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Przedmowa

Towarzystwa budownictwa społecznego nie mają bogato zapisanych 
kart historii, jednak ich znaczenie dla rozwoju mieszkalnictwa w Polsce jest 
niekwestionowane. Obecnie pełnią one ważną rolę w zaspokajaniu miesz-
kaniowych potrzeb lokalnych społeczności. Zasadnicze ramy prawne dla 
funkcjonowania TBS-ów wyznaczyła ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1070 ze zm.), która obowiązuje od 28.12.1995 r., z wyjątkiem 
przepisów art. 35, 38 i 39, które weszły w życie z dniem 1.1.1996 r. W na-
stępstwie ostatniej nowelizacji, dokonanej ustawą z 19.8.2011 r. o zmianie 
ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 
oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1180) 
dodany został m.in. istotny rozdział 4b, który usankcjonował procedurę 
wyodrębnienia na własność lokali wybudowanych na wynajem przy wyko-
rzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Niewątpliwie na realizacji zadań polegających na wspieraniu rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego, a przez to zaspokajaniu potrzeb mieszka-
niowych, w tym budownictwa mającego na celu budowę lokali mieszkal-
nych na wynajem powinno zależeć wielu podmiotom, a w szczególności 
państwu i gminom. W świetle bowiem art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) 
władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdom-
ności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działa-
nia obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Ustawa 
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nakłada 
na Bank Gospodarstwa Krajowego obowiązek udzielania kredytów w ra-
mach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszka-
niowego. Bank ten realizuje wspomniane programy poprzez udzielanie na 
warunkach preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa spo-
łecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwe-
stycyjno-budowlane, mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wy-
najem, jak również udzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, 
kredytów na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszą-
cej budownictwu mieszkaniowemu. Warto wspomnieć, że doświadczenia 
krajów europejskich, np. Niemczech, Francji, Szwecji potwierdzają zna-
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czenie wieloletnich programów mieszkaniowych, które pozwoliły na zna-
czące przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego.

Wobec braku publikacji tego rodzaju, dotyczących ustawy z 26.10.1995 r. 
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, niniejszy 
komentarz wypełnia niszę na rynku w tym zakresie. �utorzy uwzględnili�utorzy uwzględnili 
w komentarzu w szczególności liczne akty prawne związane z budownictwembudownictwem 
mieszkaniowym sensu largo, dorobek orzecznictwa oraz piśmiennictwo. dorobek orzecznictwa oraz piśmiennictwo. 
Prezentowany komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy interesują 
się tematyką budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza do osób związanych 
zawodowo z działalnością towarzystw budownictwa społecznego, w tym 
m.in. świadczących pomoc prawną na ich rzecz radców prawnych i adwo-
katów, a także sędziów i prokuratorów, osób zajmujących się działalnością 
zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, jak również do 
samych lokatorów, stanowiących „ostatnie ogniwo” produktu końcowegoproduktu końcowego 
budownictwa mieszkaniowego, jakim jest mieszkanie..

Warszawa, maj 2012 r.  Dr Mirosław Pawełczyk 
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