Potrzeby i możliwości powołania w Toruniu
społecznej agencji najmu
Informacje

16 grudnia 2021 r. zapraszamy na konsultacje spo?eczne dotycz?cego potrzeby i mo?liwo?ci
powo?ania w Toruniu tzw. spo?ecznej agencji najmu (SAN).
Spo?eczne agencje najmu. Co to jest? Jak mo?e funkcjonowa?? Czy na rynku us?ug najmu lokali jest
miejsce na inicjatywy spo?eczne? Chcemy wspólnie z mieszka?cami porozmawia? o mo?liwo?ciach
powo?ania SAN w Toruniu.
Czym jest SAN?
Ustawa z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz niektórych innych ustaw, która wesz?a w ?ycie 23.07.2021 r., umo?liwi?a gminom nawi?zywanie
wspó?pracy ze spo?ecznymi agencjami najmu (SAN). Wed?ug ustawy spo?eczn? agencj? najmu b?dzie
móg? zosta? podmiot, który prowadzi dzier?aw? lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych
jednorodzinnych od ich w?a?cicieli. Ustawa zak?ada, ?e SAN b?dzie po?redniczy? mi?dzy w?a?cicielami
lokali na wynajem oraz mieszka?cami o ?rednich lub ni?szych dochodach, zainteresowanymi najmem.
Proponowane rozwi?zanie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób, których zarobki nie
pozwalaj? na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym.
Kto b?dzie móg? utworzy? SAN?

SAN mo?e by? utworzony przez spó?k?, w której gmina dysponuje udzia?em wi?kszo?ciowym lub
przez organizacj? pozarz?dow? (stowarzyszenie, fundacj? lub spó?dzielni? socjaln?). Agencja b?dzie
mog?a zaoferowa? w?a?cicielowi lokalu d?ugoletni? dzier?aw? mieszkania z gwarancj? czynszu.
Dodatkow? zach?t? dla w?a?cicieli do wydzier?awiania lokali spo?ecznym agencjom najmu maj? by?
zaproponowane w przepisach cz??ciowe zwolnienia podatkowe dochodów uzyskiwanych z gospodarki
zasobami mieszkaniowymi (g?ównie w cz??ci przeznaczanej na cele zwi?zane z utrzymywaniem tych
zasobów ) oraz przychodu z dzier?awy lokali SAN. Natomiast najemcy, którzy wynajm? lokal od SAN,
b?d? mogli skorzysta? z dop?at do czynszu w ramach rz?dowego programu "Mieszkanie na Start", pod
warunkiem spe?nienia kryteriów przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy pa?stwa w
ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. 2020, poz. 551).
Przepisy ustawy okre?laj? zasady zawierania i wypowiadania umów mi?dzy podmiotami
zaanga?owanymi w formu?? najmu spo?ecznego. Ustawa okre?la tak?e zakres uchwa?y rady gminy,
wskazuj?cej m.in. kryteria uprawniaj?ce najemców do zawierania umów z SAN, zasady ubiegania si?
osób fizycznych o zawarcie umowy najmu, czy sposób weryfikacji spe?nienia kryteriów.
Dzi?ki funkcjonowaniu SAN gmina b?dzie mog?a zwi?kszy? ofert? mieszkaniow? na swoim terenie, nie
ponosz?c przy tym wydatków na budow? nowych mieszka?. To dlatego, ?e nawi?zanie przez samorz?d
wspó?pracy z SAN umo?liwi wykorzystanie istniej?cych ju? lokali, pozyskanych np. z komercyjnego
rynku najmu. Lokale te, na podstawie umowy o wspó?pracy zawartej mi?dzy gmin? a SAN, b?d?
wynajmowane osobom wskazanym przez gmin? (spe?niaj?cym kryteria okre?lone w uchwale rady
gminy). SAN mo?e by? alternatyw? dla budownictwa komunalnego – warto doda?, ?e mo?e
przyczyni? si? do zmniejszenia kolejki osób oczekuj?cych na najem mieszkania gminnego.
SAN b?d? mog?y rozszerzy? swoj? dzia?alno?? o us?ugi socjalne, kierowane do najemców, którzy
potrzebuj? dodatkowego wsparcia w trudnej sytuacji ?yciowej. Ró?ne modele SAN, we wspó?pracy z
samorz?dami gminnymi, realizowano m.in. w Poznaniu i w Warszawie. To forma najmu popularna w
wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie poszczególne rozwi?zania uwzgl?dniaj? po??czenie wynajmu
mieszkania ze zintegrowanymi us?ugami wsparcia spo?ecznego.
Co w ramach konsultacji?
Wspólnie z mieszka?cami chcemy zastanowi? si?, w jaki sposób SAN móg?by funkcjonowa? w
Toruniu. W jakim zakresie infrastruktura, znajduj?ca si? w zasobach prywatnych w?a?cicieli lokali
mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mog?aby by? wykorzystana w dzia?alno?ci
spo?ecznej agencji najmu w naszym mie?cie (w tym standard lokali, koszty utrzymania oraz oczekiwany
czynsz). Chcieliby?my zbada? potencjalne zainteresowanie mo?liwo?ci? wspó?pracy z SAN w?ród
w?a?cicieli nieruchomo?ci na rynku komercyjnym, ich oczekiwania, równie? te zwi?zane z ryzykiem
udost?pniania lokalu.
Chcieliby?my tak?e zidentyfikowa? organizacje pozarz?dowe, potencjalnie zainteresowane
utworzeniem lub partycypacj? w SAN, pozna? formy ich dzia?alno?ci, cele statutowe.

Wnioski z przeprowadzonego procesu konsultacyjnego oraz uwagi i sugestie - zarówno podmiotów
wynajmuj?cych lokale na rynku komercyjnym, jak i przedstawicieli III sektora, potencjalnie
zainteresowanych wspó?prac? z gmin? w zakresie prowadzenia SAN, pozwol? jednostkom urz?du
odpowiedzialnym za realizacj? polityki mieszkaniowej w naszym mie?cie dokona? analizy zebranych
danych i przygotowa? rekomendacje dotycz?ce powo?ania spo?ecznej agencji najmu w Toruniu.
Zach?camy do wype?nienia poni?szej ankiety:
ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZ?DOWYCH
We? udzia? w dy?urze konsultacyjnym:
16 grudnia 2021 r. (czwartek), godz. 10.00-17.00, Wydzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami, ul.
Grudzi?dzka 126 b.
Je?eli chcesz wzi?? udzia? w dy?urze i przekaza? swoje uwagi, zg?o? ch?? udzia?u poczt? elektroniczn?,
na adres: konsultacje um [dot] torun [dot] pl () lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73. Zg?oszenia
przyjmujemy do 15 grudnia 2021 r., do godz. 15.00.
Napisz do nas:
Je?eli nie mo?esz wzi?? udzia?u w dy?urze, prze?lij swoj? opini? na adres: konsultacje
[dot] pl (). Na uwagi czekamy do 30 grudnia 2021 r.

um [dot] torun

Do pobrania:
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
niektórych innych ustaw
Fot. S?awomir Kowalski
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