
Mieszkanie komunalne (socjalne) powstałe z po-
działu większego mieszkania w praskiej kamieni-
cy czynszowej. Wspólna toaleta na korytarzu służy 
trzem lokalom. Praskie czynszówki zazwyczaj nie 
reprezentują wysokiego standardu. Brakuje im 
podstawowych wygód: na Starej Pradze w ciepłą 
wodę z wodociągów wyposażonych jest zaledwie 
17% budynków, centralne ogrzewanie ma tylko 26% 
mieszkań. 76% budynków mieszkalnych na Pradze 
należy do miasta; aż 83% budynków komunalnych 
powstało przed 1939 rokiem. Ich stan techniczny 
jest bardzo zły, ze względów bezpieczeństwa nie-
które z nich w ostatnich latach trafiły do rozbiórki. 

NAJCZĘŚCIEJ MYLIMY DWIE FORMY 
MIESZKALNICTWA: MIESZKANIA 

KOMUNALNE I SPOŁECZNE.

WARSZAWA W BUDOWIE 3  prezentuje warszawską mapę roszczeń. Zwracanie 
budynków i działek dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom trwa. Grunty 
i budynki odbierano tzw. dekretem Bieruta z 26 października 1945 roku: upań-
stwowiono wówczas ponad 20 tys. budynków jedno- i wielorodzinnych i 40 tys. 
parcel.

Od 1989 roku zwrócono ponad 2 tys. budynków (6 tys. mieszkań), na rozpa-
trzenie czeka ponad 10 tys. wniosków o zwrot nieruchomości zaznaczonych na 
mapie roszczeń. Ilustruje ona obecne i przyszłe problemy w planowaniu urba-
nistycznym oraz skalę zagrożeń w harmonizowaniu interesu prywatnego z do-
brem publicznym.

Kwaterunkowi lokatorzy restytuowanych kamienic tracą mieszkania, a na barki 
wszystkich warszawiaków spada koszt pilnej budowy co najmniej 10 tys. miesz-
kań komunalnych i socjalnych. Dlatego obywatele mają prawo domagać się 
transparentnej strategii działania władz publicznych w tej materii.
 
Koncepcję mapy opracowała Jolanta Wrońska; mapę przygotowały 
graficznie studentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej: 
Katarzyna Jegorow, Alicja Komorowicz, Anna Sokalska.MIESZKANIA KOMUNALNE (w tym mieszkania socjalne)  należą do zasobu gmi-

ny/miasta, przyznawane są osobom, które nie mogą samodzielnie wynająć lub 
kupić mieszkania; ich lokatorzy płacą relatywnie niewielki czynsz. Mieszkania te 
są prawie w całości utrzymywane przez samorząd; często są w bardzo złym sta-
nie technicznym (w Warszawie 71% komunalnych mieszkań socjalnych mieści 
się w budynkach przedwojennych). Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą 
o ochronie praw lokatorów, mieszkanie komunalne można wynająć wyłącznie 
na czas nieokreślony. Oznacza to, że osoba, która raz dostała przydział na takie 
mieszkanie, w praktyce mieszka w nim do końca życia, niezależnie od tego, czy 
jej warunki materialne nadal są złe, czy się poprawiły. Taka polityka sprawia, że 
zasób mieszkań komunalnych jest skrajnie nieelastyczny i nie może być dosto-
sowany do realnych potrzeb mieszkaniowych najbiedniejszych grup ludności. Po 
1989 roku duża część mieszkań komunalnych została odsprzedana za niewielką 
część wartości mieszkającym w nich osobom. W ten sposób zasób mieszkań na-
leżących do samorządów znacznie zmalał. Gdyby istniały mieszkania społeczne 
na wynajem, ta część lokatorów lokali komunalnych, których sytuacja materialna 
na to pozwala, przeniosłaby się do lepszej jakości mieszkań społecznych, zwalnia-
jąc poprzednio zajmowane mieszkania osobom, których na taki wynajem nie stać. 

MIESZKANIA SPOŁECZNE to mieszkania budowane przez państwo dla osób, 
których nie stać na zakup własnego locum po cenach rynkowych. Są to w więk-
szości mieszkania na wynajem. W krajach zachodnich stanowią one co najmniej 
20–30% wszystkich mieszkań, w Polsce zaledwie 12%. Powrotem do idei miesz-
kania społecznego po 1989 roku miało być powołanie Towarzystw Budownictwa 
Społecznego, jednak z powodu niewystarczających środków z budżetu i ogól-
nej prorynkowej linii rządu ten sektor budownictwa stopniowo zamiera.
Eksperci zgodnie powtarzają, że nie ma budownictwa społecznego za prywa- 
tne pieniądze. Państwo powinno animować budownictwo społeczne i wznosić 
mieszkania czynszowe dla osób, które zarabiają zbyt mało, by dostać kredyt 
w banku, ale są w stanie się utrzymać i płacić rozsądny czynsz. Tanie mie- 
szkania na wynajem umożliwiają też migrację wewnątrz kraju i podejmo- 
wanie pracy lub studiowanie w innym mieście. Konkurencja w postaci budow-
nictwa społecznego mogłaby w przyszłości doprowadzić do obniżenia cen 
mieszkań na rynku deweloperskim i rynku najmu.

„W Warszawie za całkiem normalne uważa się budowę zamkniętych osiedli-gett dla bo-
gatej elity, natomiast w Berlinie to absolutnie nie jest normalne. Tu nadal uważa się to 
za niedobre rozwiązanie, za kapitalistyczną, fałszywą drogę – normalni ludzie chcą żyć 
w mieście otwartym.”

Wolfgang Kil, Warszawa 2011
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17 SQUARE METERS OF CLOVER

A social flat made after a split of larger flat in a Praga tenement house.
The toilet in the corridor is shared by three flats.

Praga tenement houses hardly ever meet high standards. They miss 
basic conveniences: in Old Praga only 17% of buildings collect hot 
water from a water supply system. Only 26% of flats enjoy central 
heating. 76% of residential buildings in Praga belong to the City; as 
many as 83% of communal buildings were raised before 1939. Their 
condition is very bad; due to safety reasons some of them were de-
molished in recent decades.

Jolanta Brzeska – aktywna działaczka Warszawskiego Stowarzyszenia 
Lokatorów. Od lat toczyła walkę o prawo do mieszkania w kamienicy odzy-
skanej przez właściciela. 28 lutego 2011 nagle zniknęła. Jej ciało znaleziono 
w Lesie Kabackim. Sprawę tajemniczej śmierci Jolanty Brzeskiej bada policja.
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CLAIMS MAP IN WARSAW

WARSAW UNDER CONSTRUCTION 3 presents the Warsaw claims 
map. Returning buildings and plots to former owners or their heirs 
is still in progress. Lands and buildings were taken away based on 
the so-called Bierut Decree of October 26, 1945: over 20 thousand 
detached and multifamily buildings and 40 thousand plots of land 
were nationalized.

From 1989 over two thousand buildings have been returned (six 
thousand apartments), over ten thousand property return applica-
tions are still awaiting consideration. They are all marked on the 
claims map. It illustrates the current and future problems of urban 
planning and the scale of threats in harmonization of private and 
public interests. Maybe instead of “the scale of threats…” the poten-
tial obstacles to harmonizing private and public interests.

71%
mieszkań komunalnych 
w Warszawie to mieszkania 
przedwojenne.

17 metrów kwadratowych luksusu

Mapa roszczeń w Warszawie

ul. Inżynierska 1, Nowa Praga 

Wolfgang Kil to niemiecki architekt i krytyk architektury,  
rozmowę z nim publikujemy w książce programowej 
WARSZAWY W BUDOWIE 2011.
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Rok powstania budynku: 1900
Właściciel: Miasto Stołeczne Warszawa
Powierzchnia mieszkania: 17 m²

Makieta mieszkania komunalnego na Pradze Północ,
ul. Inżynierska 1, Nowa Praga

MODEL OF A SOCIAL FLAT IN PRAGA PÓŁNOC 
1 Inżynierska Street, Nowa Praga
Year of construction: circa 1900
Proprietor: Capital City, Warsaw
Flat surface: 17 sq.m.
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