
ROLA STARGARDZKIEGO TBS 
W REALIZACJI I 
FUNKCJONOWANIU 
MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH



Powody dla których Stargardzkie 
TBS zostało partnerem programu
Stargardzkiemu TBS  od momentu powołania 
powierzono  wykonywanie zadań z zakresu komunalnej 
gospodarki mieszkaniowej

Występowała potrzeba znalezienie partnera, który 
może zapewnić preferencyjne źródła finansowania 
inwestycji 

Stargardzki TBS posiadał potencjał techniczno-
organizacyjny oraz przygotowaną kadrę do realizacji 
zadań z zakresu budownictwa mieszkaniowego



Czy mieszkania wspomagane mogły być 
realizowany przez TBS

Art.18 ust.1 ustawy o niektórych formach budownictwa 
mieszkaniowego
„ środki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przeznacza się na  udzielanie 
preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa społecznego oraz 
spółdzielniom mieszkaniowym na budowę lokali mieszkalnych”

Budownictwo społeczne- za wikipedią
„jedna z form budownictwa mieszkaniowego prowadzona m.in. przez towarzystwa 
budownictwa społecznego (…) skierowana do osób mniej zamożnych, których nie 
stać na kupno lub wynajmowanie lokalu na wolnym rynku”



PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNEJ 
INFRASTRUKTURY

 przygotowanie dokumentacji technicznej
zabezpieczenie finansowania ( inżynieria finansowa)
realizacja inwestycji
bieżąca eksploatacja 



PROCES PROJEKTOWANIA
Inwentaryzacja potrzeb
Konsultacje programów funkcjonalno –
użytkowych z organizacjami społecznymi 
Rekonesans, podpatrywanie  rozwiązań 
zastosowanych przez innych, wizyty 
studyjne
Współpraca ze specjalistami z różnych 
dziedzin zajmującymi się takimi problemami 
jakie dotyczą beneficjentów programów



Środki 
samorządów, 

osób fizycznych, 
Stargardzkiego 

TBS od 30%

Kredyt z KFM 
do70%

STRUKTURA FINANSOWANIA 

INWESTYCJI



Mieszkanie 
nr 1

Program BEZ BARIER
mieszkania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

• każdy pokój z łazienką

• baterie łazienkowe z czasowym wpływem  wody

• brak instalacji gazowej

• wewnętrzna komunikacja pomiędzy poszczególnymi lokalami

Przestrzeń wspólna

Mieszkanie 
nr2

Mieszkanie 
nr 3



• Powierzchnia mieszkalna: 493 m2

• Powierzchnia mieszkalna na osobę: ok. 40,0 m2

• Koszty utrzymania lokalu ponoszone przez lokatora   
średnio ok.. 300 zł/mc
• Ilość mieszkań: 12

Przedwiośnie 85



• Powierzchnia mieszkalna: 492 m2

• Powierzchnia mieszkalna na osobę: ok.
40,0 m2

• Koszty utrzymania lokalu ponoszone 
przez lokatora   średnio ok.. 300 zł/mc

• Ilość mieszkań: 12

Przedwiośnie 99

Broniewskiego 2a

• Powierzchnia mieszkalna: 367 m2

• Powierzchnia mieszkalna na osobę: ok. 33 m2

• Koszty utrzymania lokalu ponoszone przez 
lokatora   średnio ok.. 135 zł/mc
• Ilość mieszkań: 11



Program BEZ BARIER
mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo



Program BEZ BARIER
mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Wejścia do lokali usytuowane na poziomie terenu lub 
dojazd poprzez rampę 
Dla  lokali położonych na wyższych kondygnacjach, w 
budynku zainstalowana  winda lub platforma schodowa
Zwiększona szerokość stolarki
Odpowiednio przystosowana łazienka, najczęściej 
brodzik z dostępem z poziomu posadzki
Pochwyty przy ubikacji i umywalkach
Niższa wysokość montażu łączników elektrycznych, 
unifonu



Pokoje

Program NA START-etap I
mieszkania dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Kuchnia z 
jadalnią

Pokoje 

Łazienki

•Powierzchnia lokalu ok. 100 m2

•Lokale położone na najwyższej 
kondygnacji
•Umowa najmu zawarta na czas 
określony
•Średni poziom kosztów 
ponoszonych przez najemcę – 300zł
•Koszty wszystkich mediów 
ponoszone za pośrednictwem 
Stargardzkiego TBS



• Powierzchnia mieszkalna: 96,45 m2

• Powierzchnia mieszkalna na osobę: 19,29 m2

• Powierzchnia przestrzeni wspólnych:  22,80 m2

• Ilość pokoi: 3x1 os. + 1x2 os.

Tańskiego 14



Program NIE SAMI
ul. Śniadeckiego 11

Pow. mieszkań: 955 m2

Powierzchnia mieszkalna
na osobę: ok.35 m2

Powierzchnia przestrzeni 
wspólnych:  ok. 80 m2

Ilość mieszkań: 24 ( 18 
jednopokojowych 6 
dwupokojowych)

Trzy moduły mieszkalne 
wenętrznie skomunikowane

Budynek pozbawiony 
barier architektonicznych, 
wyposażony w windę

W budynku zainstalowano 
system przywołania 
umożliwiający wezwanie 
pomocy w razie zagrożenia

Kolorystka korytarzy 
różna w każdym module

W budynku funkcjonuje 
klub seniora



Program NIE SAMI

Lokale 
mieszkalne

Świetlica

Komunikacja 
wewnętrzna

Charakterystyka lokali
-jednopokojowy śr: 35 m2 , poziom opłat: ok.400zł
- dwupokojowy śr: 55 m2, poziom opłat: 800zł
-do lokali na parterze przynależą przedogródki



Program NASZ DOM
lokale stanowiące placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Pokoje 
mieszkalne

Kuchnia z 
jadalnią

Łazienki i pomieszczenia 
techniczne



Powierzchnia lokalu: 194 m2

Liczba dzieci : do 11

Powierzchnia lokalu: 201 m2

Liczba dzieci : do 12

Śniadeckiego 1 Szymanowskiego 56



Powierzchnia lokalu: 227m2

Liczba dzieci : do 14

Piłsudskiego 103
Mickiewicza 1b

Powierzchnia lokalu: 247 m2

Liczba dzieci : do 14



Nazwa Programu
Powierzchnia 

Lokali

Nakłady 

Finansowe
Liczba lokali

Liczba 

beneficjentów

Bez Barier-

niepełnosprawni 

intelektualnie 1352 2 934 550 35

35 w tym 2 

opiekunów

Bez Barier-

niepełnosprawni ruchowo 1200 3 211 886 22 22

Na Start - etap I 308 802 480 14 14-17

Nie Sami 955 4 233 423 24 30

Nasz Dom 870 2 692 833 4 51

Od Nowa 167 - 2 6

Nakłady Łącznie 13 875 172



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

jsawicki@tbs.stargrd.pl


