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Szanowni Państwo!

Przedłużamy lato!
fot.: KTBS 

Chłód zagląda w nasze progi, złote liście zdobią parki i chodniki, a dzie-
ci znów wracają do szkoły. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią  
o zbliżającej się zimie. Wszystkie, poza tym jednym…

Z prawdziwą dumą i radością mamy zaszczyt ogłosić, że koniec sierpnia 
zbiegł się z kwitnieniem Osiedla Różanego. W okresie tym mogliśmy 
zaobserwować bujny rozkwit prac budowlanych, którego efektem jest 
oddanie drugiego już, w pełni dojrzałego budynku mieszkalnego dla 
oczekujących rodzin! 

Pachnący nowością niczym róża w ogrodzie, swą fasadą nawiązuje do 
historycznej dzielnicy Katowic – Nikiszowca. Jest to jeden z czterech, 
rzadkich okazów flory architektonicznej, która łączy stare z nowym 
oraz wschód z zachodem. Obie lokalizacje bowiem – Osiedle Witosa  

i Nikiszowiec – to najdalej wysunięte dzielnice miasta, które pomimo 
swej geograficznej odległości, otrzymały teraz wspólny grunt.

Ceremonia otwarcia budynku odbyła się 31 sierpnia, a zdjęcia z tej uro-
czystości mogą Państwo znaleźć na naszym Fanpage’u. Z tego miejsca 
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom oraz 
wykonawcom, którzy pomagają nam w dopieszczeniu tej kwiecistej in-
westycji. 

Na końcu pragniemy wreszcie podziękować też Państwu – naszym na-
jemcom, bez których nie byłoby sensu stawiania pustych budynków.  
W końcu nawet najpiękniejszy kwiat jest niczym, jeśli nie ma nikogo, kto 
mógłby się nad nim zachwycić.
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Taki scenariusz to prawdziwy horror dla każdego osiedla! Historia 
rodem z oryginalnych bajek braci Grimm, skłania nas jednak do za-
stanowienia się nad własnym podwórkiem. Warto wyjść na chwilę 
z domu, przejść się po schludnych alejkach i przysiąść na chwilę pod 
ulubionym drzewem. Posłuchać śpiewu ptaków, popodziwiać atrak-
cyjny wygląd elewacji i zwyczajnie zachwycić się bliskością zieleni - 
tak rzadkiej przecież w mieście. A potem zastanowić się przez chwilę: 
jakby to było, gdyby bajki stały się rzeczywistością?

Niestety, choć podany opis stanowi jedynie karykaturę osiedla KTBS, 
to nie do końca można włożyć tę opowieść między bajki. To tylko gdy-
banie - bo wciąż utrzymujemy wysoki standard. Nie do końca - bo 
przychodzi to z coraz większym trudem. Najbardziej smuci fakt, że za 
największą ilością zniszczeń stoją właśnie Ci, dla których owe bajki 
powstają. Najmłodsi.

Zarejestrowane przez monitoring zdarzenia (konkretne zachowania) 
oraz relacje naocznych świadków jasno dowodzą, że pozostawione 
bez nadzoru dzieci skłonne są do najróżniejszych wybryków. Trzeba 
w tym miejscu zaznaczyć, że nie mówimy tu jednak o beztroskich 
psotach, a o pojawiających się coraz częściej aktach wandalizmu. Za 
zachowanie swoich pociech odpowiadają rodzice, zatem ostrzegamy. 
Wszelkie koszty napraw, wymiany, czy renowacji mienia KTBS być 
może i nie zostaną przeniesione na odpowiedzialnych za zniszczenia 
mieszkańców, ale za to z pewnością na ich opiekunów.
 
Wydaje się nieprawdopodobnym, aby grupka młodzieży była w stanie 
bezkarnie niszczyć osiedle za dnia i nie ponieść z tego tytułu żadnych 
konsekwencji. Nie pomaga tutaj obronna postawa rodziny, która 
często przejawia się w kryciu winnych przed odpowiedzialnością. 
„Było już ciemno, a piłka dalej latała jak szalona. Strach było nawet 
z okna wyjrzeć, a mieszkam przecież na 3 piętrze! Myślę, że to był 
wiatr, bo bardzo wyraźnie słyszałam, że ktoś hula na zewnątrz. To mu-
siał być wiatr, bo któżby inny?” To i wszelkie podobne tłumaczenia 
zdecydowanie nie stanowią rozwiązania. Taka postawa wobec dzie-
ci tak naprawdę im nie pomaga, a jedynie je krzywdzi. Dorastając  
w poczuci bezkarności i całkowitego bezpieczeństwa - rodzice za-
wsze załatwią sprawę - nie są w stanie nauczyć się racjonalnego my-
ślenia. Osoby te nie będą w stanie obiektywnie oceniać sytuacji, nie 
rozróżnią co jest dobre, a co złe. 

Jak zatem poradzić sobie z tym problemem? Z pewnością nie pomogą 
krzyki. Bagatelizowanie sprawy: „To mu przejdzie!” też nie da efektów. 
Najlepiej jest zwyczajnie porozmawiać. Ot taka rodzicielska poga-
danka. Warto śledzić zainteresowania swoich dzieci, wiedzieć gdzie 
się udają, poznać znajomych. Warto być na bieżąco, by w miarę po-
trzeby interweniować – pouczać, ale i ganić. W końcu lepiej wziąć 
sprawy we własne ręce, niż czekać na niespodziewaną wizytę dziel-
nicowego.

Dziecinnie proste
Czujny obserwator w służbie osiedla

W świecie wciąż rozwijającej się technologii trudno podważać zalety monitoringu wizyjnego. Jest wydajny, skuteczny, ciągle rozwi-
jany, a co najważniejsze - powszechnie stosowany. Oko tylko jednej kamery może zastąpić trzech ludzkich obserwatorów, którzy 

z racji zmęczenia, musieli by wykonywać pracę w systemie zmianowym. Kolejną zaletą tych niewielkich urządzeń pozostaje bez wątpienia 
pamięć,oraz wierne odwzorowanie faktów. Ówczesne systemy rejestrujące mogą przechowywać setki tysięcy godzinnych nagrań, a wciąż 
rosnące przestrzenie dyskowe stale powiększają ten imponujący już wynik. 

Osiedle jakie jest, każdy widzi. Widzi i nie dowierza – a to poniszczone rabatki, a to śmieci na trawniku, połamane drzewka i gałęzie, 
zerwane rynny, uszkodzone ławki, a zewsząd krzyczą nieme napisy na ścianach. Klatki schodowe wcale nie mają się lepiej. Powyry-

wane skrzynki pocztowe, dziury w gładzi, oraz wszędobylskie naklejki z klubami sportowymi. Właściwie trudno nawet określić rozmiar 
zniszczeń, ale jedno pozostaje pewne: dewastacje będą się powtarzać, a być może nawet i nasilać...  

Nie dziwi więc fakt, że te sprytne mechanizmy szybko zyskały popu-
larność i uznanie wśród odbiorców. Obecnie są one dostosowywane 
zarówno do potrzeb wielkich przedsiębiorstw, jak i skromnych ocze-
kiwań gospodarstw domowych. Tym jednak klientem, który posiada 
największe oczekiwania wobec kamer przemysłowych, pozostają bez 
wątpienia miasta i ich władze. Nagrania z kamer stworzyły ogromną 
szansę dla wiecznie toczącej się walki z wandalizmem i współczesną 
eskalacją nieodpowiedzialnych zachowań. Szansę tę dostrzegliśmy 
także i my - Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
 
W poprzednim artykule poświęconym temu zagadnieniu, wskazy-
waliśmy na przydatność i zasadę funkcjonowania monitoringu na 
naszych osiedlach. Dziś chcielibyśmy ponownie uczulić Państwa na 
obowiązujące przepisy udostępniania nagrań, oraz omówić pokrót-
ce efekty zapowiedzianych ostatnio prac modernizacyjnych. Mamy 
nadzieję, że podobnie jak Spółka, docenią Państwo wkład tych tech-
nicznych narzędzi, w zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Katowickie TBS po raz kolejny oświadcza, że dostęp do zapisów 
nagrań monitoringu wizyjnego z terenu naszych osiedli, może być 
udostępniany jednie w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie upo-
ważnionym do tego organom państwowym. Pomimo bezsprzeczne-
go faktu, że monitoring służy również ochronie naszych najemców, 
to należy wyraźnie zaznaczyć, że nie będzie on tym najemcom udo-
stępniany. 
 
Jeżeli padłeś ofiarą przestępstwa, niezależnie - pośrednio czy bez-
pośrednio - to w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić ten fakt na 
policję. Jest to podstawowa czynność, którą należy wówczas wy-
konać, jednak nawet to nie daje Ci prawa do żądania osobistego 
wglądu w materiał dochodowy. 

Po pierwsze: Spółka podlega zapisom Ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Po drugie: zgodnie z panującymi przepisami, obywatele nie 
mogą wymierzać sprawiedliwości na własną rękę. A zacho-
wań sprzecznych z tym zapisem Katowickie TBS także nie 
ma zamiaru popierać.
 

Dodatkowo przypominamy, że pomimo naszej otwartości na pomoc 
mieszkańcom, sam system monitoringu wewnętrznego na osiedlach, 

powstał z myślą o ochronie mienia KTBS. Mamy tu na myśli nie tyl-
ko budynki, ale także wszelkie elementy infrastruktury zewnętrznej 
jak alejki, skwery, place zabaw, boiska, tereny zielone, czy konkretne 
urządzenia: ławki, huśtawki, gabloty ogłoszeń i tym podobne. Infor-
mujemy, że w przypadku wszelkich zachowań o charakterze chuli-
gańskim i przejawów wandalizmu, Spółka skorzysta z tych narzędzi 
i przekaże odpowiednie dowody do organów ścigania, gdzie z całą 
stanowczością będzie dochodzić od sprawców rekompensaty za 
poniesione straty.

W sierpniu bieżącego roku KTBS zakończyło planowaną inwestycję 
poprawy jakości systemów rejestrujących na terenie naszych osiedli 
mieszkaniowych. W wyniku prowadzonych działań udało się:

Wykonać instalację monitoringu przy Osiedlu „Pod Kasztanami” - 
klatki 41-83. Zamontowano 31 nowoczesnych kamer cyfrowych 
IP Full HD, które z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeń-
stwa i jakości życia mieszkańców.
Zmodernizować i rozbudować istniejącą infrastrukturę moni-
toringu na osiedlach mieszkaniowych przy ulicach: Walerego 
Sławka 28 – 40; Saint Etienne 2-2a – 7-7a oraz Saint Etienne 
9-9a – 15-15a; Krasińskiego 14 -14k; Skowrońskiego 2-2a – 4; 
Równoległej 7, 8 a także Obroki 43.
W ramach przeprowadzonych prac dokonano także wymiany 
przestarzałych kamer analogowych na ich cyfrowe odpowied-
niki oraz usprawniono system zapisu danych na dyskach twar-
dych. Oba te działania miały na celu znaczną poprawę jakości 
nagrań oraz wydłużenie czasu ich przechowywania na serwerze 
lokalnym.

Przypominamy, że osiedla objęte monitoringiem posiadają całodobo-
wy nadzór centrali wraz z jednoczesną funkcją stałego zapisu wszel-
kich zdarzeń. W tym roku udało nam się także wprowadzić stały 
podgląd zapisu z kamer w kilku punktach przyosiedlowych portierni. 
Podgląd nagrań „na żywo” ma pomóc w skróceniu czasu reakcji na 
wszelkie przypadki niszczenia mienia, chuligaństwa, kradzieży, za-
kłócania porządku i ciszy nocnej, zanieczyszczania osiedla itp. Pra-
cownicy techniczni, obsługujący portiernie, zostali przeszkoleni pod 
kątem rozpoznawania potencjalnych zagrożeń i w razie ich wystą-
pienia, będą niezwłocznie informować o tym odpowiednie służby, 
a także przekażą w ich ręce wszelki dostępny materiał dowodowy.
 
Pomimo wzmożonych wysiłków w walce o zachowanie bezpieczeń-
stwa na terenie osiedli, doskonale zdajemy sobie sprawę, że pierwszą 
linię reakcji stanowią właśnie Państwo - nasi najemcy. Zwracamy się 
zatem z apelem aby pomimo obecności niemych obserwatorów, po-
zostawali Państwo nie mniej czujni i z równą szybkością reagowali 
na pojawiające się zakłócenia porządku.

POLICJA - 997  
STRAŻ POŻARNA - 998  
POGOTOWIE - 999
UNIWERSALNY NUMER ALARMOWY - 112 
(zgłoszenie do wszystkich służb naraz)

Pamiętajmy, że jakość i schludność osiedli zależy od wspólne-
go wysiłku wszystkich zainteresowanych, Administracji, do-
rosłych i młodzieży. Reagujmy na przejawy wandalizmu i nie 
bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. Jeżeli dziecko coś znisz-
czy, to przyznajmy to wprost. Wyznaczmy mu karę, napraw-
my szkodę, a potem niech wraca na plac zabaw,  czy boisko  
i robi wszystko to, co tylko nie szkodzi drugiemu człowiekowi. 
Dbajmy o wspólne dobro poprzez wychowanie, a zapewnimy 
sobie piękne osiedla na lata. Bajki natomiast, będziemy mogli 
schować do szuflady i już więcej o nich nie rozmyślać.

fot.: KTBS

fot.: KTBS 

fot.: KTBS

Nagrania - kiedy dostępne?

1

2

Efekty inwestycji i modernizacji - co nowego?

Gdzie dzwonić?

fot.: redakcja
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Obowiązek zgłaszania zmiany ilości osób zamieszkujących 
              w danym lokalu i obowiązek meldunkowy

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, należy przede wszystkim 
udać się do Urzędu Miasta Katowice (UMK) w celu zameldowania lub 
wymeldowania konkretnych osób.

Obowiązujące tutaj ramy czasowe to:
Okres 30 dni od przybycia do danego miejsca – przy zameldowa-
niach.
Wymeldowań można natomiast dokonać jedynie podczas zgła-
szania nowego adresu zameldowania, tudzież wyjazdu za granicę. 
Należy więc przyjąć analogiczny okres czasu - 30 dni.

W przypadku zmiany stanu lokatorów z powodu zdarzeń losowych, 
jak narodziny, bądź zgon członka rodziny, należy udać się do Urzę-
du Stanu Cywilnego (USC) w Katowicach. Wszelkie związane z nimi 
sprawy meldunkowe są wykonywane automatycznie przez urzędni-
ków USC. Nie ma zatem obowiązku dalszego odwiedzania UMK.

Na wykonanie tego obowiązku przysługuje nam okres:
Do 21 dni od daty wystawienia karty urodzenia – w przypadku 
narodzin dziecka.
Do 3 dni od daty wystawienia karty zgonu – w przypadku śmierci 
lokatora.
Do 24 godzin od momentu wystawienia karty zgonu – w przy-
padku śmierci lokatora, spowodowanej występowaniem choro-
by zakaźnej.

Zgłoszenie zmiany stanu osób zamieszkujących dany lokal w odpo-
wiednim urzędzie, nie oznacza niestety jeszcze, że wypełniliśmy obo-
wiązek meldunkowy do końca. Zameldowanie lub wymeldowanie 
danego mieszkańca nie zwalnia głównego najemcy do bezzwłocz-
nego zgłoszenia tego faktu w Siedzibie KTBS, bądź w konkretnej 
Administracji terenowej przynależnej do zamieszkiwanego osiedla. 
Jest to szczególnie ważne z powodu obowiązującej opłaty za wywóz 
nieczystości, która ma charakter podatku. Jeśli najemca zgłosi zaist-
niałe zmiany w Urzędzie Miasta Katowice, lecz nie zgłosi tego w Spół-
ce, Urząd ten (którego obowiązkiem jest gospodarowanie odpadami) 
przeprowadzi kontrolę stanu mieszkańców. Gdy wykaże ona, że KTBS 
nie zadeklarował wszystkich osób przebywających w danym lokalu 
(z winy tego najemcy), to wszelkie kary finansowe, którymi zostanie 
obciążona Spółka, będą przeniesione na ich winowajcę.

Do administracji KTBS wystarczy dostarczyć kopię odpowiedniego 
zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu konkretnego lo-
katora, bądź przedłożyć stosowny akt urodzenia/zgonu. Sama pro-
cedura zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut, a pozwoli Państwu 
uniknąć przykrych konsekwencji, jak wezwania z Urzędu, sprawy wy-
jaśniające, czy kary finansowe. W sposób szczególny przypominamy, 
że aktualna opłata za wywóz śmieci w Katowicach wynosi 14 zł od 
osoby, a że ma ona charakter podatku lokalnego, zatem związane  
z nią roszczenia Urzędu przedawniają się dopiero po upływie 5 lat.

Każda teoria wymaga poparcia przykładami, dlatego poniżej prezen-
tujemy trzy modelowe zdarzenia, które pomogą zobrazować opisany 
problem.

Pani Marcie i Panu Andrzejowi Kowalskim narodziło się dziec-
ko. Jeszcze tego samego dnia - 1 stycznia 2017 r. - szczęśli-
wy tata gna do USC i zgłasza narodziny potomka. Niestety 
- ani Pan Andrzej, ani Pani Marta nie wiedzą, że fakt ten na-
leży zgłosić także do siedziby Spółki KTBS. Dnia 28 grudnia  
2022 r. Państwo Kowalscy otrzymują pisemne zawiadomie-
nie o wezwaniu do zapłaty zaległości za wywóz nieczystości. 
Jako, że nie zgłosili oni pojawienia się jednego nowego loka-
tora, przyjdzie im zapłacić czternaście złoty za każdy miesiąc 
zwłoki. 

Zaległa opłata za śmieci:
   14,00 zł  x 1 osoba x 60 m-cy = 840,00 zł + odsetki ustawowe.

Panowie Mariusz i Karol są braćmi. Właśnie napisali matu-
rę i postanawiają wyjechać za granicę w celu zarobkowym. 
Planują wrócić dopiero za trzy lata, jednak nie zgłaszają tego  
w żadnym Urzędzie, ani w siedzibie Spółki. Nie widzą ostatecz-
nie takiej potrzeby - nasze życie, nasze decyzje. Młodzi po-
dróżnicy mają oczywiście rację. Nie wzięli jednak pod uwagę, 
że podczas ich kilkuletniej nieobecności rodzina będzie musia-
ła pokrywać koszty wywozu śmieci także za nich dwoje. Tym 
samym obciążają budżet domowy niepotrzebnymi kosztami.

Dodatkowa opłata za śmieci:
14,00 zł x 2 osoby x 36 m-cy = 1008,00 zł.

Pani Kinga jest studentką drugiego roku studiów licencjackich. 
W czasie wakacji przyjmuje do swojego mieszkania cztery ko-
leżanki, którym wypowiedziano pokoje w akademikach. Choć 
Pani Kinga postępuje bardzo szlachetnie, to jednak nie zgłasza 
tego faktu odpowiednim organom. Gdy tylko jedna spośród 
zaproszonych dziewczyn poda nowy adres korespondencji 
Urząd zainteresuje się jej aktualnym adresem tymczasowym 
i wezwie Spółkę do wyjaśnienia różnicy między faktycznym 
stanem osób na lokalu mieszkalnym, a tym wykazanym w de-
klaracji składanej przez Katowickie TBS.  

Zaległa opłata za śmieci:
14,00 zł  x 4 osoby x 3 m-ce = 168,00 zł + odsetki ustawowe.  

Katowickie TBS Sp. ostrzega, że ostatnimi czasy Urząd Miasta Kato-
wice przeprowadza liczne kontrolne weryfikacyjne, które porównują 
faktyczny stan zameldowanej liczby osób pod konkretnym adresem, 
z liczbą osób zgłoszonych w tzw. „deklaracjach śmieciowych” Spółki.

Deklaracje o dochodach

W 2017 r. ustawowy obowiązek złożenia deklaracji o dochodach za 
ubiegły rok było zobowiązanych wykonać 1 211 Najemców. Analiza 
złożonych deklaracji wykazała, że: 

76 Najemców przekroczyło ustawowe progi dochodowe. Obo-
wiązująca ich dotychczas stawka czynszu została zwiększona pro-
porcjonalnie o % przekroczenia dopuszczalnego pułapu.
8 Najemców nie wywiązało się z obowiązku złożenia deklaracji  
o dochodach. Oznacza to, że zastosowano wobec nich czynsz wol-
ny w wysokości 200% dotychczasowego czynszu.
6 Najemcom wypowiedziano stawkę czynszu i również zastoso-
wano wobec nich czynsz wolny. Było to spowodowane nie złoże-
niem zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, oraz innej dokumentacji 
źródłowej.

Katowickie TBS Sp. informuje, iż weryfikacja dochodów doko-
nywana jest przez służby finansowe Spółki bardzo rzetelnie. Jest 
to konsekwencją zapisów ustawowych. KTBS wzywa także loso-
wo wybranych Najemców do złożenia zaświadczeń o dochodach  
z Urzędów Skarbowych, w związku ze stwierdzeniem przypadków 
składania deklaracji niezgodnych ze stanem faktycznym. Chcemy  
w tym miejscu podkreślić, że owe niezgodności nie wynikają zazwy-
czaj z celowego działania, lecz są raczej wynikiem pomyłki lub nie-
wiedzy. Warto zatem sprawdzić aktualne zasady składania deklara-
cji jeszcze przed ich wypełnieniem. Z pewnością pozwoli to uniknąć 
przykrych  konsekwencji w postaci podwyżki czynszu. Zdecydowana 
większość naszych Klientów wywiązuje się bowiem z tego przykrego 
dla wszystkich stron obowiązku wzorowo. Za co jeszcze raz serdecz-
nie im dziękujemy!

Przypominamy, że osoby, które nie złożyły deklaracji o dochodach, 
oraz wobec których toczy się postępowanie wyjaśniające, mogą  
w każdej chwili złożyć odpowiednie dokumenty do Katowickiego 
TBS. W przypadku ich pozytywnej weryfikacji stawka czynszu zosta-
nie odpowiednio przeliczona. Warto nadrobić zaległości.

Jeżeli dochód za 2016 r. zawiera składniki jednorazowe, które spo-
wodowały przekroczenie ustawowego progu dochodowego, Najemca 
Spółki może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o nie uwzględnianie 
tych składników w dochodzie. Wniosek taki musi zawierać szczegó-
łowe uzasadnienie i być uzupełniony o odpowiednie dokumenty po-
twierdzające, że uzyskane wynagrodzenie zawierało cząstki o charak-
terze jednorazowym. Potwierdzeniem takim może być zaświadczenie 
z zakładu pracy podpisane przez upoważnioną do tego osobę. 
 
Należy przy tym pamiętać, że dochodem o charakterze jednorazo-
wym mogą być: nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna lub ren-
towa. 
 
Spółka nie uznaje za wynagrodzenie jednorazowe: premii i nagród 
rocznych, motywacyjnych, okolicznościowych, wynagrodzenia za go-
dziny nadliczbowe czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy. 

Jeżeli w okresie między składaniem deklaracji o dochodach sytuacja 
Najemcy płacącego czynsz wolny ulegnie drastycznemu pogorsze-
niu (wystąpienie sytuacji losowych jak utrata pracy, zgon członka 
rodziny), wówczas Zarząd Spółki może odstąpić od jego stosowania. 
Każda taka sytuacja daje Najemcy prawo do złożenia odpowiedniego 
wniosku wraz z uzasadnieniem, do siedziby KTBS. Do wniosku należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające faktyczne zaistnienie wzmian-
kowanej sytuacji. 

– podsumowanie 2016 roku

Dziękujemy Najemcom Katowickiego TBS za terminowe wywiązanie się z obowiązku złożenia deklaracji o dochodach za 2016 rok!

Masz pytania?
W razie dodatkowych pytań dotyczących deklaracji o docho-
dach, prosimy o bezpośredni, bądź telefoniczny kontakt z upo-
ważnionymi przedstawicielami Spółki:  

 Marta Makówka, tel. 32 253 65 13 wew. 742, 
 Katarzyna Pytlasińska, tel. 32 253 65 13 wew. 718, 
 Anita Hora, tel. 32 253 65 13 wew. 720. 

Nie złożyłeś deklaracji?

Co zrobić w przypadku, gdy przekroczyłeś 
ustawowy pułap dochodów, a było to 
spowodowane zdarzeniem jednorazowym?

Co zrobić w sytuacji, kiedy Najemca płaci 
już czynsz wolny, a jego sytuacja materialna 
ulegnie nagłemu pogorszeniu?

„Dura lex, sed lex” – Twarde prawo, ale prawo. Rzymska maksyma przypomina nam, że trzeba przestrzegać prawa, a KTBS pragnie przypo-
mnieć swoim najemcom, że wciąż należy spełniać obowiązek meldunkowy. Czego natomiast nie należy, to z pewnością prawa się obawiać! 
Choć niewypełnienie obowiązku może być nieprzyjemne w skutkach, to do jego skutecznej realizacji wystarczy kilka informacji.

Gdzie się udać?

Co dalej?

Jak w praktyce?

1

2

3

Nie pozwól by opisane sytuacje przydarzyły się Tobie lub komuś z bliskich! Myśl odpowiedzialnie i wypełniaj odgórne obowiązki 
do końca, a z pewnością unikniesz stresujących sytuacji. Po wszelkie dalsze informacje zapraszamy do głównej siedziby Spółki - 
ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice - lub do kontaktu telefonicznego - (32) 253-67-131 wew. 719.fot.: redakcja
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Marzysz o własnym mieszkaniu, ale obawiasz się    
           hipoteki? Zamieszkaj pod Kasztanami!

Program stanowi odpowiedź 
Spółki KTBS na realne potrze-
by mieszkańców Katowic i ma 
na celu wzbogacenie oferty 
mieszkaniowej miasta. Jest to 
pierwsza z naszych inwesty-
cji, w ramach której najemcy 
otrzymają prawo wykupu zaj-
mowanych lokali. By to jednak 
osiągnąć, należy spełnić okre-
ślone wymogi.

Dobór uczestników progra-
mu będzie przebiegać według 
trzech, prostych kryteriów: 

1. Brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
2. Obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego  

w Katowicach.
3. Spełnienie kryteriów dochodowych. 

Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że obecni najemcy KTBS nie uzy-
skają  tytułu pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu w nowym 
programie, przez sam fakt bycia najemcą w chwili uruchomienia pro-
cesu zbierania wniosków. Wszyscy zainteresowani otrzymają równe 
szanse udziału w projekcie.

Z racji ograniczonej liczby mieszkań, Spółka zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzenia jawnego losowania w przypadku gdy na jeden 
lokal mieszkalny zostanie złożonych więcej wniosków. Jest to stoso-
wana z powodzeniem od lat praktyka rozstrzygania roszczeń i wie-
rzymy, że i tym razem okaże się ona najlepszym rozwiązaniem.

„Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia.” 
Władysław Loranc

Są cytaty, które na zawsze zapadają w ludzką pamięć i takie, o któ-
rych pamiętać nie trzeba. Same stale nam o sobie przypominają. 
Tym właśnie pozostają znamienne słowa polskiego dziennikarza – 
wiecznym apelem o pomoc.

Katowickie TBS wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Katowicach, pragną zaapelować do wszystkich naszych najemców 
o czujność i zdecydowane reakcje na krzywdę drugiego człowieka. 
W pełni świadomi wrażliwości poruszanego tematu zwracamy się 
do Państwa nie poprzez wścibstwo, ale przez wzgląd na wrażliwość 
właśnie. Ludzką.

„To była spokojna rodzina. Zawsze uśmiechnięci, chodzili wspól-
nie na zakupy. Tydzień temu kupili nawet nowe auto! Coś tam się 
czasem sprzeczali, ale nikt nie spodziewał się, że mogłoby dojść do 
czegoś takiego...”. Znane wszystkim wywiady lokalne pokazują, że 
największe dramaty odgrywają się zawsze za najgrubszą kurtyną. 
Pozbawione widowni z zewnątrz toczą się własnym życiem, aż do 
wielkiego finału. Nigdy nie przebiegają w ten sam sposób, tak jak 
nigdzie nie ma dwóch identycznych osób. Jedne trwają miesiąc, inne 
ciągną się latami. Angażują całą rodzinę, lub wybranych jej człon-
ków. Są gwałtowne jak letnia burza, by po chwili przejść w mono-
tonny rytm deszczowych wieczorów. Ale wszystkie one mają jedną 
cechę wspólną – bezwzględnie niszczą i ranią tych, których obejmą. 
Przemoc rodzinna, w każdej z swych form, wciąga ofiary i sprawców 
niczym ruchome piaski. Wszystkich po równo skazuje na gorsze ży-
cie, a przecież nie tak miało być. I choć jest inaczej – źle, to najważ-
niejsze, że wcale nie musi tak pozostać. Najważniejsze by współczu-
cie i niepewność przekuć w działanie.

Gdy stajemy się świadkiem przemocy rodzinnej, często nie wiemy 
jak się zachować. Dosłownie tracimy głowę. Najczęstsze reakcje to 
odwrócenie wzroku, skupienie uwagi na czymś innym, zakłopotanie, 
a nawet wstyd. Przypadkowy obserwator agresji domowej często 
odczuwa wyrzuty sumienia nie z powodu pozostawienia ofiar, ale 
przez okradanie innych z intymności. Osoba ta określa samą siebie 
mianem intruza i jako taki całkowicie odcina się od cudzych spraw. 
Choć wrażenie to jest naturalną konsekwencją współczesnego kul-
tu samodzielności, to jest ono zupełnie błędne. To właśnie osoby  
z zewnątrz mogą zająć w tych trudnych chwilach najbardziej obiek-
tywne stanowisko i określić, czy zastana sytuacja wymaga dodat-
kowej interwencji. Właśnie dlatego nie możemy porzucać tych, któ-
rzy nie mogą sami się bronić. 

Przede wszystkim zatem jesteśmy odpowiedzialni za dzieci. Są to 
główne ofiary przemocy domowej. Nigdy nie wolno nam zignoro-
wać ich wołania o pomoc. Raz odrzucona prośba, już więcej się nie 
powtórzy! Wołaniem takim może być prywatna rozmowa, głośne 
krzyki, ale także nieme, zastraszone spojrzenia. Wraz ze wzrostem 
dziecka, maleje szansa na bezpośrednie zgłoszenie problemu. Wiąże 
się to z postępującym poczuciem winy – nie zasługuję na nic lepsze-
go, nie jestem wystarczająco dobry – oraz rozwijającym się poczu-
ciem odpowiedzialności za własny los. 

Kolejna narażona na agresję grupa to osoby starsze i ubezwłasno-
wolnione. Ich trudności w wykonywaniu codziennych czynności 
stanowią częsty pretekst do awantur i rękoczynów. Sprawcy wy-
ładowują swoją frustrację z powodu dodatkowych obowiązków, 
Niepełnosprawni ludzie mogą być traktowani jako zbędny ciężar  
i zdecydowanie należy im wówczas pomóc wyrwać się z toksycz-

nego środowiska. Z powodu ich fizycznych ograniczeń oraz idącej 
za tym izolacji od świata zewnętrznego, trudno właściwie zidentyfi-
kować tego typu problemy. Niepokojącym sygnałem mogą być na-
tomiast zachowania samych sprawców. Często skarżą się na swoje 
ofiary publicznie. Narzekają na brak wolnego czasu i ubliżają swoim 
podopiecznym, gdy Ci dzwonią z prośbą o pomoc.

Ostatnia, lecz niestety równie liczna, grupa ofiar przemocy do-
mowej to współmałżonkowie. Zarówno kobiety jak i mężczyźni. 
Są to najbardziej skomplikowane sprawy, gdyż uwiązani w nie lu-
dzie odczuwają sprzeczne emocje. Z jednej strony pragną spokoju  
i sprawiedliwości, a z drugiej nie chcą wydać sprawców, w obawie 
przed ich utratą. Rzadko składają doniesienia o przemocy osobiście,  
a jeśli już w ogóle to zazwyczaj za namową dzieci, przyjaciół, najbliż-
szej rodziny. Niezwykle ważnym elementem pomocy pozostaje tutaj 
obserwacja. Nieudolnie maskowane siniaki, lęk przed powrotem do 
domu, głośne awantury, lub nadgorliwe, niezgodne z prawdą chwa-
lenie drugiej osoby – to potencjalne oznaki występowania przemocy 
domowej.

Za każdym razem gdy odwracamy wzrok zło rośnie w siłę. Ofiary 
odczuwają porzucenie i samotność, a sprawcy bezkarność i siłę. 
Nie zmieni tego nawet najmocniej odczuwane współczucie, ale   
z pewnością zrobią to odpowiednie działania. Jeżeli jesteś świad-
kiem przemocy rodzinnej reaguj:

Zapukaj i zapytaj czy wszystko w porządku – sprawcy nie zawsze 
zdają sobie sprawę z okazywanej agresji. Przejaw troski ze strony 
sąsiadów może wzbudzić w nich odpowiednie systemy samozacho-
wawcze.

Jeżeli osoba pozostaje agresywna spróbuj nawiązać z nią kontakt 
– zwróć uwagę, że takie zachowania mogą krzywdzić jego rodzi-
nę, oraz że policja może nie być zadowolona z takiego sposobu 
komunikacji. Mów spokojnie odwołując się do zasad moralnych 
i prawnych. Pod żadnym pozorem nie prowokuj sprawcy do dal-
szej agresji! Nie wartościuj jego zachowania, ani go nie poniżaj.

Jeżeli masz do czynienia z jawnym przejawem przemocy domo-
wej spróbuj zabrać ofiary i natychmiast zawiadom odpowied-
nie służby. Gdy uznasz, że jest to niewykonalne, wróć do siebie  
i stamtąd wezwij pomoc. Nigdy nie narażaj zdrowia swojego lub 
ofiar.

Pamiętaj, że w razie podjęcia decyzji o działaniu nie jesteś sam. 
Jeżeli obawiasz się bezpośredniego kontaktu ze sprawcami, lub nie 
jesteś pewien, czy masz do czynienia z przemocą domową, skon-
taktuj się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Katowicach. Pomaga on ludziom, którzy  
w skutek trudności rodzinnych, nieszczęśliwych zdarzeń losowych, 
traumatycznych doświadczeń lub trudnych przeżyć znaleźli się 
w sytuacji kryzysowej. Opisz zdarzenie lub zachęć do tego ofia-
ry i razem udajcie się po bezpłatną poradę. Ośrodek znajduje się 
przy ulicy Mikołowskiej 13a i działa od poniedziałku do piątku,  
w godzinach 8.00 – 19.00. Do dyspozycji mieszkańców przygoto-
wano grono wykwalifikowanych specjalistów oraz odpowiednie 
grupy wsparcia. 

Na wniosek ofiary lub świadka przemocy rodzinnej, Ośrodek 
może powziąć procedurę „Niebieskiej Karty”, która angażuje  
w sprawę szereg instytucji państwowych. Taka forma pomocy to 
ogromna szansa na realną zmianę warunków życia. Poza wsparciem 
psychologów i stałą ochroną policji można także uzyskać pomoc 
szkolną dla dzieci, czy oddzielne schronienie na czas trwania terapii. 
Warto wykorzystać możliwości silniejszych partnerów i pokazać 
ofiarom, że nigdy nie pozostają bez pomocy. Wystarczy jedynie by  
o tę pomoc poprosili lub spotkali na swej drodze kogoś, kto zrobi to 
za nich. Upominajmy się więc głośno o swoje, ale miejmy też odwa-
gę, by prosić o coś za innych.

 Przykładowy zakres realizacji:

 informacje o planowanych pracach remontowych; 
 informacje o przerwie w dostawach mediów; 
 informacje o awariach; 
 informacje o saldzie zobowiązań klienta; 
 informacje o zmianach opłat; 
 informacje o aktualnej ofercie;  
 informacji o obowiązku złożenia deklaracji o dochodach; 
 przypomnienie o upływających terminach zobowiązań.

Oraz wiele innych! 

SMS wzywa!

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego systemu 
powiadomień SMS dla naszych najemców. Korzystaj z informacji 

szybko, krótko czytaj i bądź na bieżąco! 

Z     prawdziwą dumą i radością, mamy przyjemność zapowiedzieć start innowacyjnego programu: „Mieszkanie na wynajem z dojściem 
do własności”. Przedmiotem projektu będą cztery nowoczesne budynki mieszkalne, które powstaną na terenie dzielnicy Katowice - 

Giszowiec. Nowe osiedle będzie nawiązaniem do idei „miasta-ogrodów” i otrzyma nazwę – Osiedle Pod Kasztanami. 

Nasza obca sprawa

Osoby zainteresowane usługą proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza ZGODY. Formularz dostępny jest na stro-
nie internetowej www.tbs.katowice.pl w zakładce „Strefa Mieszkańca KTBS” oraz stanowi dodatek do tej gazetki. 

Program rusza jeszcze w tym roku, zatem warto śledzić bieżącą informację prasową oraz stronę internetową KTBS - tam bowiem 
opublikujemy termin rozpoczęcia zbierania podań oraz szczegółowy regulamin określający zasady nowego programu. Na zgło-
szenie swojego uczestnictwa będą mieli Państwo aż miesiąc, a kolejność składania wniosków nie ma znaczenia przy końcowej 
weryfikacji i doborze najemców. 

Czy łatwo jest dziś współczuć? Zdecydowanie tak.  
Potwierdza to stale rosnąca liczba fundacji. 

Czy współczuciem można naprawiać problemy, swoje 
i innych? To możliwe. Jednak należy odpowiednio nim 
pokierować.

fot.: redakcja

Ogólne założenia programu

1. Klient jest zobowiązany do wpłaty partycypacji w kosztach bu-
dowy lokalu na poziomie 50% przed zawarciem umowy najmu 
(bez gruntu i marży). Wszystkie szczegóły określone zostaną  
w umowie partycypacji, zawieranej maksymalnie na okres 25 lat. 

2. Na dzień zawarcia umowy najmu, konieczne jest wniesienie kaucji 
w wysokości 6-krotności tzw. czynszu podstawowego.

3. Kalkulacja stawki czynszu będzie obejmowała spłatę kredytu  
tj. kapitału i odsetek, oraz kosztów eksploatacji nieruchomości.

4. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony, przy czym nie 
dłużej niż na 25 lat. 

5. Każdy najemca otrzymuje możliwość wykupu lokalu najwcześniej 
po 5 latach obowiązywania umowy.

6. Na dzień wykupu lokalu partycypacja, kaucja oraz spłata kapita-
łu w czynszu, zostaną zakwalifikowane na poczet ceny zakupu 
lokalu. Każdy uczestnik programu będzie mógł złożyć  tylko je-
den wniosek o najem, a wyboru lokalu dokona  na etapie jego 
składania. 

http://www.tbs.katowice.pl/
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UWAGA!!!
Piątek dniem wolnym od przyjmowania stron (dot. działu obsługi klienta i działu finansowego przy ul. Krasińskiego 14)

Administracje terenowe bez zmian - patrz niżej

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.rozane.pl
       znajdziesz nas na facebooku

Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych Portiernia całodobowa:
ul. Saint Etienne  1, 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

 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 Mariusz Hyliński
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) 701-68-04
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 1, 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 Dariusz Kołodziejczyk

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 
wew. 729 Paweł Kozubowski  

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.

Do dyspozycji młodych naukowców oddajemy dwuczęściowe, prze-
stronne, w pełni umeblowane mieszkanie przy ulicy Teatralnej w Ka-
towicach. W wyborze lokalizacji kierowaliśmy się przede wszystkim 
bliskością wydziałów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach (ok. 10 minut piechotą), oraz doskonałym 
węzłem komunikacyjnym okolicy (w pobliżu przystanki tramwajowe, 
autobusowe i dworzec PKP). Mieszkanie przedzielono wewnętrznymi 
drzwiami, które dzielą je na dwie części:

Wszystkie pokoje są dwuosobowe i posiadają ogrzewanie central-
ne. Po stronie użytkownika pozostaje zapewnienie sobie pościeli, 
ręczników, środków czystości i akcesoriów kuchennych (garnków, 

sztućców). Dla każdego lokatora przygotowano osobne łóżko, biurko  
z krzesłem, szafkę nocną, półkę na książki i segment szafy przesuw-
nej. Mieszkanie gotowe do zamieszkania od zaraz.

 

Wszelkie informacje dotyczące warunków wynajmu i aktualnej licz-
by wolnych miejsc, uzyskają Państwo w dziale obsługi klienta Kato-
wickiego TBS przy ul. Krasińskiego 14 (pok. nr 3). Zapytania można 
składać też drogą mailową pod adresem: dok@tbs.katowice.pl, bądź 
telefonicznie pod numerem: (32) 253 67 13 wew. 723 lub 724. 

„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.

Studencie! Nie prześpij okazji 

Niezależnie od tego czy przespałeś egzaminy, czy zaliczyłeś sesję już w czerwcu, Katowickie TBS przypomina wszystkim studentom: 
UWAGA! ZACZYNA SIĘ NOWY SEMESTR AKADEMICKI! Pragniemy by ten czas wyzwań i nerwowych rozstań był dla Was możliwie 

najlżejszym. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną ofertę wynajmu lokali mieszkaniowych „Pokoje dla studentów”.  

- wynajmij atrakcyjne pokoje w Centrum Katowic już dziś!

Część I Część II

Liczba pokoi 2 3

Kuchnia Wspólna Wspólna

Łazienka z WC Wspólna
Wspólna + 1 pokój  

z oddzielnym węzłem 
sanitarnym

Dodatkowe WC Jest Jest

Pokój przystosowany 
dla osób niepełno-

sprawnych
Brak Pokój z oddzielnym 

węzłem sanitarnym

Koszt wynajmu to 420 zł plus ok. 200 zł opłaty za media  
(w zależności od zużycia). Łączna opłata za pojedyncze miej-
sce w pokoju to zatem blisko 620 zł miesięcznie i taka jest też 
wysokość obowiązkowej kaucji zwrotnej, dla osób zawierają-
cych nową umowę.


