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Możliwość zamieszkania w lokalu o standardzie „pod klucz” bez kredytu hipotecznego, komfortowe mieszkania 
w dobrej lokalizacji, koszty utrzymania niższe niż w przypadku wynajmu na lokalnym rynku, stała umowa najmu. 

Oferta mieszkaniowa KTBS cieszy się stale dużym zainteresowaniem. Jak można wynająć od Spółki mieszkanie? Jaka 
jest procedura wynajmu i jakie trzeba spełnić warunki? Najważniejsze etapy prześledzimy dziś wraz z panem Janem 
Kowalskim i jego rodziną.

Mieszkanie na start 
              

Dokończenie na str. 8

W związku z pytaniami ze strony naszych lokatorów, uści-
ślamy kontrowersyjne kwestie, związane z rozliczenia-

mi wody. Wyjaśniamy wątpliwości pojawiające się w okresach 
rozliczeń, szczególnie w przypadku wystąpienia tak zwanych 
„niedoborów wody”, które pokrywane są przez Najemców. 

Jaka jest podstawa prawna 
systemu rozliczeń, stosowane-
go przez KTBS?
Katowickie TBS Sp. z o. o. doko-
nuje rozliczeń wody i kanalizacji 
zgodnie z ustawą z dnia 7 czerw-

ca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2001 r. nr 72 poz. 747, z późn. 
zm.), a w szczególności z nastę-
pującymi jej przepisami:
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Biuletyn Informacyjny  

Co z tą wodą? 
– odpowiadamy na pytania

Mieszkania z zasobów Katowickie-
go TBS są alternatywą wobec oferty 
nieruchomości dostępnych na lokal-
nym rynku mieszkaniowym. To ofer-
ta skierowana przede wszystkim do 
młodych osób, których nie stać na 
zakup nowego mieszkania oraz tych, 
którzy nie chcą wiązać się wielolet-
nim kredytem hipotecznym. W prak-
tyce sprawdza się najlepiej dla mło-
dych rodzin lub szukających smaku 
samodzielnego życia młodych ludzi 
rozpoczynających karierę zawodo-
wą.

Dokończenie na str. 2
fot.: redakcja

fot.: redakcja
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Mieszkanie na start   

Dokończenie ze str. 1

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SPEŁNIASZ WARUNKI
USTAWOWE

• brak innej umowy najmu mieszkania w Katowicach
• brak mieszkania własnościowego w Katowicach

•odpowiedni minimalny i maksymalny dochód

WYBIERZ ODPOWIEDNI LOKAL 
• szeroki wybór nowoczesnych i funkcjonalnych mieszkań

• mieszkania o zróżnicowanych metrażach
• mieszkania w dobrze skomunikowanych lokalizacjach

POZNAJ ZALETY NAJMU W KTBS 
• gwarancja stałości umowy i miejsca zamieszkania *
• znacznie niższy miesięczny koszt utrzymania w porównaniu 
   do wynajmu na prywatnym rynku najmu
• prawnie ograniczona maksymalna wysokość czynszu **
• zadbane i dobrze zarządzane budynki
• możliwość zamiany lokalu w czasie trwania najmu

POZNAJ WARUNKI FINANSOWE 
WYNAJMU W KTBS
• wpłacenie zwrotnej i rewaloryzowanej partycypacji 
• wpłacenie zwrotnej i rewaloryzowanej kaucji 
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WPROWADŹ SIĘ 
DO WYBRANEGO 

MIESZKANIA! 6

7

* Umowa nie może być wypowiedziana osobie przestrzegającej zasad Regulaminu KTBS  i umowy najmu.
** Z wyłączeniem sytuacji, w której dochody Najemcy przekraczają ustawową wysokość.

TBS KATOWICE - TAK WYNAJMIESZ
SWOJE WYMARZONE MIESZKANIE!

Zalety mieszkania bez kredytu hipotecznego! 
Czujesz się jak u siebie – mieszkasz jak długo chcesz!

PODPISZ UMOWĘ PARTYCYPACJI
I WPŁAĆ KAUCJĘ ORAZ

PARTYCYPACJĘ
Czy wiesz, że:

• partycypacja i kaucja są rewaloryzowane i zwracane 
    w przypadku rozwiązania umowy

• kredyt gotówkowy na partycypację łatwiej dostać 
niż kredyt hipoteczny

     • kaucja i partycypacja podlegają prawu
     spadkowemu

• w przypadku nowych inwestycji,
      partycypacja może być rozłożona na raty.

PODPISZ UMOWĘ NAJMU
• gwarantuje ona Tobie i Twojej rodzinie 
    możliwość dożywotniego zamieszkiwania

Szczegółowe informacje o nowej inwestycji KTBS znajdą Państwo na stronie www.osiedleslawka.pl
Oferta najmu lokali w innych dzielnicach Katowic dostępna jest na stronie: www.tbs.katowice.pl/oferta najmu

Wynajem w KTBS –  
warunki ustawowe
Pan Kowalski chce zamiesz-

kać ze swoją rodziną – żoną i synkiem 
– w Katowicach. Planuje wynajem 
mieszkania trzypokojowego w budyn-
ku na nowym osiedlu KTBS - Osiedle 
Sławka II. Złożył stosowny wnio-
sek i dowiedział się, że są dostępne 
mieszkania o odpowiednich parame-
trach. O co zadbać w takiej sytuacji? 
Pierwszy warunek, jaki musi spełnić 
pan Kowalski, wynika z wymogów 
ustawy o niektórych formach popie-
rania budownictwa mieszkaniowego, 
która mówi, że chcąc wynająć miesz-
kanie w zasobach TBS, nie można 
posiadać tytułu prawnego do innego 
lokalu mieszkalnego w Katowicach. 
Co to znaczy? Pan Kowalski nie może 
być właścicielem ani najemcą innego 
mieszkania w chwili podpisania umo-
wy. Jeżeli pan Kowalski wynajmował-
by inne mieszkanie, w ciągu 30 dni od 
podpisania umowy  z KTBS musi zło-
żyć oświadczenie o braku tytułu praw-
nego do innego lokalu, czyli rozwiązać 
wszelkie stosunki prawne związane 
z dotychczas zajmowanym lokalem. 
Jeżeli pan Kowalski posiada tytuł 
prawny do lokalu w innym mieście, 
mimo to może wynająć mieszkanie 
w Katowickim TBS, jeżeli zmiana miej-
sca zamieszkania jest związana z pracą
podjętą przez niego w Katowicach, 
w pobliżu lokalizacji mieszkania, które
chce wynająć. 

Minimalny i maksymalny dochód. 
Kolejną kwestią, jaką musi rozważyć 
nasz pan Kowalski, jest konieczność 
wykazania odpowiedniego dochodu. 
Wyliczenie minimalnego dochodu do-
konywane jest poprzez przemnożenie
wysokości czynszu razy 5. I tak na 
przykład: 

14,25 zł/m2 x 57,32 m2 (metraż, któ-
ry interesuje pana Kowalskiego) = 
816,81zł x 5 = 4.084,05zł (minimal-
ny łączny dochód, na gospodarstwo 
domowe). W przypadku pana Kowal-
skiego maksymalny dochód dla 3-oso-
bowej rodziny to 11.917,16 zł/m-c.

Partycypacja i kaucja.
Pan Kowalski wie już, że ma odpowied-
nio uregulowaną sytuację prawną oraz 
właściwy poziom miesięcznych do-
chodów. Kolejnym krokiem w stronę 
wynajmu wymarzonego mieszkania 
będzie obliczenie koniecznej do wpła-
cenia partycypacji i kaucji. Czym jest 
partycypacja? Jest to wkład finanso-
wy Najemcy, regulowany postanowie-
niami ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popie-
rania budownictwa mieszkaniowego, 
obliczany zgodnie z wynajmowaną 
powierzchnią i zwracany Najemcy 
w przypadku rozwiązania umowy po 
dokonaniu rewaloryzacji. Kwota par-
tycypacji w kosztach budowy lokalu 
mieszkalnego nie może przekroczyć 
30% kosztów budowy tego lokalu. Ja-
kiej kwoty może spodziewać się nasz 
pan Kowalski?

Wartość maksymalną 
partycypacji dla lokalu 
o metrażu 57,32 m2 

wylicza się w sposób następujący:

koszty budowy* (dla nowej inwestycji 
Osiedla Sławka II) x 57,32m2 x 30 % =
kwota partycypacji, czyli: 3.123 zł/m2 x 
57,32m2 x 30 % = 53.703,11 zł.

*koszt  budowy dla każdej realizowanej inwe-
stycji jest inny

Pan Kowalski będzie musiał również 
wpłacić kaucję zabezpieczającą wy-

najem, stanowiącą 12-krotność mie-
sięcznego czynszu za dany lokal. W in-
teresującym nas przypadku wartość 
kaucji będzie wynosiła:

14,15 zł/m2 x 57,32 m2 = 816,81 zł x 
12 = 9.801,72 zł.

W przypadku rezygnacji z najmu par-
tycypacja i kaucja są zwracane i rewa-
loryzowane o aktualny wskaźnik war-
tości odtworzeniowej.

     Jeszcze tylko 
umowa i… 
Pan Kowalski 

jest już tylko o krok od zamieszkania 
w wybranym lokalu. Ponieważ wie już, 
że spełnia wszystkie warunki - może 
podpisać konieczne umowy, wpła-
cić partycypację i kaucję, a następnie 
otrzymać klucze do mieszkania na 
Osiedlu Sławka II. Płacąc regularnie 
czynsz oraz opłaty za media i prze-
strzegając regulaminu KTBS, może 
zajmować wybrany lokal tak długo, 
jak będzie chciał, z gwarancją stałości 
miejsca zamieszkania i w komforto-
wych dla siebie i swojej rodziny wa-
runkach.

Pan Kowalski mieszka już w swoim 
wymarzonym mieszkaniu. Chcesz 
pójść w jego ślady? Zapraszamy do 
skorzystania z oferty KTBS – aktual-
nie przyjmujemy wnioski na wynajem 
mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe 
dotyczące kolejnego budynku w na-
szej nowej inwestycji – „Osiedle Sław-
ka II” oraz na lokale w innych dzielni-
cach Katowic.  
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Obowiązek deklarowania dochodów 
we wszystkich TBS-ach wynika oczy-
wiście z przepisów prawnych, a do-
kładnie rzecz ujmując z – § 30 ust. 3 
ustawy z dnia 26-10-1995r. o niektó-
rych formach popierania budownic-
twa mieszkaniowego (Dz.U.1995r. 
Nr 133 poz. 654 z późn. zm.). Najem-
cy są zobowiązani składać raz na dwa 
lata, w terminie do 30 kwietnia dane-
go roku, deklarację o średnim mie-
sięcznym dochodzie przypadającym 
na gospodarstwo domowe w roku 

poprzednim. Jeżeli Najemca: prze-
kroczy ustawowe pułapy dochodów, 
nie złoży deklaracji lub złoży dekla-
rację niezgodną ze stanem faktycz-
nym, wówczas następuje zastosowa-
nie tzw. stawki czynszu wolnego.

Jak naliczane są wyższe stawki?
W przypadku przekroczenia usta-
wowego poziomu dochodów mak-
symalnie do 10%, czynsz nie ulega 
zmianie. W przypadku, gdy przekro-

czenie ustawowego poziomu docho-
dów jest na poziomie powyżej 10%, 
następuje zastosowanie czynszu 
wolnego według zasady: 
czynsz wolny = dotychczasowa 
stawka czynszu + % przekroczenia 
dochodów, przy czym maksymalna 
wysokość czynszu wolnego nie może 
przekroczyć 180% dotychczasowej 
stawki. Oto jak cały proces przedsta-
wia się na konkretnych przykładach:

Niewygodny obowiązek

Tak określić można konieczność składania raz na dwa lata deklaracji dotyczącej dochodów. Dlaczego mieszkańcy 
TBS muszą składać takie deklaracje?

gospodarstwo 
1-osobowe

gospodarstwo 
2-osobowe

gospodarstwo 
3-osobowe

gospodarstwo 
4-osobowe

gospodarstwo 
5-osobowe

gospodarstwo 
6-osobowe

6 325,68 zł 9 488,51 zł 11 597,07 zł 13 705,63 zł 15 814,19 zł 17 922,75 zł

Masz pytania?
W przypadku pytań dotyczących powyższego tematu pomocą 
służą pracownicy Działu Finansowo-Księgowego: 

 Wioletta Kopczyńska, tel. 32 253 67 13 wew. 721, 
 Marta Makówka, tel. 32 253 67 13 wew. 742, 
 Katarzyna Pytlasińska, tel. 32 253 67 13 wew. 718. 

Zmiana sytuacji finansowej 
Zapisy ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa 
mieszkaniowego nie przewidu-
ją możliwości złożenia w okresie 
dwóch lat „deklaracji aktualizują-
cej” dochody gospodarstwa do-
mowego. Rozumiejąc, że może 
stwarzać to dla Najemców sytuacje 
trudne w przypadku drastyczne-
go pogorszenia się sytuacji finan-
sowej, KTBS wychodzi naprzeciw 
potrzebom lokatorów, którym 

w zmienionych okolicznościach 
trudno byłoby płacić „czynsz wol-
ny”.
Jeżeli w okresie między składaniem 
deklaracji sytuacja Najemcy pła-
cącego czynsz wolny drastycznie 
pogorszyła się z powodu sytuacji 
nadzwyczajnych, takich jak utrata 
pracy lub zgon członka gospodar-
stwa domowego, Najemca może 
wystąpić do KTBS z wnioskiem 
o odstąpienie od stosowania czyn-
szu wolnego. KTBS może w takich 

okolicznościach odstąpić od stoso-
wania czynszu wolnego, po uzyska-
niu zgody Rady Nadzorczej Spółki. 
Wniosek winien zawierać bardzo 
szczegółowe uzasadnienie – Na-
jemca powinien w nim udowodnić, 
iż sytuacja materialna uległa znacz-
nemu pogorszeniu. Do wniosku 
należy dołączyć dokumenty po-
twierdzające faktyczne zaistnienie 
sytuacji opisywanej we wniosku.  

PrzyPadeK 1: PrzyPadeK 2: PrzyPadeK 3: 

przekroczenie ustawowego poziomu 
dochodów max do 10% – czynsz nie 
ulega zmianie 

Przykład:
3-osobowa rodzina wykazała średnio 
miesięczne dochody za 2014r. 
w wysokości:
12 292,89 zł 

Ustawowy pułap dochodów wynosi:                                                                        
11 597,07 zł 

Dochód przekroczył ustawowy pułap o:  
6%

Stawka czynszu :
14 zł/m2

Stawka czynszu wolnego:                                                                                                
BraK 

przekroczenie ustawowego poziomu 
dochodów powyżej 10% - następuje 
zastosowanie czynszu wolnego wg 
zasady:  

Czynsz wolny = dotychczasowa 
stawka czynszu + % przekroczenia 
dochodów*
*max wysokość czynszu wolnego nie może przekro-
czyć 180% dotychczasowej stawki

Przykład: 
3-osobowa rodzina wykazała średnio 
miesięczne dochody za 2014r. w wy-
sokości:
13 916,48 zł 
Ustawowy pułap dochodów wynosi:                                                                 
11 597,07 zł 
Dochód przekroczył ustawowy pułap o:  
20%
Stawka czynszu :                                                                                                             
14 zł/m2

Stawka czynszu wolnego:                                                                        
14 zł +20%=16,80 zł/m2

najemca nie złożył deklaracji lub 
deklaracja jest niezgodna z prawdą 
– Następuje zastosowanie czynszu 
wolnego wg zasady: 

Czynsz wolny = 200% dotychczaso-
wej stawki czynszu 

Stawka czynszu:
14 zł/m2

Stawka czynszu wolnego:
14 zł m2 x 200% = 28 zł/m2

Pułapy dochodowe w woj. śląskim dla deklaracji składanych przez Najemców za 2014 r. 

*Źródło: Główny Urząd Statystyczny.  

fot.: redakcja

fot.: redakcja
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Bezpieczeństwo
                       naszych domów i osiedli MDK dla najmłodszych                       

N ajmłodsi mieszkańcy budynków 
Katowickiego TBS mają możli-

wość  korzystania z boisk i placów 
zabaw. Jak dbamy o właściwe wa-
runki spędzania czasu na naszych 
placach? 

Atest, kontrola, naprawy
W trosce o bezpieczeństwo najmłod-
szych lokatorów, wybieramy jedynie 
atestowane urządzenia, corocznie 
zlecamy kontrole techniczne specjali-
stycznym firmom, usuwamy wszelkie 
stwierdzone usterki, regularnie wy-
mieniamy zużyte elementy. Stwierdzo-
ne w czasie kontroli nieprawidłowości 
są na bieżąco usuwane, a zużyte ele-
menty urządzeń wymieniane na nowe. 

Higiena i bezpieczeństwo zabaw
Niemal wszystkie place zabaw zlokali-
zowane na naszych osiedlach są ogro-
dzone. Ma to na celu zapewnienie bez-

pieczeństwa bawiącym się dzieciom. 
Również w odpowiedzi na prośby i ape-
le rodziców, obawiających się groźnych 
dla dziecka chorób odzwierzęcych, 
dążymy w ten sposób do ograniczenia 
zanieczyszczania piaskownic zwie-
rzęcymi odchodami. Wymiana piasku 
w piaskownicach – dokonywana dwa 
razy w roku – nie będzie efektywnie 

zapewniała czystości i higieny w pia-
skownicy, jeżeli wspólnymi siłami nie 
zlikwidujemy problemu wypróżniania 
się zwierząt na terenie placu zabaw dla 
dzieci. 
 
Jak uchronić dzieci?
Jak wielokrotnie zgłaszacie nam Pań-
stwo, biegające bez opieki po terenie 
osiedla psy stwarzają zagrożenie dla 
bawiących się dzieci. Obawiacie się 
Państwo pogryzień lub chorób, wy-
wołanych kontaktem ze zwierzęcymi 
odchodami. Zgodnie z przyjętym przez 
nas i zaakceptowanym przez naszych 
lokatorów Regulaminem, zwierzęta 
mieszkańców KTBS nie mogą przeby-
wać na terenie osiedli bez opieki wła-
ściciela, a w czasie spacerów z pupilem 
właściciel powinien korzystać z wo-
reczków na odchody. 

Podczas trzech lipcowych tygodni  
(6 – 24.07.2015r. w godzinach 10:00 – 
14:00) dzieci w wieku 7 – 12 lat będą 
mogły uczestniczyć w warsztatach 
plastycznych i wokalnych, a także zaję-
ciach origami, zajęciach świetlicowych 
czy zajęciach edukacyjnych i anima-
cyjnych. Udział w tych działaniach jest 
bezpłatny. 

Podsumowanie zawodziańskiej akcji 
„Lato w mieście 2015” nastąpi 26 lipca, 
kiedy to w ogrodzie MDK (w przypad-
ku dobrej pogody) na scenie zaprezen-
tują się artyści z Instytucji Promocji 
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 
wykonywujący radosny koncert dla ca-
łych rodzin. 
 

Z kolei w sierpniu zapraszamy naj-
młodszych na dwugodzinne zajęcia 
świetlicowe (11:00 – 13:00), które 
potrwają do 21.08.2015r. Przyjdź do 
domu kultury i poznaj naszą wakacyjną 
ofertę!

A tuż po wakacjach, w pierwszy week-
end września (3 – 5.09.2015r. ) odbędą 
się pierwsze, a więc jedyne w swoim 
rodzaju DNI ZAWODZIA! Podczas 
trzech dni na terenie MDK „Boguci-
ce – Zawodzie” oraz przy Parafii pw. 
Opatrzności Bożej w Katowicach – Za-
wodziu zorganizujemy szereg przed-
sięwzięć, w tym: wystawy, koncerty 
młodzieżowych zespołów rockowych, 
pokaz mody i fryzur, kiermasz współ-
organizowany z Filią nr 31 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, występy folklo-
rystyczne oraz koncert gwiazdy pierw-
szej edycji – ELENI! 
Działaniom scenicznym będą towarzy-
szyć stoiska wystawiennicze, animacje 
dla dzieci oraz liczne atrakcje i niespo-
dzianki! Udział we wszystkich wyda-
rzeniach jest bezpłatny, dlatego już 
dziś zachęcamy do zarezerwowania 
sobie czasu na I Dni Zawodzia!

Zapraszamy również na poranki filmo-
we dla dzieci, które odbędą się 10 lipca 
i 21 sierpnia o godzinie 10:00. Nato-
miast widzów dorosłych zapraszamy 
na niezwykłe Kino Letnie połączone 
z Nocą Spadających Gwiazd, które 
odbędzie się 12 sierpnia o godz. 20:00 
w ogrodzie Działu „Zawodzie”. 

Sprzątanie odchodów psa w czasie spaceru należy do obowiązków właściciela zgodnie z przepisami prawa, a do-
kładniej – „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Katowice”. Od kwietnia Straż Miejska prze-
prowadza wzmożone kontrole. Osoba, która pozostawi w miejscu publicznym odchody swojego psa, może być 
ukarana mandatem do 500 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI 2016
Trwa kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Katowic. Na rok 2016 do rozdysponowania jest 20 mln złotych, czyli dwa razy więcej niż w poprzednim 

roku. 15 maja zakończono składanie i przyjmowanie wniosków, które będą weryfikowane do 25 sierpnia. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie listy 
projektów (26 sierpnia). Od 2 DO 16 WRZEŚNIA 2015 roku będą się odbywały DZIELNICOWE PREZENTACJE PROJEKTÓW. 

UWAGA! GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘTYMI I ZAPREZENTOWANYMI PROJEKTAMI  
ODBĘDZIE SIĘ MIĘDZY 18 A 21 WRZEŚNIA 2015 ROKU!

Warto oddać głos i zdecydować, jak zostaną rozdysponowane pieniądze przeznaczone dla Twojej dzielnicy – masz realny wpływ na to, 
jakie inwestycje wygrają i zostaną zrealizowane! Dowiaduj się, jakie wnioski złożono w Twojej dzielnicy i zagłosuj we wrześniu na swój 

wybrany projekt!
Więcej informacji – śledź na bieżąco na stronie katowickiego Budżetu Obywatelskiego – www.bo.katowice.eu

WOLNY LOKAL UŻYTKOWY
Jesteś zainteresowany wynajmem lokalu użytkowego? Skontaktuj się z nami! Obecnie dostępny jest jeden atrakcyjny lokal:

• ul. 1 Maja 95/A2 pow. 73,55 mkw (dz. Zawodzie);

Więcej informacji pod numerem telefonu (32) 253-67-13 wew. 724

E-CZYNSZE: KORZYSTAJ Z PLATfORMY INTERNETOWEJ DLA MIESZKAńCóW!
Już od lutego 2015 r. działa stworzona z myślą o wygodzie mieszkańców KTBS platforma internetowa,

umożliwiająca szybki dostęp do ważnych dla najemcy informacji. Platforma umożliwia każdemu mieszkańcowi dostęp do swoich 
rozliczeń. Korzystając z platformy e-czynsze można w każdej chwili uzyskać informacje o:

•  saldzie
• bieżących naliczeniach

• ostatnim rozliczeniu mediów.
Więcej informacji: www.tbs.katowice.pl w zakładce e-czynsze.

 

Ogłoszenie

KTBS poleca ofertę Miejskich Domów Kultury

propozycje na wakacje!

Wraz z rozpoczynającym się latem zapraszamy najmłodszych mieszkańców dzielnicy Zawodzie do udziału 
w atrakcyjnych, interdyscyplinarnych i rozwojowych zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” w ramach akcji „Lato w mieście 2015”! 

fot.: redakcja

fot.: redakcja
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Co z tą wodą? – odpowiadamy  
         na  pytania 

 art. 26 ust. 1 ustawy: „Rozliczenia 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków są 
prowadzone przez przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjne z od-
biorcami usług na podstawie określo-
nych w taryfach cen i stawek opłat oraz 
ilości dostarczanej wody i odprowa-
dzanych ścieków”,

 art. 26 ust. 2 ustawy: „Jeżeli odbior-
cą usług jest wyłącznie właściciel lub 
zarządca budynku wielolokalowego 
lub budynków wielolokalowych, jest 
on obowiązany do rozliczenia kosztów 
tych usług. Suma obciążeń za wodę lub 
ścieki nie może być wyższa od pono-
szonych przez właściciela lub zarządcę 
na rzecz przedsiębiorstwa wodociągo-
wo – kanalizacyjnego”,

 art. 27. ust. 1 ustawy: „Ilość wody do-
starczonej do nieruchomości ustala się 
na podstawie wskazania wodomierza 
głównego, a w przypadku jego braku – 
w oparciu o przeciętne normy zużycia 
wody”, definicja wodomierza główne-
go została określona w art. 2 pkt. 19 
ustawy, gdzie wodomierzem głównym 
jest przyrząd pomiarowy mierzący 
ilość pobranej wody, znajdujący się na 
każdym przyłączu wodociągowym, 

 art. 6 ust. 6 pkt. 3 ustawy: „Wła-
ściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie 
z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań mię-
dzy wodomierzem głównym a sumą 
wskazań wodomierzy zainstalowa-
nych przy wszystkich punktach czer-
palnych wody”, 

 art. 26 ust. 3 ustawy: „Właściciel lub 
zarządca budynku wielolokalowe-
go lub budynków wielolokalowych 
dokonuje wyboru metody rozlicza-
nia kosztów różnicy, o której mowa 
w art. 6 ust. 6 pkt. 3. Należnościami 
wynikającymi z przyjętej metody 
rozliczania obciąża osobę korzysta-
jącą z lokalu w tych budynkach”. 

Wodę do wszystkich budynków KTBS 
Sp. z o. o. dostarczają Katowickie Wo-
dociągi S.A. na podstawie zawartej 
umowy. Spółka obciążana jest koszta-
mi zużycia wody i ścieków tylko i wy-
łącznie według wskazań wodomierza 
głównego znajdującego się w każdym 
budynku; KTBS w żadnej mierze nie za-
rabia na tej działalności, a tym samym 
nie może do niej dopłacać.
 
Jak KTBS rozlicza się z Najemcami?
Rozliczenie zużycia wody przez miesz-
kańców dokonywane jest na podstawie 

odczytów ich wodomierzy indywidual-
nych, zainstalowanych w mieszkaniach 
lub na korytarzach. Dodatkowo, Na-
jemcy obciążani są pojawiającymi się 
w danym okresie rozliczeniowym tak 
zwanymi „niedoborami wody”. Oprócz 
mieszkań, woda jest również doprowa-
dzana do lokali użytkowych, pomiesz-
czeń gospodarczych i technicznych. 
W naszych zasobach każdy punkt czer-
palny jest opomiarowany urządzeniem 
pomiarowym posiadającym aktual-
ną cechę legalizacyjną i bierze udział 
w rozliczeniu okresowym.

Czym są „niedobory wody”?
„Niedobory wody” – to nic innego jak 
różnice pomiędzy zużyciem wody wg 
wskazania wodomierza głównego, 
a sumą zużyć wg wskazań wodomie-
rzy indywidualnych w danym okresie 
rozliczeniowym (w przypadku KTBS 
jest to 6 miesięcy). Problem pojawia 
się, gdy suma zużycia wody i ścieków 
wynikająca z odczytów wodomierzy 
indywidualnych (mieszkaniowych) 
oraz z wodomierzy lokali użytkowych, 
pomieszczeń technicznych i gospodar-
czych jest mniejsza niż wskazanie zu-
życia wody na wodomierzu głównym, 
na podstawie którego Katowickie 
Wodociągi S.A. wystawiają fakturę za 
wodę i odprowadzenie ścieków. Takie 
rozbieżności są zjawiskiem powszech-
nym i już sam ustawodawca usankcjo-
nował sytuacje powstawania różnic 
w odczytach. 

Skąd biorą się „niedobory wody”?
Różnice pomiędzy zużyciem wody 
wg wskazania wodomierza głównego 
a sumą zużyć według wskazań wodo-
mierzy indywidualnych to normalne 
zjawisko, występujące nie tylko w Ka-
towickim TBS Sp. z o.o., ale i u wszyst-
kich zarządców wielolokalowych 
budynków mieszkalnych, w tym Spół-
dzielni Mieszkaniowych i Wspólnot 
Mieszkaniowych w całym kraju. Przy-
czyn występowania różnic może być 
wiele. Do najczęstszych należą: 

 nieszczelności w instalacji przy ar-
maturze domowej (czyli przecieki 
spłuczek, kapanie kranów). Indywidu-
alny wodomierz w lokalu nie jest w sta-
nie wykryć aż tak niskich przepływów 
wody (poniżej progu rozruchu wodo-
mierza), lecz suma przepływów w kon-
tekście całego budynku jest na tyle 
duża, że spowoduje naliczenie zużycia 
na wodomierzu głównym,

 osadzający się w instalacjach i wo-
domierzach kamień, który może spo-
walniać pracę urządzeń pomiarowych. 
Jeżeli wodomierz główny pracuje 
w sposób ciągły, a z kolei wodomie-
rze mieszkaniowe z jakiegoś powodu 
nie pracują (np. podczas wyjazdu na 
urlop), następuje powolne i systema-
tyczne „zarastanie” – wewnątrz wo-
domierza zbiera się osad, powodujący 
większe tarcie mechanizmu obroto-

wego. Może to spowodować zmniej-
szenie się wskazań zużycia wody, 

 nielegalny pobór wody metodą 
„kropelkowania ”, również poniżej pro-
gu rozruchu, montaż urządzeń i przed-
miotów zakłócających prawidłową 
pracę wodomierza (np. magnesy neo-
dymowe, ściski stolarskie itd.).

Jak rozliczne są „niedobory wody”?
Aktualnie istnieje kilka sposobów 
rozliczania występujących różnic, ale 
tak naprawdę nie ma „złotego środ-
ka” na rozliczenie satysfakcjonujące 
wszystkich zainteresowanych. Ka-
towickie TBS Sp. z o.o., na podstawie 
obowiązujących przepisów, dokonało 
wyboru metody rozliczania „niedo-
borów wody” proporcjonalnie do po-
wierzchni użytkowej lokali mieszkal-
nych, lokali użytkowych, pomieszczeń 
gospodarczych i technicznych. Wybór 
tej metody został przyjęty w doku-
mencie „Prawa i obowiązki najemców 
lokali i zasady świadczenia usług do-
datkowych na rzecz najemców przez 
Katowickie TBS Sp. z o.o. – regulamin”. 
Spółka uznała, że jest to metoda naj-
bardziej obiektywna i sprawiedliwie 
rozwiązująca sprawę „niedoborów 
wody”, bowiem powierzchnia jest war-
tością niezmienną. Przyjęcie metody 
„według zużycia” powodowałoby brak 
sprawiedliwego podziału „niedoboru” 
w przypadku stosowania niedozwo-
lonych metod obniżenia zużycia wody. 
Innymi słowy – osoby, które celowo 
zaniżają swoje zużycie, ponosiłyby 
z tego tytułu jeszcze mniejsze dopłaty, 
co w efekcie zawyża udział pozosta-
łych najemców w podziale tej różnicy. 
Metoda „według ilości zamieszkałych 
osób” także nie byłaby w pełni efek-
tywna, ze względu na jej dużą zmien-
ność i utrudnioną identyfikację ilości 
osób faktycznie zamieszkujących 
w danym lokalu mieszkalnym.

Jak KTBS przeciwdziała występo-
waniu „niedoborów wody”?
Spółka dokonuje bieżących kontroli 
stanu technicznego instalacji wodnej 
celem wyeliminowania ewentualnych 
niekontrolowanych wycieków wody. 
Dodatkowo, pomiędzy poszczególny-
mi okresami rozliczeniowymi wyko-
nywane są ręczne odczyty kontrolne 
w porównaniu do używanego przez 

Katowickie TBS Sp. z o.o. zdalnego 
odczytu mediów. Ponadto, mimo że 
prawo nie nakłada takiego obowiązku 
(wystarczy jedynie legalizacja urzą-
dzenia pomiarowego), raz na 5 lat wy-
konywana jest wymiana wszystkich 
liczników na nowe, aby dążyć dzięki 
nowoczesnej technice do zmniejsza-
nia różnic odczytów. 
Według ogólnie przyjętych norm, 
występujące „niedobory” nie powin-
ny przekraczać progu 15 % w danym 
okresie rozliczeniowym. W przypadku 
wystąpienia wyższych rozbieżności 
przez co najmniej dwa okresy rozli-
czeniowe, KTBS każdorazowo podej-
muje zdecydowane działania w celu 
eliminowania nieprawidłowości, mię-
dzy innymi – zleca się przeprowa-
dzenie badań poprawności działania 
wodomierzy, montaż dodatkowego 
wodomierza zaraz za wodomierzem 
głównym lub zabudowę dodatkowych 
zaworów i wodomierzy podpiono-
wych.
 
Czy lokatorzy płacą za wodę zuży-
waną w pomieszczeniach gospodar-
czych?
Koszty wody do celów sprzątania kla-
tek schodowych czy podlewania ziele-
ni osiedlowej pokrywa jedynie KTBS, 
na podstawie odczytów wodomierzy 
zabudowanych w każdym pomiesz-
czeniu gospodarczym i technicznym. 
Dodatkowo Spółka ponosi koszty 
rozliczenia tzw. „niedoborów wody” 
z tych pomieszczeń, zgodnie z przy-
jętymi i opisanymi powyżej zasadami 
rozliczania. Lokatorzy nie są w żaden 
sposób obciążani kosztami wody zu-
żytej w pomieszczeniach gospodar-
czych.  

Dokończenie ze str. 1

fot.: redakcja
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Dzień Dziecka z KTBS  
– tak bawiły się dzieciaki na naszych osiedlach! 

W tym roku, specjalnie dla naszych najmłodszych lokatorów, przygotowaliśmy niespodziankę z okazji Dnia 
Dziecka – specjalne Strefy Radosnej Zabawy KTBS, oferujące 1 czerwca szereg atrakcji dla naszych TBS-

-owych dzieciaków. 

Strefy radosnej zabawy 
Specjalne punkty, stworzone z myślą 
o dzieciach, zamieszkujących nasze za-
soby, rozlokowaliśmy w czterech osie-
dlach Katowickiego TBS:

 Os. Witosa, ul. Sławka 
 Os. Paderewskiego, ul. Krasińskiego 
 Os. Giszowiec, ul. Pod Kasztanami 
 Os. Zawodzie, ul. Marcinkowskiego.

Strefy Radosnej Zabawy działały w dniu 
1 czerwca od godziny 15.00 do godziny 
18.00, w czasie, gdy nasi milusińscy wra-
cali do domu ze szkoły. Cieszyliśmy się, 
widząc, że nasz pomysł wspólnej rado-
snej zabawy osiedlowych przyjaciół spo-
tkał się z takim entuzjazmem i radością 
najmłodszych mieszkańców KTBS. 

Sportowe emocje 
Dzieciom mieszkającym w budynkach 
KTBS zlokalizowanych przy ulicy Sław-
ka na osiedlu Witosa zapewniliśmy 
na Dzień Dziecka dodatkową atrakcję 
– turniej tenisa „Strzał w 10”, którego 
współorganizatorem był MUKS TENIS 
KATOWICE. Z obserwacji poczynio-
nych w czasie trwania rozgrywek można 
stwierdzić, że wśród młodych katowi-
czan mamy prawdziwe sportowe talen-
ty!

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ro-
dzicom za odwiedzenie naszych Stref 
radosnej zabawy!   

fot.: KTBS Sp z o.o. fot.: KTBS Sp z o.o.
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Dodatek mieszkaniowy                        

Nas Troje i więcej

Babcia, dziadek i ja Aktywni 

Jak uniknąć pożaru                       

Pożar to nie tylko zagrożenie dla na-
szego dobytku, ale przede wszyst-

kim – dla zdrowia i życia naszego i na-
szych sąsiadów. Warto nie zaniedbać 
niczego, co może pomóc w uniknięciu 
nieszczęścia i zapewnić właściwą 
ochronę przeciwpożarową i warunki 
ratowania życia w przypadku pożaru. 

Śmiertelna pułapka 
Chcąc zapewnić Państwu właści-
we warunki ewakuacji w przypadku 
wybuchnięcia pożaru, musimy ściśle 
egzekwować wykonywanie zaleceń, 

wynikających z obowiązujących prze-
pisów. Jednym z najbardziej drażliwych 
i trudnych problemów okazuje się za-
pewnienie drożnych dróg ewakuacji – 
zwłaszcza ciągów pieszej komunikacji 
(klatek schodowych) oraz korytarzy 
piwnicznych. 
W codziennym życiu przepisy te mogą 
wydawać się uciążliwe i nieuwzględ-
niające Państwa potrzeb jako miesz-
kańców, jednak smutne doświadcze-
nie uczy, że wszelkie niedogodności 
okazują się mało ważne w porównaniu 
do strat i nieszczęść, jakie powoduje 

w przypadku pożaru niedrożna droga 
ewakuacji. 
Bezpieczeństwa na co dzień
Biorąc pod uwagę, że w grę wchodzi 
bezpieczeństwo i życie naszych miesz-
kańców, będziemy dążyć wszelkimi 
środami do zapewnienia bezpiecz-
nych dróg ewakuacyjnych. Wiąże się 
to z koniecznością usunięcia wszelkich 
sprzętów, przedmiotów i materiałów 
łatwopalnych z klatek schodowych 
i korytarzy. Rozumiemy, że są to dla 
Państwa nieraz dotkliwe niedogod-
ności, dlatego staramy się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 
naszych mieszkańców. Pierwszym kro-
kiem w tym kierunku jest zapewnienie 
specjalnych pomieszczeń do przecho-
wywania wózków. Za zgodą właścicieli 
wózków, możliwe jest przechowywa-
nie w nich również rowerów.  
Apelujemy o jak najszybsze usunię-
cie wszelkich sprzętów i przedmio-
tów z korytarzy i klatek schodowych. 
W przypadku niezastosowania się do 
tych przepisów, możemy być zmuszeni 
– w celu wywiązania się z obowiązują-
cych nas przepisów – do wyegzekwo-
wania drożności dróg ewakuacyjnych 
poprzez usunięcie i wyrzucenie stwa-
rzających zagrożenie przedmiotów 
przez gospodarza budynku. 

Mieszkańcy Katowic mogą ko-
rzystać z wielu form pomocy 

społecznej – wśród nich – z dodatku 
mieszkaniowego przysługującego 
najemcom lokali mieszkalnych. Wy-
sokość dodatku zależy od dochodu 
gospodarstwa domowego oraz po-
wierzchni lokalu. 
O dodatek można się ubiegać, jeżeli po 
obliczeniu okazuje się, że średni dochód 
brutto na jedną osobę nie przekracza:

  najniższa emerytura – 880,45 zł;
 wysokości 175% najniższej emery-

tury (brutto) – dla osoby mieszkającej 
samotnie (aktualnie jest to 1540,78 zł);

  wysokości 125% najniższej emerytu-
ry (brutto) – dla rodziny, w której są co 
najmniej dwie osoby (aktualnie jest to 
1100,56 zł). 
Na wysokość przyznawanego dodat-
ku ma wpływ również powierzchnia 
zajmowanego lokalu – przy ustalaniu 
powierzchni użytkowej bierze się pod 
uwagę wszystkie pomieszczenia użyt-
kowe. Powierzchnia użytkowa nie może 
być większa niż powierzchnia określo-
na ustawowo (powierzchnia norma-
tywna), przy czym jeśli w lokalu mieszka 
więcej niż 6 osób – dla każdej następnej 
osoby zwiększa się powierzchnię nor-

matywną o 5 m2, a jeśli w lokalu mieszka 
osoba niepełnosprawna, poruszająca 
się na wózku, lub jeżeli niepełnospraw-
ność wymaga zamieszkiwania w od-
rębnym pokoju, wielkość powierzchni 
normatywnej zwiększa się o 15 m2. Do-
datek mieszkaniowy przysługuje także 
w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa 
lokalu mieszkalnego przekracza nor-
matywną powierzchnię lokalu, ale nie 
więcej niż o:

 30% albo 50% pod warunkiem, że 
udział powierzchni pokoi i kuchni 
w powierzchni użytkowej tego lokalu 
nie przekracza 60%.
Oznacza to, że odpowiednio do liczby 
osób w gospodarstwie domowym po-
wierzchnia lokalu nie może być więk-
sza od:

Jeżeli spełniasz warunki ustawowe 
złóż odpowiedni wniosek do właści-
wego terenowo oddziału Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowi-
cach;  druk wniosku dostępny jest w te-
renowych  oddziałach MOPS.  Wnioski 
można także otrzymać   w siedzibie 
Spółki. 
 
Wniosek musi być potwierdzony 
przez Spółkę, dlatego: zadzwoń do 
Działu Finansowo-Księgowego   Kato-
wickiego TBS-Sp. z o.o.  i poproś o wy-
pełnienie wniosku, umawiając się jed-
nocześnie   z pracownikiem na termin 
odbioru wniosku. Na prośbę lokatora 
potwierdzony wniosek można także 
odebrać w Administracji Terenowej 
przy:

ul. Bohaterów Monte Cassino 2
lub ul. Sławka 38c

Tel. 32 253-67-13, 32 253-77-83  
wew. 721,742,718  

– warto wiedzieć Seniorzyw Katowicach 

– skorzystaj z oferty!

Więcej informacji i wzór wniosku: www.katowice.eu (Zakładki: Urząd Miasta: Rodzina i zdrowie: Nas Troje i więcej)

Więcej informacji na stronie www.katowice.eu 
(Zakładki: Urząd Miasta: Rodzina i zdrowie:  
Pomoc społeczna)

Więcej informacji: www.katowice.eu (Zakładki: Urząd Miasta: Rodzina i zdrowie)
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach tel. (32) 25 93 472.

Więcej informacji: www.katowice.eu (Zakład-
ka: Urząd Miasta: Rodzina i zdrowie: Seniorzy 
w mieście Katowice) lub www.aktywni-seniorzy.
info.
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
w Katowicach tel. (32) 25 93 472.

Powierzchnia 
normatywna

Odstępstwa dopuszczone 
w ustawie

+ 30% + 50%

Dla 1 osoby <35m2 45,5 m2 52,5 m2

Dla 2 osób – 40m2 >52,0 m2 60,0 m2

Dla 3 osób – 45m2 58,5 m2 67,5 m2

Dla 4 osób – 55m2 71,5 m2 82,5 m2

Dla 5 osób – 65m2 >84,5 m2 >97,5 m2

Dla 6 osób – 70m2 91,0 m2 105 m2

Atrakcyjne zniżki i świadczenia mia-
sto Katowice przygotowało dla ro-
dzin, które zdecydują się na przy-
łączenie do programu „Nas Troje 
i więcej”. Inicjatywę wprowadzono 
w życie  3 stycznia 2011 r., dążąc do 
odciążania domowych budżetów i za-
pewnienia wielodzietnym rodzinom 
dostępu do szerokiego wachlarza 
usług dostępnych w mieście – w tym 
celu do programu zaproszono liczne 
instytucje i firmy, respektujące zniżki 
i rabaty dla rodzin objętych progra-
mem.
Program adresowany jest do:

  rodzin wielodzietnych zamiesz-
kałych na terenie miasta Katowice, 
składających się z rodziców/jednego 
rodzica posiadających na utrzyma-

niu troje lub więcej dzieci w wieku 
do 18 roku życia lub do 24 roku ży-
cia w przypadku, gdy dziecko uczy 
się lub studiuje, przy założeniu, że co 
najmniej jedno dziecko jest dzieckiem 
wspólnym,

  rodzin zastępczych zamieszkałych 
na terenie miasta Katowice,

  rodzin składających się z rodziców/
jednego rodzica z co najmniej jednym 
dzieckiem w wieku do 18 roku życia 
lub do 24 roku życia w przypadku, gdy 
dziecko uczy się lub studiuje, korzy-
stających ze świadczeń udzielanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Katowicach na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej.
W ramach programu „Nas Troje  
i więcej” rodziny mogą otrzymać 

również zniżki do 20% do opłat za  
wywóz śmieci.
Wniosek o przyznanie karty pro-
gramu „Nas Troje i więcej” można 
składać w Wydziale Polityki Spo-
łecznej, ul. Rynek 1, tel. (32) 25 93 
084 w pokoju nr 812 (VIII piętro), 
w następujących dniach i godzinach: 
poniedziałek od 7.30 do 17.00, wto-
rek - piątek od 7.30 do 15.30. Karta, 
którą otrzyma każdy członek rodzi-
ny ważna jest przez 1 rok / lub 2 lata 
(w przypadku rodzin: wielodziet-
nych oraz zastępczych, w których 
najstarsze dziecko ma nie więcej  
niż 16 lat) i uprawnia do uzyskania  
ulg i rabatów oferowanych w ramach 
programu.   

W czasie zbliżających się wakacji 
opiekujący się wnukami seniorzy 
mogą po raz kolejny skorzystać ze zni-
żek w wielu placówkach kulturalnych 
i rekreacyjnych w ramach programu 
Urzędu Miasta Katowice „Babcia, 
dziadek i ja w Katowicach”. W ramach 
programu można skorzystać  między 
innymi z bezpłatnych wejść na kąpie-
liska miejskie (w przypadku dziadków 
i wnucząt do 7 roku życia); ulgowych 
biletów wstępu do teatru „Ateneum” 

w Katowicach, sal zabaw: „Nibylan-
dia”, „Lizzy”, Wesołego Miasteczka, 
Parku Linowego.
Aby móc korzystać z programu należy 
wyrobić sobie specjalną legitymację 
uczestnika programu w Terenowych 
Punktach Pomocy Społecznej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach lub  w Wydziale Polity-
ki Społecznej Urzędu Miasta w Kato-
wicach przy ul. Rynek 1 (pok. 808 VIII 
piętro).    

Program „Aktywni Seniorzy” jest 
skierowany do osób, które ukończyły 
60 rok życia i są zameldowane w Ka-
towicach. Każdemu seniorowi, który 
złoży wniosek o wydanie karty „Ak-
tywnego Seniora” przysługują zniżki 
oraz rabaty udzielone przez samo-
rządowe instytucje kultury, sportu, 
rekreacji i edukacji miasta Katowice 
oraz przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą.    

fot.: redakcja
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Wakacyjnie i festiwalowo                          

                                – lato w Katowicach!

150 Urodziny Miasta Katowice                        

 9 – 19 czerwca – Festiwal Sztuk 

Performatywnych A Part

 od 12 czerwca – Art Naif Festival

 19 – 21 czerwca – Festiwal Muzy-

ki Świata Ogrody Dźwięków w pod-

cieniach Centrum Kultury Katowice

 czerwiec – sierpień: Mobilny So-

undsystem Biura Dźwięku Katowi-

ce – koncerty muzyki elektronicznej 

 7 – 9 sierpnia – OFF Festival 

 20 – 23 sierpnia – Tauron Nowa 

Muzyka 

Jak co roku, Katowice przygotowują na swoje urodziny bogaty program rozrywkowy. W tym roku będzie to 
impreza wyjątkowa, bo i rocznica okrągła – 150 lat od nadania miastu praw miejskich. Oto niektóre z atrakcji, 

na jakie katowiczanie mogą liczyć w związku z urodzinami swojego miasta w dniach od 10 do 13 września.  

Jak co roku, letni czas w mieście obfituje w wiele atrakcji – oto niektóre z festiwalowych propozycji:

 5 września: Koncert z TVP: Nikiszo-
wiec. Gwiazdy polskiej muzyki rozrywko-
wej wywodzące się z Katowice i Górnego 
Śląska zagrają na 150-lecie miasta. Komu 
daleko do Nikiszowca, obejrzy i posłucha 
koncertu w telewizji.

 10 września: koncert zespołu Arka No-
ego – Sala Teatralna Pałacu Młodzieży;

 11 września: koncerty plenerowe: 
Misia FF – czyli Michalina Furtak, woka-
listka i basistka znana wcześniej z grupy 
tres.b. 
Natalia Przybysz – tworząca wcześniej 
wraz z siostrą duet Sistars, wykonawczy-
ni przeboju „Miód/Nazywam się niebo”

 11 września: Koncert Pumezy Matshi-
kizy i Orkiestry AUKSO, sala Teatralna 
Pałacu Młodzieży

 12 września: koncerty plenerowe:
Łąki Łan – grupa, której każdy koncert to 
teatralny, żartobliwy show. Grają żywio-
łowe połączenie muzyki punk i funky.
African Salsa Orchestra – grająca tanecz-
ną salsę orkiestra złożona z 7 europej-
skich wirtuozów pod kierunkiem znane-
go muzyka reggae Tikena Jah Fakoly’ego. 

 12 września: koncert zagranicznych 
gwiazd: Paco Peña & Flamenco Compa-
ny oraz Zespół Śpiewaków Miasta Kato-
wice Camerata Silesia – sala koncertowa 
NOSPR 

 13 września: Koncert The Face of God: 
Kościół Ewangelicki – projekt artystów 
z Sardynii, będący połączeniem pieśni 
sakralnych Sardynii oraz współczesnej 
muzyki klasycznej

 od 18 września: wystawa „Obrazy mia-
sta”

 od 19 września: wystawa prac Hansa 
Bellmera 

 22 – 27 września: Ars Independent Fe-
stival – to będzie już piąta edycja festiwa-
lu filmów niezależnych, który przyciąga 
do katowickich kin coraz większe rzesze 
wielbicieli dobrych filmów.   

Cieszymy się, widząc, jak wielu miesz-
kańców lokali z przydzielonym ogród-
kiem wzorowo dba o powierzoną im 
przestrzeń. Z myślą o wyróżnieniu auto-
rów najpiękniej zaaranżowanych ogród-
ków, KTBS w najbliższym czasie ogłosi 
konkurs na najładniejszy przydomowy 
ogródek. Najpiękniejsze ogródki zosta-
ną nagrodzone a ich zdjęcia, oczywiście 
za zgodą Najemców, ukażą się w najbliż-
szym numerze gazetki „Pod Dachem”. 
Szczegóły konkursu pojawią się na stro-
nie internetowej www.tbs.katowice.pl oraz 
w gablotach informacyjnych na klatkach 
schodowych.

Jak zadbać o przydomowy  
ogródek?

  unikaj zachwaszczenia;
  regularnie koś trawnik;
 przycinaj rozrośnięte drzewka i krze-

wy (ich wysokość nie może przekra-
czać 2,5 m);

 nie sadź drzew leśnych takich jak so-
sny, jodły, dęby, buki, świerki itp. (ich 
przyrost roczny jest bardzo duży, po-
wodują zacienienie lokali mieszkalnych 
, a co najważniejsze, powodują dużą de-
gradację infrastruktury kanalizacyjnej 
oraz konstrukcji budynku). 

Najpiękniejsze ogródki 
         mieszkańców KTBS                  

Część lokali Katowickiego TBS posiada przydomowe ogródki. Dbanie 
o przestrzeń ogródkową powierzono użytkownikom lokali z ogródkiem. 

Dla wielu mieszkańców staje się to przestrzeń prezentacji ciekawych i este-
tycznych pomysłów ogrodniczych. 

Lp. Planowane prace adres budynku

1. Odnowienie powłok malarskich klatek schodowych oraz pomieszczeń piwnicznych 
(w tym pomieszczeń gospodarczych i technicznych)

ul. Pod Kasztanami 41 – 83, ul. 1-go Maja 
95 i 97, ul. Skowrońskiego 2,2a, 4, ul. Rów-
noległa 7, 8, ul. Złota 17a

2. Roboty remontowo – konserwacyjne balkonów Szeroka 21,23,25,

3. Roboty remontowo – konserwacyjne balkonów (konserwacja drewnianych przegród 
balkonów, konserwacja drewnianych wypełnień balkonów i metalowych elementów 
balkonów)

Marcinkowskiego 2a,2b, 4a,4b, 6a,6b, 
Saint Etienne 9-9a – 15-15a, Złota 17a, 
Krasińskiego 14 – k

4. Roboty remontowo – konserwacyjne balkonów (wykonanie zadaszenia balkonów na 
ostatniej kondygnacji oraz prace konserwacyjne balkonów)

Kominka 1,3

5. Roboty dekarskie (położenie nowej papy na dachu) Saint Etienne 9-9a – 15-15a

6. Roboty dekarskie (bieżące naprawy dachów) Pod Kasztanami 41-83

Jak co roku, planujemy budżet na remonty i prace konserwatorskie, tam, gdzie stan techniczny budynków pogorszył się  
z uwagi na naturalną eksploatację budynków. Dotyczy to w szczególności robót dekarskich, malarskich oraz instalacyjnych. 
W bieżącym roku zaplanowaliśmy między innymi następujące prace remontowe:

Remontów czas…
          

Dziękujemy serdecznie wszystkim Lokatorom, którzy dbają o osiedlową 
zieleń i utrzymują ogródki w idealnym stanie. fot.: redakcja

fot.: UM Katowice

fot.: UM Katowice
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tel. (32) 253-67-13
tel. (32) 253-77-85
fax. (32) 253-71-28

Katowickie TBS Sp. z o. o.  
ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice 
www.tbs.katowice.pl
www.osiedleslawka.pl

Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych Portiernia całodobowa:
ul. Saint Etienne  7a, 40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 209-90-05

ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 
lub (32) 253-77-85  wew. 715 lub 729

 Kontakt do Administracji Terenowej

Awarie prosimy zgłaszać na poniższe numery kontaktowe:

Administracja terenowa przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 2
tel. (32) 253-67-13 
wew. 726 Dariusz Kołodziejczyk 
wew. 743 Patryk Łaskawiec 

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

pn. 
wt.
śr.
czw.
pt.

Portiernia całodobowa:
ul. Bohaterów Monte Cassino 2,  40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 701-71-95

Awarie dot.: ul. 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, 
Pod Kasztanami

Portiernia całodobowa:
ul. Sławka 30, 40-833 Katowice
Telefon kontaktowy: 
(32) 747-00-84; 783-003-255
Awarie dot.: ul. Dębowa, Sportowa, Kominka, 
Kubiny, Obroki, Sławka, Warmińska, Złota

Portiernia całodobowa:
ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 wew.737 
lub (32) 253-77-85 wew. 737
Awarie dot.: ul. Krasińskiego, Skowrońskiego, 
Równoległa 

Portiernia całodobowa:
ul. Saint Etienne 7a,40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 209-90-05

Awarie dot.: ul. Saint Etienne, 
Marcinkowskiego, Szeroka

Administracja terenowa przy 
ul. Sławka 38 c
tel. (32) 253-67-13  
wew. 732 Robert Majewski 
wew. 751 Natalia Sidło 

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

pn. 
wt.
śr.
czw.
pt.

Administracja terenowa przy 
ul. Krasińskiego 14
tel. (32) 253-67-13 
wew. 716 Marta Martewicz  

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

pn. 
wt.
śr.
czw.
pt.

7.30 – 15.30
7.30 – 17.00
7.30 – 13.00

pn., wt., śr.
czw.
pt.

Ankieta  - „Podziel się pomysłem na zmianę otoczenia” 

Szanowni Klienci

Dążąc do lepszego poznania  potrzeb mieszkaniowych naszych Najemców serdecznie prosimy o podzielenie się Państwa pomy-
słami dotyczącymi udoskonalenia lub zmiany otoczenia, w którym Państwo zamieszkujecie. Ankieta ma na celu przede wszystkim 
pozyskanie od Państwa sugestii dotyczących szeroko rozumianej infrastruktury towarzyszącej na osiedlach np. zieleń, place 
zabaw. Uzyskana opinia pozwoli nam na lepsze dostosowanie działań Spółki do Państwa oczekiwań oraz zaplanowanie w miarę 

możliwości odpowiednich środków finansowych na ten cel. 

Adres nieruchomości: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…..................

Propozycja udoskonalenia /zmiany/poprawy/ - krótki opis

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety i poświęcony czas.

PROSIMY O ZWROT ANKIETY: GOSPODARZOWI NIERUCHOMOŚCI LUB 
BEZPOŚREDNIO DO ADMINISTRACJI TERENOWCH PRZY 

ul. Krasińskiego 14, ul. Boh.MT.Cassino 2, ul. Sławka 38c

„Pod Dachem”. Biuletyn Informacyjny Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  Redakcja, skład, przygotowanie do druku i druk: Studio Reklamy Miastostrada (www.miastostrada.pl).
Nakład: 3000 egz.


