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Wprowadzenie 

 

W 2016 roku w Bielsku-Białej oddano do użytku 554 mieszkań. 262 z nich (głównie chodzi 
o domy) wybudowały osoby indywidualne na własny użytek. Resztę wybudowali deweloperzy 
z przeznaczeniem na sprzedaż albo wynajem. Na każdych 1’000 mieszkańców oddano więc 
do użytku 3,22 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa śląskiego, 
która wynosi 2,42, ale jednocześnie mniejsza od średniej dla całej Polski (4,25). 

Niestety miasto Bielsko-Biała nie podejmuje się budowy mieszkań czynszowych z myślą 
o rodzinach, których nie stać na kupno mieszkania lub nieposiadających zdolności kredytowej. 
Na razie jedynymi graczami na rynku wielorodzinnego budownictwa w Bielsku-Białej są 
deweloperzy. Należy to zmienić, aby w naszym mieście chcieli pozostawać ludzie młodzi 
będący na dorobku, a także, aby sprowadzały się do nas osoby z innych miejscowości, 
zwiększając tym samym potencjał społeczny i gospodarczy Bielska-Białej.  

Budownictwo społeczne niemal nie istnieje w Bielsku-Białej. Według danych GUS, ostatnie 
mieszkania spółdzielnie oddały do użytku w śladowej ilości w 2003 roku, podobnie jak  
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (BBTBS). To ostatnie jest spółką 
miejską i powinno być aktywnym aktorem na lokalnym rynku mieszkaniowym, ale niestety nie 
jest. Dysponuje jedynie 296 lokalami i nie planuje żadnych inwestycji. 

Od wielu lat w rocznych sprawozdaniach z działalności zarząd BBTBS powtarza informację, 
że spółka nie odgrywa znaczącej roli na lokalnym rynku nieruchomości. Podkreśla, że 
mieszkańcy wyrażają zainteresowanie najmem mieszkań z zasobu BBTBS i świadczy o tym 
ilość składanych rok rocznie wniosków. Sytuacja ta nie jest winą zarządu miejskiej spółki, ale 
prezydenta Jacka Krywulta oraz koalicji Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta 
i Platformy Obywatelskiej. 

Niewiele lepiej dzieje się w dziedzinie mieszkalnictwa komunalnego, a więc przeznaczonego 
dla osób w gorszej sytuacji materialnej. Według danych GUS w latach 2007-2016 oddano 
jedynie 179 mieszkań komunalnych. Porozumienie pozytywnie ocenia plan Urzędu Miasta 
wybudowania do 2021 roku 220 mieszkań komunalnych u zbiegu ulic Wapiennej i Solskiego. 
Trzeba jednak pamiętać, że w 2017 roku ilość oczekujących pozytywnie zweryfikowanych 
wniosków o wynajem mieszkania komunalnego wyniosła 619. Palącym problemem są 
pustostany, pozostające w zasobach ZGM. Zdaniem tej instytucji w Bielsku-Białej jest ich 492. 
Często znajdują się w zaniedbanych kamienicach w śródmieściu, co dodatkowo obniża walory 
historycznej części miasta. Plany remontowe ZGM są niesatysfakcjonujące. 

 

Wobec negatywnej oceny aktualnie prowadzonej przez miasto polityki mieszkaniowej 

Porozumienie dla Bielska-Białej opracowało Program B-B Mieszkanie MIX. 
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I. Główne cele Programu B-B Mieszkanie MIX 

 

Porozumienie dla Bielska-Białej stoi na stanowisku, że miasto potrzebuje radykalnie zmienić 

swoją politykę mieszkaniową, tj. powinno aktywnie zaangażować się w budownictwo 

społeczne i komunalne – porównaj rys. 1. Formułujemy następujące cele średniookresowe: 

1. Oddanie do użytku pod klucz 1’138 mieszkań w latach 2019-2026 w systemie budownictwa 
społecznego,  w tym w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, których cena najmu 
będzie znacząco niższa od czynszów na rynku prywatnym. 

2. Wyremontowanie do końca 2024 przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o. o. (BBTBS) 200 pustostanów po uprzednim wniesieniu ich aportem 
do spółki BBTBS i wynajmowanie ich w ramach Programu Absolwent B-B. 

3. Wyremontowanie do końca 2024 przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) 200 
pustostanów i oddanie ich do użytkowania w formule mieszkań komunalnych. 

4. Uruchomienie w ramach budownictwa społecznego Programu „Najem z dojściem do 
własności”. 

5. Uruchomienie w ramach budownictwa społecznego Programu Absolwent B-B, 
stanowiącego atrakcyjną ofertę najmu dla absolwentów bielsko-bialskich szkół średnich 
oraz uczelni. 

6. Uruchomienie w ramach budownictwa społecznego Programu Rodzina 5+, stanowiącego 
atrakcyjną ofertę najmu dla rodzin z trojgiem albo więcej dzieci. 

 

Rys. 1. Planowany zakres aktywnej polityki mieszkaniowej Bielska-Białej  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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II. Pakiety Programu B-B Mieszkanie MIX 

 

Pakiety Programu B-B Mieszkanie MIX przedstawiono na rys. 2. 

 

Rys. 2. Program B-B Mieszkanie MIX - pakiety 

 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

1. Program mieszkaniowy w klasycznej formule TBS 

Istotą formuły TBS jest budowa mieszkań na wynajem, w których czynsze są znacząco  
niższe od czynszów rynkowych. Docelową grupą osób, które mogą skorzystać z najmu są 
osoby średniozarabiające, które zarabiają za dużo, żeby wnioskować o lokale komunalne, 
ale zbyt mało, by kupić taki lokal na wolnym rynku. 

Zakłada się, że stawka czynszowa w nowopowstających domach wielorodzinnych będzie 
równa stawce obowiązującej w BBTBS (obecnie wynosi 11,40 zł/m2). 
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Program obejmie wyłącznie osoby zameldowane w Bielsku-Białej. 

Z zaplanowanych do budowy 1’138 mieszkań w latach 2019-2026  mieszkania w niniejszej 
formule stanowić będą 35-40%. 

Średnia wielkość mieszkania wyniesie 60 m2.   

Mieszkania będą oddawane do użytku pod klucz. 

 

2. Budownictwo w formule najmu z dojściem do własności 

Program „Najem z dojściem do własności” umożliwi systematyczną spłatę ceny mieszkania 
w ramach czynszu oraz wykupienie najmowanego lokalu w okresie do 25 lat od momentu 
podpisania umowy najmu. Zakłada się, że stawka czynszowa dla mieszkań w tej formule 
nie przekroczy 20 zł/m2 (według cen dzisiejszych). 

Program obejmie wyłącznie osoby zameldowane w Bielsku-Białej. 

Z zaplanowanych do budowy 1’138 mieszkań w latach 2019-2026 mieszkania w niniejszej 
formule będą stanowić nie więcej niż 1/3.  

Mieszkania będą oddawane do użytku pod klucz. 

Podobne programy realizują m.in. Poznań, Oświęcim i Katowice. 

 

3. Program  Absolwent B-B 

Program obejmie osoby do 32 roku życia, który ukończyły szkołę średnią albo wyższą na 
terenie Bielska-Białej, są zameldowane w Bielsku-Białej oraz pracują albo prowadzą 
działalność gospodarczą w Bielskim Obszarze Metropolitalnym. 

Umowa z najemcą będzie zawierana na 10 lat. Po tym okresie najemca zda mieszkanie dla 
kolejnego absolwenta.  

Stawka czynszowa będzie niższa o 15% od stawki czynszowej przewidzianej dla 
standardowych mieszkań TBS.  

Średnia wielkość mieszkania wyniesie 50 m2.   

Program obejmie wyłącznie osoby zameldowane w Bielsku-Białej. 

Z zaplanowanych do budowy 1’138 mieszkań w latach 2019-2026 mieszkania w niniejszej 
formule będą stanowić ok. 20%.  

Mieszkania będą oddawane do użytku pod klucz. 

 

4. Program Rodzina 5+. 

Program obejmie rodziny z trojgiem albo więcej dzieci. Średnia wielkość mieszkania 
wyniesie 75 m2.   

Stawka czynszowa będzie niższa o 20% od stawki czynszowej przewidzianej dla 
standardowych mieszkań TBS.  

Program obejmie wyłącznie osoby zameldowane w Bielsku-Białej. 

Mieszkania będą oddawane do użytku pod klucz. 
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5. Rządowy Program Mieszkanie Plus 

Przedmiotowy program będzie realizowany głównie na działkach należących do skarbu 
państwa – porównaj rys. 3, str. 7. Nie wyklucza się realizowania go na nieruchomościach 
gminnych, jeśli montaż finansowy z nim związany okaże się atrakcyjniejszy od klasycznej 
formuły TBS.  

Program obejmie wyłącznie osoby zameldowane w Bielsku-Białej. 

 

6. Rewitalizacja pustostanów przez Bielsko-Bialski TBS 

Około 200 z 492 pustostanów należących do miasta zostanie wniesionych aportem do  
Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. i wyremontowanych 
do końca 2024 przy udziale kredytu i bezzwrotnej dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Dobór lokali zostanie tak dokonany, aby móc remontować całe kamienice w historycznej 
części miasta, z uwzględnieniem termomodernizacji i wykonania centralnego ogrzewania, 
najlepiej sieciowego. Mieszkania wejdą do Programu Absolwent B-B. Będzie miało to 
niebagatelny wpływ na proces rewitalizacji społecznej i estetycznej bielsko-bialskiej 
starówki.   

 

7. Rewitalizacja pustostanów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Do końca 2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyremontuje ok. 200 pustostanów dla 
celów mieszkalnictwa komunalnego z uwzględnieniem termomodernizacji i wykonania 
centralnego ogrzewania, najlepiej sieciowego. 

 

  



Program Porozumienia na Mieszkalnictwa w Bielsku-Białej  S t r o n a  | 7 z 12 

 

Porozumienie  
Region Podbeskidzie  

skr. poczt. 2 
43-316 Bielsko-Biała 

 
 

III. Lokalizacje nowych osiedli budowanych w ramach Programu B-B 
Mieszkanie MIX 

 

W latach 2019-2026 zostanie oddanych do użytku 1’138 mieszkań w ramach budownictwa 
społecznego. Inwestycje według m.in. lokalizacji oraz ilości mieszkań przedstawiono na rys. 3. 

 

Rys. 3. Wytypowane działki pod budownictwo wielorodzinne w Programie B-B Mieszkanie MIX 

 

Źródło: opracowanie własne  
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IV. Osiedle Beskidzki Dom 

 

Największym wybudowanym w latach 2019-2026 osiedlem będzie Beskidzki Dom, liczącym 
282 mieszkań. Osiedle zaplanowano w Kamienicy na działkach należących do miasta 
w rejonie ulic Grondysa i rotmistrza Pileckiego.  

Będzie się składać się z 14 domów wielorodzinnych głównie czterokondygnacyjnych. 97 
mieszkań zostanie oddanych w formule klasycznej TBS, 102 – w formule najmu z dojściem do 
własności, 70 – w ramach Programu Absolwent B-B oraz 13 – największych – w ramach 
Programu Rodzina 5+.  

Na osiedlu przewidziano żłobek, przedszkole oraz dom dziennego pobytu seniora. Placówki 
te połączone będą punktami integracji pokoleń, w tym ogródkiem i placem zabaw 
przeznaczonym do wspólnych zajęć międzypokoleniowych. W ten sposób realizowana będzie 
idea solidarności międzypokoleniowej.  

Mieszkańcy osiedla Beskidzki Dom będą korzystać z ogólnego placu zabaw, siłowni na 
wolnym powietrzu, mini skateparku boiska, stołów do tenisa, wiat rowerowych, placu do 
organizowania spotkań osiedlowych i wydarzeń okolicznościowych. Znajdzie się także miejsce 
dla mini parku i wybiegów dla psów.  

Usytuowanie osiedla, układ urbanistyczny, wizualizacja przykładowego budynku oraz rzuty 
mieszkań przedstawiono na poniższych rysunkach. 

 

Rys. 4. Usytuowanie osiedla Beskidzki Dom 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 5. Widok z lotu ptaka osiedla Beskidzki Dom (w kierunku północnym) 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 6. Wizualizacja przykładowego budynku osiedla Beskidzki Dom 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 7. Wizualizacja przykładowych mieszkań na osiedlu Beskidzki Dom 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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V. Wartość inwestycji 

 

Wartość inwestycji budowy pod klucz 1’138 mieszkań w latach 2019-2026 wyniesie 

221’227’000 zł., w tym dla osiedla „Beskidzki Dom” 54’820’800 zł.  Pieniądze pochodzić będą 

ze środków własnych gminy oraz preferencyjnych kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Wartość inwestycji remontowych łącznie 400 pustostanów, wykonanych przez BBTBS oraz 

ZGM, wyniesie blisko 45 mln zł. Montaż finansowy zakłada udział własny gminy, preferencyjny 

kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego, dofinansowanie przez WFOŚ oraz zagraniczne 

fundusze służące rewitalizacji miejskiej tkanki historycznej.   

 

 


