Nowe mieszkania dla gdańszczan
wybudowane przy współpracy z BGK
w latach 2010- 2015

STYCZEŃ 2016

Nowe mieszkania pozyskane przez Miasto Gdańsk
w latach 2010-2015
Łącznie 1 338 nowych mieszkań.
Źródła:
• budownictwo mieszkaniowe realizowane przez spółki miejskie: (GIS, GTBS
i TBS „Motława”): - 753 lokali
• program „mieszkania za grunt” - 400 lokali
• kupno nowych mieszkań komunalnych o wcześniej określonej przez Miasto
strukturze, wykończone w standardzie "pod klucz", głównie na rynku
pierwotnym - 56 lokali
• Kompleksowa modernizacja - 129 lokali

Gdańsk liderem
w budowie nowych mieszkań na wynajem
Budową mieszkań na wynajem w Gdańsku zajmują się spółki miejskie:
• Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (GTBS)
• Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” (TBS Motława)
• Gdańska Infrastruktura Społeczna (GIS)
Lokale mieszkalne wybudowane przez spółki miejskie – łącznie 2.882 :
GTBS: 1.531 nowych mieszkań dla gdańszczan
TBS Motława: 991 nowych mieszkań dla gdańszczan
GIS (2006-2015): 360 nowych mieszkań dla gdańszczan

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
zrealizowane inwestycje (przykłady)
Wilanowska ,
59 mieszkań,
koszt inwestycji 10, 7 mln zł,
realizacja: 2013-2014

Stogi , 88 mieszkań, koszt 14,6 mln zł,
realizacja: 2007-2008

Letnica , 51 mieszkań, koszt: 9,8 mln zł,
realizacja: 2011-2012

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”
– zrealizowane inwestycje (przykłady)

Gdańska Infrastruktura Społeczna
zrealizowane inwestycje (przykłady)
ul. Ptasia
152 mieszkania
koszt inwestycji: 34,6 mln zł
realizacja: 2007-2008

ul. Platynowa i Rumla, 160 lokali, koszt: 31, 4 mln zł, realizacja: 2008 - 2009

Gdańsk liderem
w budowie nowych mieszkań na wynajem
W
latach
2010-2015
oddanych
do
użytkowania
zostały
753 nowe mieszkania dla gdańszczan w 28 budynkach wybudowanych przez
spółki miejskie.
Tylko w ubiegłym roku oddanych zostało 156 lokali mieszkalnych:
• GIS: 48 lokali mieszkalnych przy ul. Madalińskiego
• TBS „Motława”: 72 lokale mieszkalne przy ul. Kolorowej
• GTBS: 36 lokali przy ul. Człuchowskiej
Wszystkie mieszkania oddawane są w standardzie „pod klucz”
I na tym nie koniec, powstają już kolejne…

Najnowsze realizacje
osiedle przy Madalińskiego (GIS)

84 lokale (w tym 48 oddanych w 2015 r. – koszt budowy ok. 7 mln zł),
koszt inwestycji: ok.14 mln zł
realizacja: 2014-2018

Najnowsze realizacje
Kolorowa (TBS „Motława”)
ul. Kolorowa 1 i 3
48 mieszkań
koszt inwestycji 7 mln 760 tys. zł
w tym Miasto 3 mln 550 tys. zł
kwota wsparcia (FD) 2 mln 650 tys. zł
realizacja: 2014-2015
ul. Kolorowa 23
24 mieszkania
inwestycji 4 mln 208 tys. zł

w tym Miasto 1 mln 887 tys. zł
kwota wsparcia 1 mln 480 tys. zł
realizacja: 2014-2015

koszt

Najnowsze realizacje
Człuchowska 1 (GTBS)

I etap - Człuchowska 1, 36 mieszkań, koszt inwestycji: 7 mln 640 tys. zł, w tym Miasto:
3 mln 741 tys., kwota wsparcia (FD): 2 mln 371 tys., realizacja: 2014-2015
II etap - Człuchowska 3 i 5, 59 mieszkań, koszt inwestycji 13 mln 858 tys. zł, w tym
Miasto: 5 mln 480 tys. zł, kwota wsparcia (FD): 5 mln 543 tys., realizacja: 2015 -2016

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych
•

GIS:
Spółka od 2007 r. realizuje budownictwo mieszkaniowe z własnych środków
(dokapitalizowanie Miasta) wspomaganych finansowaniem zewnętrznym (kredyt
bankowy i emisja obligacji)
• GTBS i TBS Motława:
Wcześniej: nowe mieszkania z preferencyjnym kredytem
Do 2013 roku gdańskie TBSy inwestycje mieszkaniowe realizowały z udziałem
kredytu preferencyjnego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego:
Łączny koszt budowy w latach 2010-2013 538 lokali mieszkalnych realizowanej z
udziałem kredytu preferencyjnego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
wynosił ponad 99,8 mln zł, w tym udział Miasta Gdańska - ponad 40,6 mln zł.
Teraz: nowe mieszkania z 40 %-owym dofinansowaniem z Funduszu Dopłat

Wybudowane z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat
Inwestycje z dofinansowaniem Funduszu Dopłat od 2013 roku realizują GTBS i
TBS Motława
W ramach funduszu w latach 2014 -2015 wybudowano łącznie 167 mieszkań:

GTBS: 95 mieszkań:
• Wilanowska 3 i 14
• Człuchowska 1

TBS Motława: 72 mieszkania:
• Kolorowa 1,3, 23

Fundusz Dopłat – jak to działa?
- finansowanie
Nowe mieszkania z 40 %-owym dofinansowaniem

Łączny koszt budowy 167 lokali mieszkalnych wybudowanych w latach 2014-2015
z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat wynosił ponad 30,2 mln zł, w tym udział Miastaponad 11,5 mln zł.
Ostateczne koszty poniesione przez Miasto na wybudowanie tych lokali zostały pomniejszone
o dofinansowanie z Funduszu Dopłat
w wysokości 40% kwalifikowanych kosztów ich
wybudowania.

Inwestycje te zostały zrealizowane w ramach umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego na podstawie ustawy z dnia 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali
socjalnych,
mieszkań
chronionych,
noclegowni
i
domów
dla bezdomnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 833 ze zmianami).

Fundusz dopłat – jak to działa?
Nowe lokale mieszkalne = nowe lokale socjalne
Korzystając z dofinansowania z Funduszu Dopłat na wybudowanie nowych lokali
mieszkalnych, Miasto Gdańsk zobowiązało się do wyodrębnienia z istniejącego zasobu
mieszkaniowego ekwiwalentnej liczby lokali socjalnych, o powierzchni nie mniejszej niż
powierzchnia wybudowanych nowych lokali.
Wyodrębnione w taki sposób lokale socjalne przez okres 15 lat nie mogą zmienić swojego
przeznaczenia, pod rygorem zwrotu przez Miasto otrzymanego dofinansowania.

W ramach inwestycji z FD:
• wyodrębniono już 180 lokali socjalnych (pow. 6.470 m2)
• kolejnych ok. 150 lokali socjalnych (pow. ok. 5.100 m2) wyodrębnionych zostanie
w styczniu 2016 roku

Kolejne lokale z Funduszu Dopłat

Kolejne 4 budynki z 144 mieszkaniami powstaną w sąsiedztwie już zrealizowanych
budynków przy ul. Kolorowej i Człuchowskiej- do użytku oddane zostaną
w III kw. 2016 roku.
W efekcie, zasób mieszkań socjalnych w ramach tej inwestycji (ekwiwalent nowych
lokali oddanych do użytku w 2016r.) powiększy się na początku 2017 r. o kolejne 200
lokali.

Liczba lokali socjalnych w mieście sukcesywnie wzrasta.
Obecnie w zasobie miasta jest ich - 1075.
Do końca 2017 roku liczba lokali socjalnych wzrośnie do 1500.
W pespektywie do 2020 roku liczba mieszkań socjalnych w Gdańsku kształtować
się będzie na poziomie ok. 2000 lokali.

Fundusz Dopłat w Gdańsku – będzie ciąg dalszy

Planowana jest dalsza kontynuacja Programu budowy mieszkań z
dofinansowaniem z Funduszu Dopłat w następnych latach.

2017 rok – złożenie wniosków o dofinansowanie przez gdańskie TBSy.
Uzyskanie pozytywnej rekomendacji BGK umożliwi Miastu pozyskanie w latach 2018 2019 roku kolejnych 300 nowych mieszkań,
w tym:
• w 2018 roku - 155 lokali,
• w 2019 roku - 145 lokali.

Kolejne programy pomocy mieszkaniowej.
Mieszkania dla młodych rodzin
Z prowadzonych analiz wynika, że rocznie ok. 30 – 40 młodych rodzin (powyżej 3 osób
w gospodarstwie domowym) ubiega się o pomoc mieszkaniową z zasobu gminy.
W przeważającej większości są to rodziny o bardzo niskich dochodach, co uniemożliwia
im samodzielnie rozwiązanie problemu mieszkaniowego.
Dlatego w najbliższej pespektywie przygotowane zostaną założenia rozszerzenia
pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Gdańska, w tym młodych rodzin
(wnioskodawców do 30 roku życia).
Głównie do młodych mieszkańców Gdańska będzie skierowana oferta wynajmu
mieszkań, które zostaną wybudowane przez miejskie TBS-y w ramach nowego
rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego.

Kolejne programy pomocy mieszkaniowej.
Mieszkania dla młodych rodzin
Bank Gospodarstwa Krajowego udzielając kredytów TBS-om będzie preferował
budowę mieszkań dla osób wychowujących dzieci własne lub przysposobione.
Miasto Gdańsk zamierza stworzyć w ten sposób młodym rodzinom z dziećmi szansę
wynajmu nowych mieszkań o umiarkowanym czynszu.
Dlatego w najbliższej pespektywie przygotowane zostaną założenia rozszerzenia
pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Gdańska, w tym młodych rodzin
(wnioskodawców do 30 roku życia).
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