin jak
i dla TBS-ów. Podstawowe wady to:
1. Konieczność tworzenia w zasobie GMT mieszkań socjalnych w takiej
ilości lub o takiej powierzchni jak nowo wybudowane.
2. Brak finansowania garaży i lokali użytkowych.

ul. Armii Ludowej 75-75D
w Toruniu

Lata
20014-2015

Wysokość wsparcia z Funduszu Dopłat

Lokale
socjalne

Mieszkania
chronione

gmina

gmina,
powiat,

Noclegownie
i domy dla
bezdomnych
gmina, i inne
podmioty

Budowie budynku

30%

30%

40%

30%

remont lub przebudowa budynku

40%

40%

50%

40%

zmiana sposobu użytkowania budynku

40%

40%

50%

40%

kupno lokalu mieszkalnego,

30%

30%

30%

kupno + remont lokalu mieszkalnego

30%

30%

30%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Przedsięwzięcie
Rodzaj inwestycji

Inwestor

Budowa budynku
Lokale mieszkalne
realizowane przez remont lub
przebudowa
TBS
zmiana sposobu
użytkowania

Lokale
komunalne
gmina

Porównanie kosztu budowy mieszkań komunalnych ponoszony przez
GMT w przypadku realizacji inwestycji z udziałem TTBS i bez udziału
TTBS, na przykładzie inwestycji polegającej na budowie zespołu
5 budynków przy ul Armii Ludowej 75-75d – 105 mieszkań.
Koszt inwestycji (bez gruntu) 13 662 067 zł
Realizacja inwestycji

z TTBS

bez udziału TTBS

Różnica

Udział finansowy GMT w
trakcie realizacji
inwestycji

10 937 653 zł (80%)

4 098 620 zł (30%)

6 839 033 zł (50%)

Wsparcie z funduszu
dopłat

5 468 827 zł (40%)

4 098 620 zł (30%)

1 370 207 zł (10%)

Udział finansowy GMT
po rozliczeniu inwestycji

5 468 827 zł (40%)

9 563 447 zł (70%)

- 4 094 620 zł (30%)

Udział finansowy TTBS
(kredyt komercyjny)

2 724 414 zł (20%)

-

2 724 414 zł (20%)

Standard mieszkań budowanych przez Toruńskie TBS
• Wyposażenie w urządzenia sanitarne zgodnie z przepisami,
• Każde mieszkanie posiada balkon i komórkę lokatorską, najemcy
mieszkań na JAR-ze dodatkowo mają prawo do korzystania z miejsca
postojowego w hali garażowej
• Ogrzewanie mieszkań i podgrzanie wody poprzez piece gazowe
kondensacyjne, lub centralne ogrzewania z sieci miejskiej, lub
kotłowni budynkowych
• Wykończenie mieszkań – na podłogach panele, wykładzina pcv
(kuchnie), płytki gress (łazienki), drzwi do mieszkań stalowe
wzmocnione, drzwi wewnętrzne w okleinie drewnopodobnej,
ościeżnice regulowane, wentylacja hybrydowa, okna pcv
z nawiewnikami, parapety
wewnętrzne z konglomeratu
marmurowego.

Elementy wspólne budynku
• We wszystkich budynkach znajdują się wózkownie i suszarnie,
w niektórych garaże indywidualne, monitoring terenu.
• Stosuje się rozwiązania energooszczędne: w budynkach z piecami
gazowymi dwufunkcyjnymi, przy ogrzewaniu suszarni - grzejniki
elektryczne uruchamiane przez aparat wrzutowy, ogrzewanie klatek
schodowych – grzejniki elektryczne uruchamiane czujką temperatury,
we wszystkich lokalizacjach oświetlenie pomieszczeń wspólnych
i terenu przy pomocy lamp typu LED.
• Na terenie parkingi naziemne, plac zabaw, śmietniki i placyki
gospodarcze, atrakcyjnie urządzona zieleń nie wymagająca szczególnej
pielęgnacji.
• Dostęp osób niepełnosprawnych do mieszkań przy pomocy
schodołazów, platform schodowych, lub wind.

Porównanie kosztów najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 48 m2 w okresie 30 lat
Typ lokalu
lokalizacja
Stawka najmu 1 m2

Warunki najmu

Mieszkanie komunalne
w Toruńskim TBS
Ul. Armii Ludowej 75
7,0 zł/m2

standard

Dochody jak dla mieszkań
komunalnych
Balkon, kom. lokatorska

Okres najmu

bezterminowo

Kaucja

Nie pobiera się

Czynsz przez
okres 30 lat
Razem
Partycypacja
dla osób fiz.
Ogółem

7,0x48x12x30

120 960 zł

Mieszkanie z partycypacją w
Toruńskim TBS
Ul. Watzenrodego 13
13,2 zł/m2

Dochody zgodnie z regulaminem Indywidualna ocena właściciela
TTBS
Balkon, komórka lokatorska,
Nieokreślony
miejsce post, w hali garażowej
bezterminowo
Zależny od właściciela lokalu
12-krotność
czynszu
13,2x48x12x30

120 960 zł
Nie dotyczy

7 603,2 zł

228 096 zł

1-krotność
czynszu
23,4x48x12x30

235 699,2 zł
30% kosztu bud.
4300x48x0,3

120 960 zł

Mieszkanie prywatnego
właściciela
średnia cena najmu mieszkań w
Toruniu
23,4 zł/m2

1 123,2 zł

404 352 zł
405 475,2 zł

Nie dotyczy
61 920 zł
297 619,2 zł

405 475,2 zł

Porównanie mieszkań realizowanych przez Toruńskie TBS i wg
nowego programu ( dla WIBOR 3M – 1,75%)
L.
p.

Rodzaj
finansowania

Fundusz Dopłat/
kredyt komerc.

Kredyt kom./
oblgacje

Nowy kredyt Nowy kredyt Nowy kredyt
preferencyjny preferencyjny preferencyjny

1. Partycypacja osób
fizycznych

Nie ma

30%

25%

25%

25%

2. Wysokość finans.
przez BGK

Fun. Dopłat 40%
Kredyt. Kom. 20%

Kredyt kom.
Max. 50%

Kredyt prefer.
75%

Kredyt pref.
60%

Kredyt prefer.
50%

3. Warunki kredytu

2,6% + W3M

2,6% + W3M

4. Koszt budowy
1m2(bez gruntu)

2 800 zł/m2

3 800 zł/m2

3 117 zł/m2

3 117 zł/m2

3 117 zł/m2

5. Wysokość stawki
czynszu

5.93 zł/m2
(7, 00 zł/m2)

13,17 zł/m2

12,66 zł/m2

9,71 zł/m2

8,31 zł/m2

6. Dodatkowe
wyposażenie bud.

Nie ma

Windy, garaże

windy

windy

windy

O%+ W3M

0% + W3M

0% + W3M

Plany Toruńskiego TBS
Wspólnie z Gminą Miasta Toruń
Realizacja mieszkań komunalnych przy udziale środków z Funduszu
Dopłat I etap osiedla Glinki – dwa budynki z 108 mieszkaniami.
Rozważa się możliwość realizacji jednego budynku z 72 mieszkaniami z
udziałem kredytu z nowego programu.
Inwestycja własna Toruńskiego TBS
Realizacja mieszkań z partycypacją osób fizycznych z udziałem obligacji
lub kredytów komercyjnych – III etap osiedla JAR – trzy budynki z 170
mieszkaniami i 4 lokalami użytkowymi oraz nową siedzibą Spółki, wraz
z miejscami postojowymi w halach garażowych pod budynkami, a także
windami w każdej klatce schodowej.

Osiedle Glinki
w Toruniu

Osiedle JAR – III etap
w Toruniu

Dziękuję za uwagę

