INNOWACJE OPOLSKIEGO TBS:
EMISJA OBLIGACJI, DROGA DO MOJEGO MIESZKANIA
Dr inż. Jihad Rezek

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych
towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie
wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo
walne zgromadzenia w takiej wysokości, aby suma
czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych
przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów
eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę
kredytu zaciągniętego na budowę.
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Zasady nowego systemu:


Nowy system użytkowania z docelową własnością
polega na dobrowolnym uczestnictwie
Użytkownika przez 15 lat w Programie
„Moje Mieszkanie”- (MM),
który na jego wniosek gwarantuje mu
przeniesienie własności użytkowanego lokalu.
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Cel programu „MM”
1. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na
najem z zapewnieniem późniejszej własności dla
osób, które z różnych przyczyn nie mają zdolności
kredytowej, a chciałyby być w posiadaniu
własnego mieszkania.
2.Optymalna realizacja oraz finansowanie
inwestycji ze środków pochodzących z emisji
obligacji organizowanej i gwarantowanej przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
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Czas trwania programu „MM”


Optymalny program „MM” trwa 181 miesięcy, licząc
od dnia przekazania lokalu Użytkownikowi do dnia
podpisania aktu notarialnego o przekazaniu
własności.
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Czas programu powinien być obliczony
indywidualnie dla każdej inwestycji. Nie może być
krótszy niż 5 lat.
Przyjmujemy, że okres trwania programu powinien
wynosić tyle co czas wykupu obligacji + 1 miesiąc
(potrzebny na uporządkowanie spraw hipoteki).
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Opis wizji:


Na wniosek użytkownika OTBS zawrze umowę o
użytkowanie lokalu mieszkalnego na czas
określony (tj. 15 lat) wyłącznie z Użytkownikiem,
który zawarł umowę w sprawie partycypacji w
kosztach budowy oraz dobrowolnie deklaruje
uczestnictwo w programie „Moje Mieszkanie”.
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Czym jest program „Moje Mieszkanie”
Uczestnictwo w Programie „Moje Mieszkanie” gwarantuje:
Użytkownikowi, który związał się umową (bądź osobie przez
niego wskazanej) własność użytkowanego lokalu, po
dopłacie 3% ceny przyszłej wartości lokalu
(ustalonej na podstawie operatu szacunkowego obowiązującego
w dniu zawarcia pierwotnej umowy) wraz z podatkiem VAT w
jego obowiązującej wysokości w dniu przeniesienia własności.
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Uczestnictwo w programie „Moje
Mieszkanie”:


Zobowiązuje użytkownika do wniesienia
wkładu początkowego oraz do
regularnego uiszczania miesięcznych
opłat za użytkowanie lokalu.
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Wkład początkowy
(Środki Użytkownika)

Partycypacja - 25%
kosztu budowy
lokalu
(zgodnie z art.
29a ust. 2 nowelizacji
ustawy o niektórych
formach popierania
budownictwa
mieszkaniowego)

47% przyszłej wartości lokalu ustalonej
na podstawie operatu szacunkowego

Kaucja -12-krotność
czynszu
(zgodnie z art. 32
ustawy o niektórych
formach popierania
budownictwa
mieszkaniowego oraz
art. 6 ustawy o ochronie
praw lokatorów)

Kwota
startowa
w „MM”
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Użytkownik z tytułu użytkowania lokalu oprócz
początkowego wkładu finansowego, zobowiązany
jest do opłacania miesięcznej opłaty użytkowej.

Miesięczna opłata
użytkowa

Czynsz najmu 5%
wartości odtworzeniowej ustalonej na
podstawie obwieszczenia (zgodnie z art.
28 nowelizacji ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa
mieszkaniowego)

Składka depozytowo - gwarancyjna
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W tym celu utworzona zostanie tzw. „skarbonka”,
w której:
 zostanie zdeponowana kwota startowa
pochodząca z wkładu początkowego, a także
 comiesięczne wpłaty składek depozytowo –
gwarancyjnych.
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Środki zgromadzone w
„skarbonce” są

zwrotne.
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Prawo użytkownika:
Użytkownik ma prawo
1. Do użytkowania lokalu (najem) przez okres 15 lat przez

siebie lub inną wskazaną osobę
2. Do stałej miesięcznej opłaty za użytkowanie, która może
zostać zmieniona jedynie raz na trzy lata zgodnie ze
wskaźnikiem inflacji
3. Wystąpić z programu „MM” po upływie dwóch lat, a
zgromadzone środki w „skarbonce” będą zaliczone na jego
zobowiązanie lub zwrócone w terminie do 12 miesięcy
4. Do dokonywania cesji swoich praw i obowiązków
wynikających z umowy (nie jest wymagana zgoda OTBS)
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5. Do wypowiedzenia w każdej chwili umowy o użytkowanie

lokalu z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a po
opróżnieniu i przekazaniu lokalu:
6. Do zwrotu partycypacji w kosztach budowy (zgodnie z art.
29a ustawy)
7. Do zwrotu kaucji (zgodnie z art. 32 ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów)
8. Do zwrotu zgromadzonych środków ze „skarbonki” w ich
nominalnej wysokości
9. Do własności lokalu (po zakończeniu okresu użytkowania
lokalu i wywiązania się z umowy).
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Obowiązki Użytkownika:
Użytkownik zobowiązany jest do:
1. Wpłacenia w umówionym terminie wkładu początkowego
2. Użytkowania lokalu zgodne z jego przeznaczeniem i

zasadami współżycia społecznego
3. Terminowego regulowania miesięcznych opłat za
użytkowanie lokalu oraz innych wymaganych opłat
4. Dokonywania prac remontowych i konserwacyjnych w
swoim mieszkaniu po okresie gwarancyjnym
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Prawa OTBS:
OTBS ma prawo do:
1. Dysponowania wpłaconymi środkami przez Użytkownika.
2. Zaliczenia w pierwszej kolejności (w trakcie użytkowania przez Użytkownika lokalu)
dokonanych miesięcznych wpłat na poczet czynszu i innych opłat z tytułu użytkowania lokalu.
Pozostałe kwoty będą zaliczone na poczet składki depozytowo-gwarancyjnej.
3. Wykluczenia Użytkownika z udziału w programie „MM” w przypadku zaległości w uiszczaniu
przez niego składki depozytowo - gwarancyjnej przekraczającej trzymiesięczną jej wartość,
jednocześnie informując o zdarzeniu Użytkownika tuż przed przekazaniem informacji o
zaległości oraz ostatecznym terminie ich uregulowania – po którym nastąpi rozwiązanie
udziału w programie w terminie natychmiastowym.
4. Wypowiedzenia umowy o użytkowaniu lokalu jeżeli Użytkownik zwleka z zapłatą czynszu lub
innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo
uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu i wyznaczenia
dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności lub niszczy
urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców, bądź też wykracza
w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym
korzystanie z innych lokali.
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Obowiązki OTBS:
OTBS zobowiązuje się do:
1. Oddania do użytkowania lokalu w ustalonym terminie
2. Zwrotu kaucji i partycypacji w kosztach budowy - po opróżnieniu i przekazaniu lokalu
przez Użytkownika na zasadach określonych w ustawie
3. Zwrócenia środków zgromadzonych w „skarbonce” po rezygnacji z uczestnictwa
w programie
4. Utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku oraz jego otoczenia
5. Niepodnoszenia opłat z tytułu użytkowania lokalu w inny sposób niż obowiązującym
wskaźnikiem inflacji raz na trzy lata
6. Wykonywania na własny koszt remontów budynku oraz części wspólnej
7. Przeniesienia własności lokalu na wniosek Użytkownika po zakończeniu okresu
umowy
8. Zwrotu wszystkich wniesionych środków finansowych przez Użytkownika z
ustawowymi odsetkami w przypadku rozwiązania umowy z winy OTBS, przed
oddaniem lokalu do użytkowania
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Przekształcenie programu „MM” we własność lokalu
1. Według uznania Użytkownika (po zakończonym okresie użytkowania lokalu)
Użytkownik ma prawo zwrócić użytkowany lokal i żądać zwrotu środków
zgromadzonych w „skarbonce” oraz kaucji i partycypacji wniesionych przez
siebie lub przeniesienia własności lokalu za te kwoty dopłacając 3% przyszłej
wartości lokalu (ustalonej w dniu podpisania pierwotnej umowy) wraz z
podatkiem VAT w jego obowiązującej wysokości.
2. Umowa dotycząca przeniesienia własności lokalu z ułamkową częścią gruntów,
może zostać podpisana na wniosek Użytkownika, który związał się z umową
najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została
wpłacona ostatnia opłata za użytkowanie lokalu, jednak nie wcześniej niż po
okresie, na który została zawarta umowa.
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Finansowanie
inwestycji

Obligacje

Środki własne

Środki
Użytkownika
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Dlaczego obligacje?
1. Niepotrzebne jest ogłoszenie przetargu.
2. Nie jest wymagana zgoda Banku Gospodarstwa Krajowego na emisję obligacji.
3. Szybkie zawarcie i przejrzyste warunki umowy emisyjnej.
4. Korzystne warunki finansowania oraz długi okres wykupu.
5. Niski koszt organizacji i prowadzenia obsługi emisji.
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Stary TBS

Partycypacja

30% koszt budowy

Kaucja

12 krotność czynszu

Czynsz

4 % wartości
odtworzeniowej w

stosunku rocznym

Opłata za użytkowanie

Wykup

-

Po 5 latach - ceny rynkowe

System MM
47% wartości przyszłego
lokalu
Zawarty w kwocie
początkowej
Zawarty w opłatach o
użytkowaniu

ok. 5,44%

po 15 latach za 3%
wartości lokalu

Nowy TBS

25% koszt budowy

12 krotność czynszu
5% wartości
odtworzeniowej w

stosunku rocznym

-

Brak możliwości wykupu
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Zalety nowego systemu
Lokator zostanie właścicielem mieszkania po
15 latach

Wykup korzystniejszy finansowo niż w
przypadku starych zasad TBS (wg nowych
niemożliwy)
Brak wkładu gminy, oprócz gruntu
Czynsz tańszy niż rata kredytu hipotecznego
Lokator nie musi mieć zdolności kredytowej i
załatwiać procedur obowiązujących w banku
Szybka realizacja inwestycji i zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych

Wszystkie formalności załatwione w jednym
miejscu
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Planowane inwestycje OTBS:


Ul. Kaliska wielkość mieszkań-

115 mieszkań
34-89 m²
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Ul. Prószkowska wielkość segmentów -

12 segmentów
85 m²

Ul. Oleska wielkość mieszkań -

53 mieszkania
29-86 m²

Autor: J.Rezek
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