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CELE MIESZKALNICTWA A DEMOGRAFIA 
(artykuł dyskusyjny) 

 
Abstrakt. W artykule podjęto próbę wyodrębnienia podstawowych motywacji oraz 

sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w skali przeciętnego człowieka, samorządu 
terytorialnego i państwa. Wskazuje się na przewagę walorów rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego na wynajem oraz nieuzasadnione rozbudzanie ambicji do posiadania 
własnego mieszkania. Obowiązkiem państwa jest tworzenie warunków rozwoju rynku pracy, 
który w wyniku dochodów pracujących stanowi podstawę finansową dostępu do mieszkania. 
Naturalne starzenie się społeczeństwa jest mniej groźne od wysokiego bezrobocia, 
zwłaszcza ludzi młodych, którzy teoretycznie mają zapewniać źródła finansowania emerytur. 

 
Słowa kluczowe: mieszkania, hierarchia motywacji, potrzeby mieszkaniowe, źródła 

finansowania, demografia 
 
 

Wprowadzenie 
Większość publikacji poświęconych szeroko rozumianemu mieszkalnictwu koncentruje 

się zazwyczaj na statystycznej analizie liczby mieszkań oddanych do użytku w kolejnych 
latach i krytyce rzeczywiście niewielkiego oraz malejącego udziału wydatków publicznych 
na budownictwo mieszkaniowe, abstrahując na ogół od społecznych i politycznych przyczyn 
takiego stanu oraz zmieniających się w czasie celów mieszkalnictwa w kontekście sytuacji 
demograficznej. 

Znaną starą maksymę Cujus regio, eius religio można w pełni odnieść do mieszkalnic-
twa z dopuszczalną interpretacją, że budownictwem mieszkaniowym zainteresowany jest 
ten podmiot, któremu zrealizowane mieszkania przynoszą szeroko rozumianą korzyść, 
wśród których wymienić należy pobudzanie motywacji określonych grup oraz pojedynczych 
ludzi do działania zgodnego z intencjami podmiotu, wspierającego rozwój budownictwa 
mieszkaniowego w określonej skali. 

Pogląd taki w odniesieniu do mieszkalnictwa wynika z istoty hierarchii motywacji, 
sformułowanej przez znanego psychologa A. A. Maslowa, który na pierwszym miejscu 
ludzkich motywacji wymienia potrzeby fizjologiczne (powietrza, wody, zachowania gatunku), 
lecz już na drugim miejscu formułuje potrzeby bezpieczeństwa (schronienia, porządku, 
braku zagrożenia), które to potrzeby identyfikuje się z „dachem nad głową”. Człowiek jest 
motywowany do zaspokojenia tej potrzeby, która jest najbardziej odczuwalna w danym 
momencie. Człowiek głodny podejmie pracę na gorszych od przeciętnych warunkach, 
człowiek bez dachu nad głową w zamian za mieszkanie skłonny jest wykonywać bardziej 
niebezpieczną pracę itd. 

Zgodnie z tą teorią można wnioskować, że podstawą motywacji do zaspokajania 
kolejnych hierarchicznie potrzeb przeciętnego człowieka (socjalnych, uznania, samorealiza-
cji) jest dostęp do środków materialnych, w większości uzyskiwanych dzięki pracy, która 
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umożliwia „zdobywanie” wymienionych szczebli osobistego rozwoju. Kolejnym, choć 
niepopartym systematycznymi badaniami, wnioskiem może być stwierdzenie, że migracje 
i emigracje bardziej związane są z poszukiwaniem pracy i tzw. godziwych zarobków, aniżeli 
z brakiem mieszkania, zwłaszcza własnego mieszkania, ponieważ emigrując, w większości 
przypadków wynajmuje się mieszkanie w nowym miejscu pobytu, podobnie jak miało to 
miejsce w poprzednim miejscu, które się opuszcza. 
Na tym tle można się pokusić o określenie – wymienionych w tytule – celów mieszkalnictwa. 

Celem mieszkalnictwa jest współtworzenie oraz realizacja polityki zmierzającej do 
uzyskiwania satysfakcjonujących wyników ekonomiczno-społecznych w skali i zakresie 
odpowiadających podmiotowi prowadzącemu tę politykę. 

Na przykład, w pierwszej fazie kapitalizmu Robert Owen (1771-1858), kierownik 
przędzalni w Szkocji, wychodząc z założenia, że o wydajności pracy decydują warunki życia 
pracowników wybudował, chyba pierwsze w historii industrializacji, mieszkania pracownicze, 
co rzeczywiście przełożyło się na wzrost wydajności pracy i satysfakcjonujące wyniki firmy. 
Cel mieszkalnictwa w skali tego jednego podmiotu (tej jednej fabryki) został osiągnięty. 

Formuła mieszkań fabrycznych, budowanych ze środków publicznych bądź firm, 
wiążąca pracowników z miejscem pracy, rozpoczęta na terenach polskich jeszcze przed 
I wojną światową, rozwijana była w okresie II Rzeczypospolitej i kontynuowana niemal przez 
cały czas PRL. 

Celem budowy mieszkań było wówczas przyciągnięcie pracowników, zwłaszcza na 
terenach nowo powstających zakładów pracy, oddalonych od aglomeracji. „Nasycenie” firm 
potrzebnymi pracownikami i zanik potrzeby motywacji do pracy, przez oferowanie mieszkań 
pracowniczych, spowodowało radykalny spadek liczby mieszkań budowanych przez zakłady 
pracy, w większości państwowe. 

Komercjalizacja oraz postępująca za nią prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 
i komunalnych, a także utrzymujący się w każdej skali niedobór miejsc pracy – nie 
wymuszają obecnie na przedsiębiorcach działań motywujących pracowników do „pilnowania” 
swoich miejsc pracy poprzez oferowanie im mieszkań pracowniczych – finansowanych 
przez firmy. Tak więc budownictwo zakładowe przestało być celem mieszkalnictwa 
przedsiębiorców. 

Cele mieszkalnictwa w skali kraju, choć może to być uznane za cynizm, rozpatrywać 
należy w kontekście umiejętności przekonania społeczeństwa o systemowym działaniu 
władz publicznych prowadzących zgodnie z zapisem w Konstytucji: „politykę sprzyjającą 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli… (oraz, które) popierają działania obywateli 
zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”. Mimo poszukiwania nowego paradygmatu 
w zakresie polityki mieszkaniowej od czasu uchwalenia Konstytucji aż do czasów 
współczesnych, mimo zaistniałych fundamentalnych zmian o charakterze ustrojowym, zapis 
ten wydaje się być uniwersalnie ponadczasowy. 

Dość przewrotnie interpretując zapisy Konstytucji, zwłaszcza w kampaniach wybor-
czych, kandydaci do ważnych urzędów głosić mogą bez żadnej odpowiedzialności deklaracje 
wybudowania np. trzech milionów mieszkań, zwiększenia w różnej formie środków 
budżetowych na mieszkalnictwo, budowania bez projektów itd., jednak bez próby określenia 
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motywacji społecznych oraz realnych źródeł finansowania i uzasadnienia zmian struktury 
wydatków budżetowych. 

„Broniąc” zapisów Konstytucji, trzeba jednak zauważyć, że została uchwalona ona 
przed ustanowieniem trójszczeblowej struktury samorządu terytorialnego oraz przed 
stopniowym poszerzaniem uprawnień i obowiązków samorządów, które prowadzą do co 
najmniej dyskusyjnych konsekwencji. 
 

Społeczne koszty chaosu przestrzennego 
Jedną z negatywnych konsekwencji niekontrolowanej władzy samorządowej są 

zaniedbania w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których 
brak stanowi podstawową przyczynę chaosu przestrzennego, istotną barierę podejmowania 
nowych inwestycji oraz wzrost kosztów inwestycyjnych w sytuacji konieczności uzyskiwania 
decyzji o warunkach zabudowy. 

Obecne zasady prawne nie pozwalają na zmuszenie samorządów gminnych do 
opracowywania i uchwalania planów, natomiast po skorygowaniu wybranych przepisów 
ustawowych, można jednak uzależnić wysokość części dochodów gmin od stopnia pokrycia 
miejscowymi planami oraz uzbrojenia terenów potencjalnie budowlanych. Na dochody gmin 
składają się bowiem m.in. udziały w podatkach dochodowych osób prawnych (6,71%) oraz 
fizycznych (39,34%), a także subwencje ogólne, które łącznie, poprzez potencjalne 
obniżenie tych udziałów, stanowić mogą swego rodzaju zobowiązanie do aktywizacji działań 
planistycznych gmin. 

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmusza inwestorów 
do ubiegania się o decyzje w sprawie warunków zabudowy, których wydanie, niezależnie 
od długich okresów oczekiwania na decyzje, opiera się na tzw. „uznaniu administracyjnym”, 
czyli dowolności w ferowaniu poglądów urzędników gminnych na temat wizji zabudowy, 
wysokości i gęstości zabudowy. 

Pięć znanych kryteriów uwarunkowań zabudowy, wymienionych w rozporządzeniu 
ministerialnym, interpretować bowiem można dość swobodnie. Praktyka wykazuje, że 
w odwołaniach od ustaleń warunków zabudowy przez gminy, decyzje samorządowych 
kolegiów odwoławczych w odniesieniu do tych warunków stanowią zazwyczaj niechlubną 
kontynuację gminnego „uznania administracyjnego”. 

Po raz pierwszy w dokumentach rządowych, sformułowanych w Koncepcji Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju 2030, zwraca się uwagę na społeczne i ekonomiczne skutki 
generowane przez obecny system gospodarki przestrzennej, który prowadzi do ekstensyw-
nej i chaotycznej zabudowy, naruszającej ład: społeczny, ekonomiczny, ekologiczny i prze-
strzenny. 

Z badań Instytutu Rozwoju Miast wynika, że aktualnie nie jest podstawowym 
problemem zbyt wolno rosnący wskaźnik ogólnej liczby mieszkań, na realizację których 
wydawane są pozwolenia na budowę, lecz malejący udział mieszkań społecznych, między 
innymi w wyniku nieodpowiedzialnego pozbywania się przez gminy mieszkań komunalnych, 
groźnego zwłaszcza w sytuacjach katastrof. I znów praktyka wskazuje, że w takich 
sytuacjach adresatem żądań poszkodowanych lokatorów jest państwo, a nie gmina. 
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Brak możliwości prawnych ingerowania w decyzje samorządnych gmin związane 
z gospodarowaniem nieruchomościami, przy widocznych niedoborach mieszkań na ich 
terenie, prowadzi do wniosku, że samorządy terytorialne nie czują presji motywacyjnej 
swoich mieszkańców na aktywne realizacje celów mieszkalnictwa w danej skali. Szacowany 
niedobór mieszkań oraz przyczyny takiego stanu rzeczy odnosi się z reguły do skali kraju, 
decyzji centralnych i polityki kredytowej, a nie do skali gminy, czy miasta, gdzie popyt ma 
realny charakter lokalny. 
 

Potrzeby i podstawy realizacji celów 
Niedobór mieszkań w skali kraju szacować należy w kontekście celów mieszkalnictwa 

oraz potencjalnych źródeł finansowania. Jeśli podstawowym kryterium (o motywacji 
ambicjonalnej) miałoby być zbliżenie Polski do przeciętnego w Europie wskaźnika liczby 
mieszkań na 1000 mieszkańców, to dla poprawy tego wskaźnika np. o 50 mieszkań na 
1000 mieszkańców, niedobór wyniósłby około 1,86 mln mieszkań (37,2 mln ludności 
rezydującej x 0,05). Jeśli przyjąć, że liczba mieszkań powinna się tylko zrównać z liczbą 
gospodarstw domowych, to niedobór wyniesie zaledwie około 0,2 mln (13,3 mln gospodarstw 
domowych – 13,7 mln mieszkań, a po odjęciu około 600 tys. mieszkań zdegradowanych – 
13,1 mln).  

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011, oparte na przyjętej metodzie zbiera-
nia danych, są dla potrzeb oszacowania potrzeb mieszkaniowych co najmniej dyskusyjne, 
podobnie jak prognozy demograficzne GUS, według których w 2030 roku ludność Polski 
zmniejszy się do 36,7 mln. Prognoza ludności GUS opracowana bowiem została na 
podstawie stanu wyjściowego ludności z końca 2007 roku, a więc w czasie dynamicznej 
emigracji. Ponadto rachmistrze spisowi zbierali informacje z ograniczonej liczby gospodarstw 
domowych. W katastroficznej prognozie demograficznej innego autorstwa, liczonej aż do 
2070 roku (!) – wbrew oczywistym tendencjom – założono z kolei utrwalenie przeciętnego 
dalszego trwania życia w Polsce z powodu przyjętej stagnacji polskiej służby zdrowia. 

Doświadczenia w odniesieniu do prognozowania, na przykład budownictwa mieszka-
niowego, szacowanego przez wiele lat w b. Instytucie Gospodarki Mieszkaniowej, potwier-
dzają bezużyteczność długofalowych prognoz, ponieważ żadna ze stosowanych metod 
nie może przewidzieć przyszłych zjawisk politycznych, ekonomicznych, społecznych itd. 
Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do prognoz demograficznych, przy czym nie można 
wykluczyć subiektywnego przewidywania faktów, których spełnienia pragnie autor prognozy. 

Z niepodważalnych statystycznie jedynie dwóch (rejestrowanych administracyjnie) 
wskaźników: liczby żywych urodzeń i liczby zgonów, wynika, że przyrost naturalny ludności 
w Polsce jest dodatni (np. w 2009 r. +32 tys., w 2010 r. +35 tys.), natomiast katastroficzne 
przewidywania wynikały z wysokiej emigracji w latach 2001-2008, powodując, że przyrost 
rzeczywisty był ujemny (–118 tys. osób). Obecne saldo migracji w latach 2009-2010 waha 
się rocznie w granicach od –1 do –2 tys. osób, a saldo przyrostu rzeczywistego w granicach 
od +31 tys. do +33 tys. osób.  Wysokie bezrobocie w krajach zachodnich powoduje powroty 
Polaków z emigracji. 



 

11 

Z tych niepodważalnych danych statystycznych, wykazujących starzenie się polskiego 
społeczeństwa i określających przyszłe struktury wiekowe Polaków, wynikają ponadto 
przesłanki dotyczące prawdopodobnego popytu na mieszkania dla rosnącej liczby emerytów, 
bez względu na wiek upoważniający do emerytury. 

Wdrażany od niedawna system tzw. odwróconego kredytu umożliwia emerytom 
posiadającym własne mieszkania uzyskiwanie swego rodzaju dodatku do emerytury, nie 
powoduje to jednak wzrostu liczby mieszkań. Do podstawowych celów mieszkalnictwa 
należałoby zatem dodać propagowanie do wynajmu mieszkań o zróżnicowanym standardzie, 
właśnie dla ludzi starszych, wymagających ograniczonej opieki, a więc potrzebę budowy 
małych wyodrębnionych mieszkań z łatwym dostępem do opieki pielęgniarskiej i zakupów 
przygotowanej żywności (gotowych posiłków). 

Dynamiczny rozwój prywatnych domów opieki w Polsce wskazuje na popyt na tego 
rodzaju budownictwo i opłacalność takich inwestycji, co potwierdzają wyniki zagranicznych 
pensjonatów dla ludzi starszych, obiektów o zróżnicowanym – w zależności od potrzeb 
i możliwości finansowych – standardzie. 

W budownictwie mieszkaniowym wyniki roku 2011, określane liczbą mieszkań 
oddanych do użytku, były niższe o 3% od roku poprzedniego (coroczny spadek utrzymuje się 
od 2008 r.). Liczne oferty sprzedaży mieszkań, trudności zbycia mieszkań deweloperskich 
oraz towarzyszący temu zjawisku spadek cen – zdają się wskazywać na strukturalną 
nadpodaż mieszkań, zwłaszcza dużych, przy popycie skierowanym na niewielkie mieszkania 
kompaktowe, bardziej dostępne przy niewielkich dochodach indywidualnych, ograniczają-
cych zdolność kredytową.  

Niezależnie od mieszkań nowych, na rynku pojawia się też znaczna liczba mieszkań 
w obrocie wtórnym, oferowanych zarówno w wyniku trudności spłaty zaciągniętych na 
budowę mieszkań kredytów, jak też sprzedaży mieszkań z powodu wzrastających kosztów 
ich utrzymania, m.in. przez emerytów, którzy sprzedają swoje większe mieszkania. 

Dane statystyczne oraz badania analityczne z ostatnich lat wskazują na dość wyraźne 
tendencje z punktu widzenia źródeł finansowania budownictwa mieszkaniowego: śladowy 
udział budownictwa zakładowego i socjalnego (łącznie około 3,6%), ograniczanie budownic-
twa przez spółdzielnie mieszkaniowe (około 2,9%), względnie stabilny udział budownictwa 
indywidualnego (około 55,4%) i rosnący, jednak tylko do 2010 r., udział przeznaczonego na 
sprzedaż lub wynajem (38,1% mieszkań, lecz o malejącej ostatnio powierzchni użytkowej). 

Trzeba tu jednak zauważyć, że pewna część budownictwa rejestrowanego jako 
indywidualne, realizowana jest w praktycznym celu sprzedaży lub wynajmu, lecz ze 
względów podatkowych zgłaszana i kwalifikowana jako budownictwo jednorodzinne. 
Informacje te stanowić mogą część przesłanek definiowania celów mieszkalnictwa i źródeł 
finansowania w skali krajowej. 

Budżetowe środki na mieszkalnictwo stanowią w 2012 roku 0,099% PKB, natomiast 
relacja wartości zadłużenia kredytów mieszkaniowych do PKB zbliża się do 15%, co 
wyraźnie wskazuje na rosnącą rolę banków w budownictwie mieszkaniowym. Trudności 
z egzekwowaniem spłat kredytowych, głównie w wyniku utraty pracy przez kredytobiorców 
(szczególnie drastyczne w USA), zmuszają banki do zaostrzania tzw. rekomendacji 



 

12 

w kierunku ograniczania wysokości i warunków udzielanych kredytów, bazując przede 
wszystkim na wysokości dochodów z pracy, obciążeń rodzinnych kredytobiorców oraz 
stabilności zatrudnienia. Stabilność tę można odnosić do struktury pracujących w Polsce, 
gdzie w sektorze publicznym zatrudnionych jest 25,5% (o „pewniejszej” pracy), a w sektorze 
prywatnym 74,5%. 

Można zatem stwierdzić, że podstawową barierę rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego, z pewnym uproszczeniem, sprowadzić można do podaży względnie stałych miejsc 
pracy i związanych z tym dochodów osób szukających dachu nad głową. Także barierą taką 
jest brak motywacji dla potencjalnych inwestorów budujących mieszkania na wynajem. 
Istotnym problemem jest tu brak skutecznej ochrony prawnej właścicieli mieszkań 
wynajmowanych przed niesolidnymi najemcami, przy braku pomocy samorządów gminnych 
niedysponujących mieszkaniami komunalnymi dla osób wykwaterowywanych. 

W Raporcie »Polska 2030« sformułowano fundamentalne pytanie: „czy lepiej nadal 
poszukiwać rozwiązań, które okazałyby się efektywne we wspieraniu nabywania mieszkań, 
czy też poszukiwać rozwiązań wspierających wynajem?”. Z danych statystycznych grupują-
cych w jednej pozycji „mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem” nie można 
jednoznacznie wyodrębnić mieszkań kupowanych „dla siebie” oraz traktowanych jako zakupy 
inwestycyjne. Są to w części prawdopodobne lokaty o potencjalnie wyższym oprocentowaniu 
od lokat bankowych, czy obligacji skarbowych, nie mówiąc o ryzykownych obrotach akcjami. 
Z powierzchownych badań wynika, że mieszkania takie stanowią znaczący, lecz nierejestro-
wany udział mieszkań, z jednej strony stanowiąc korzystne źródło lokowania nadwyżek 
indywidualnych dochodów osób prywatnych, a z drugiej strony zwiększając liczbę dostęp-
nych na rynku mieszkań do wynajmu. 

Przy aktualnej niskiej zdolności kredytowej przeciętnego Polaka, wręcz szkodliwe jest 
rozbudzanie ambicji dostępu do własnego mieszkania, bez dostrzegania walorów wynajmu. 
W rozwijającej się gospodarce podstawowym walorem wynajmu jest bowiem mobilność 
społeczna, łatwość przemieszczania się w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i rozwoju 
intelektualnego, bez „uziemienia” własnym mieszkaniem, które też utrudnia okresowe 
poprawianie warunków mieszkaniowych w warunkach awansów finansowych i społecznych. 
Dane statystyczne wskazują na postępujący wzrost mobilności Polaków, przejawiający się 
spadkiem liczby ludności w wielu mniejszych miejscowościach, przy czym dane te nie 
wykazują nierejestrowanego przemieszczania się ludności do aglomeracji.  Trzeba ponadto 
zauważyć, że udział mieszkań wynajmowanych w Polsce jest ponad dwukrotnie niższy 
w porównaniach do wielu państw zachodnich. 

Choć nie jest to bezpośrednio odniesione do mieszkalnictwa, za asekuracyjne uznać 
można wymienione w cytowanym Raporcie „poszukiwanie nowego paradygmatu w zakresie 
polityki społecznej”. Odchodzenie od formuły państwa WELFARE STATE, z rozbudowaną 
opieką społeczną (w Raporcie zapisano „państwa dobrobytu”) wydaje się niezbędną 
koniecznością – zmierzania w kierunku formuły WORKFARE STATE, opartej „na założeniu, 
że państwo jako priorytet traktuje stwarzanie możliwości zatrudnienia, a zabezpieczenia 
społeczne są kierowane tylko do tych, którzy z różnych powodów nie są w stanie pracować”.  
W odróżnieniu od niefortunnych dotychczas pomysłów różnych ekip rządowych, po raz 



 

13 

pierwszy w tym Raporcie postawiono przysłowiową kropkę nad „i” w rozwiązaniu kwestii 
mieszkaniowej, którą w pełni odnieść można do celów mieszkalnictwa w skali kraju. 

Trzeba jednak z niepokojem odnotować, że najwyższe bezrobocie ma miejsce 
w grupie ludzi młodych od 15 do 24 lat, które wyniosło w 2011 roku 28,7%, przy średniej 
krajowej 12,9% (i tylko 2,1% zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 65 lat i powyżej). 
I tu tkwi podstawowy problem społeczny w skali krajowej.  

Nie jest bowiem tragedią dla kraju formułowana „katastrofa demograficzna”, której 
konsekwencją miałby być brak rąk ludzi zdolnych do pracy – kreujących środki na emerytury 
dla ludzi już niepracujących, lecz brak miejsc pracy przynoszącej dochody, zarówno na 
potrzeby emerytalne, jak i na mieszkania dla ludzi młodych. Paradoksalnie, tragedią w skali 
światowej i praktycznie nieznajdującą rozwiązania jest postęp cywilizacyjny, który prowadzi 
do zastępowania pracy ludzkiej, a w rezultacie do ograniczania miejsc pracy i nieuchronnego 
bezrobocia. 

Niska, choć w części uzasadniona, aktywność zawodowa Polaków, przywiązanie 
do starej formuły opiekuńczego państwa, widoczne już protesty społeczne przeciwko 
wydłużaniu czasu pracy, choć podważać mogą realność wdrożenia nowej formuły Raportu 
już w 2030 roku, wymagają jednak bieżącego korygowania wielu przepisów ułatwiających, 
mimo fundamentalnych barier, realizację doraźnych celów mieszkalnictwa. 

Wymienić tu można: wspomniane już wprowadzenie formuły dyscyplinującej samo-
rządy w zakresie uchwalania miejscowych planów, nadzoru nad wydawaniem decyzji 
o warunkach zabudowy (wraz z definiowaniem charakteru zabudowy), reorganizacji kolegiów 
odwoławczych, poszerzenie przypadków uzasadniających możliwość wywłaszczania 
nieruchomości dla ograniczenia chaosu przestrzennego, wprowadzenia licznych korekt 
w Prawie budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych itd., a także dalsze upraszczanie 
przepisów skłaniających do rozwoju budownictwa na wynajem. 

Bez wymienionych przykładowo zmian nie zahamuje się wielu negatywnych 
zjawisk, jak rozlewania się miast w regionach metropolitalnych ze wszystkimi negatywnymi 
konsekwencjami infrastrukturalnymi, pogłębiania społecznych podziałów, zwłaszcza 
w aglomeracjach itd. 

Autorzy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zwracają m.in. 
uwagę na niezwykle konieczne „rozdzielenie na drodze ustawowej prawa własności 
nieruchomości od prawa do jej zagospodarowania i zabudowy, obowiązkowe objęcie 
planami miejscowymi przestrzeni publicznych”, a także na wiele działań zapewniających 
sprawność i powszechność funkcjonowania systemu planowania przestrzennego. 

Niespełnione nadzieje w doradztwie dla organów państwowych i samorządowych przy 
przygotowaniu legislacyjnym, przykładowo tylko wymienionych działań, pokładano w latach 
90. XX wieku w Państwowej Radzie Nieruchomości, grupującej doświadczonych ekspertów, 
lecz niefunkcjonującej już od wielu lat. Obecnie powołany ministerialny zespół konsultacyjny 
przygotować ma koncepcję umownie nazwanego „Kodeksu budowlanego”, upraszczającego 
i grupującego podstawowe zasady procesu inwestycyjnego, w pewnym sensie nawiązując 
do kapitalnego dokumentu, jakim było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 16 lutego 1928 roku „Prawo budowlane i zabudowa osiedli”. 
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HOUSING OBJECTIVES AND DEMOGRAPHY 
(For discussion purposes only) 

 
Abstract. This paper makes an attempt at the identification of basic motivations and 

methods of meeting housing needs on the scale of an average person, municipality, and 
state. The author indicated the domination of the rented housing development values and 
unjustified instigation of the ambitions of flat owning. It is the state’s obligation to create the 
labour market development conditions, and the income of working people will create the 
financial basis allowing for flat availability. Natural ageing of the society is less threatening 
than high unemployment rates, especially among young people who should theoretically 
ensure the sources of pension financing. 

Key words: flats, hierarchy of motivations, housing needs, sources of financing, 
demography 
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