
 
 
Nabór do mieszkań w Nowym Nikiszowcu  ruszy we wrześniu! 
 
- Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa na Śląsku, wspólnie z 
władzami miasta oraz Katowickim TBS, podjęliśmy decyzję o przesunięciu naboru 
najemców do mieszkań przy ul. Górniczego Dorobku na wrzesień. Chcemy dać wszystkim 
aplikującym równe szanse i zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przy składaniu 
wniosków, szczególnie tym, którzy zdecydują się na złożenie go w Punkcie Konsultacyjnym 
przy ul. Młyńskiej – mówi członek zarządu PFR Nieruchomości S.A. Krystyna 
Wąchała-Malik.  
 
- W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców przychyliliśmy się do propozycji PFR 
Nieruchomości S.A. w zakresie przesunięcia naboru najemców na nasze nowe, wspólne 
osiedle mieszkaniowe realizowane przy ul. Górniczego Dorobku. Oczywiście to nie wpływa 
na spowolnienie prac na budowie, wręcz przeciwnie. Tam trwają zaawansowane prace 
budowlane, w wielu miejscach wykończeniowe. Jednak kierując się obecną sytuacją – 
zarówno kwestiami bezpieczeństwa, ale i sytuacją ekonomiczną, w której wiele osób w 
związku z koronawirusem się znalazło, nabór będzie przeprowadzony w spokojniejszej 
atmosferze, kiedy jesienią mamy nadzieję sytuacja się przynajmniej częściowo ustabilizuje– 
mówi Marzena Szuba, wiceprezes Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. 
 
Rekrutacja do mieszkań będzie odbywała się w całości online. Jednak osoby, które nie mają 
dostępu do komputera, bądź nie są w stanie wypełnić formularza będą mogły skorzystać ze 
wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Młyńskiej. W formularzu będzie trzeba podać 
m.in. swoje dane osobowe, zarobki, liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym 
i wybrać mieszkanie, którym wnioskujący jest zainteresowany. 
 
Proces będzie miał charakter dwuetapowy. Najpierw wnioski potencjalnych najemców 
zostaną zweryfikowane pod względem kryteriów ustalonych w uchwale Rady Miasta 
Katowice. Na najwięcej punktów mogą liczyć osoby posiadające dzieci (10 punktów za każde 
dziecko w gospodarstwie domowym), osoby rozliczające się z podatku dochodowego w 
Katowicach (10 punktów), osoby nieposiadające tytułu własności do mieszkania czy domu (6 
punktów). (Pełna lista kryteriów). 
 
Każdy złożony wniosek otrzyma odpowiednią liczbę punktów i na tej podstawie powstanie 
lista pierwszeństwa do mieszkań. Kolejnym krokiem będzie ocena zdolności czynszowej 
przyszłego najemcy oraz weryfikacja w BIG InfoMonitorze i to one zadecydują o przyznaniu 
mieszkania. 
 
Katowickie osiedle Nowy Nikiszowiec to największa do tej pory inwestycja realizowana w 
ramach inwestycyjnej części rządowego programu mieszkaniowego. Przy ul. Górniczego 
Dorobku powstaje 513 mieszkań o zróżnicowanej strukturze i szerokiej rozpiętości metraży –
 od 36 do 94,5 m2. Przewidziano również 11 lokali handlowo-usługowych o powierzchni od ok. 
30 do ponad 220 m2. Osiedle składa się z budynków ułożonych w trzy kwartały. Każdy z nich 
będzie posiadał wewnętrzne, przestronne patio obsadzone zielenią i wyposażone w elementy 
małej architektury.a 

Trzy kwartały – składające się na katowickie osiedle są na różnych etapach zaawansowania. 
Na pierwszym z nich trwają prace wykończeniowe na klatkach schodowych oraz 
wykończeniowe we wnętrzach mieszkań. We wszystkich mieszkaniach w pierwszym kwartale 
zostały już zamontowane drzwi wejściowe. W drugim – wykonywane są posadzki, trwają 
prace związane z pokryciem dachu oraz wykończeniem elewacji. Na trzecim kwartale 
montowane są okna, prowadzone są prace dekarskie oraz trwa montaż instalacji. 

Osiedle Nowy Nikiszowiec realizuje spółka celowa MDR Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, utworzona przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju oraz Katowickie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

https://katowice.mdr.pl/2020/02/02/projekt-uchwaly-ustalajacej-kryteria-naboru/


 
 
Liczymy na Państwa zrozumienie i zachęcamy do korzystania z porad, które 

możecie Państwo uzyskać bez wychodzenia z domu:  
 

• Grupa "Nowy Nikiszowiec" na Facebooku: 
https://www.facebook.com/groups/178881906828941/ 
Zapisz się do tej grupy i bądź na bieżąco! Publikujemy tam wszystkie ważne 
informacje, a także zdjęcia z budowy. W komentarzach do naszych postów możesz 
wpisywać swoje pytania – na pewno odpowiemy.  
 

• Telefon do punktu informacyjnego przy ul. Młyńskiej 2: (32) 259-36-91, (32) 
259-39-27 lub 726-306-601 (od pon. - pt. godz.: 07:30-15:30). 
 

• Infolinia ogólna: 801 801 596 (nie jesteśmy w stanie odebrać wszystkich 
Państwa telefonów, ale oddzwaniamy na każdy numer, który nam się wyświetli).  

 

• Nowość!! Strona internetowa Nowego Nikiszowca: 
https://katowice.mdr.pl/ 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z WYBORU MIESZKANIA NA OSIEDLU NOWY 

NIKISZOWIEC?  

 

• Nie potrzebujesz wkładu własnego. Pobieramy jedynie kaucję: za 3 lub za 6 m-cy 
(przy kaucji 3-miesięcznej musimy zweryfikować Twoją zdolność czynszową). Kaucja 
jest zwrotna. Uwaga! Zawsze badamy Twoją sytuację w BIK- czy nie zalegasz ze spłatą 
swoich zobowiązań. 

• Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Musisz jedynie mieć zdolność 
czynszową   

• Nie będziesz obciążony kredytem. Nawet, jeśli wybierzesz umowę DDW (czyli 
najem z dojściem do własności), twój czynsz jest po prostu wyższy niż za sam najem. 
Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli Twoja sytuacja finansowa się zmieni, nie zostajesz z 
długiem (a tak bywa jeśli masz kredyt mieszkaniowy). Śpisz spokojnie!  

• Mieszkasz tak długo, jak chcesz. O ile tylko nie łamiesz zapisów w umowie, nikt 
nie wypowie Ci najmu.  

• Czynsz jest stały. W Twojej umowie jest zapis, że czynsz będzie aktualizowany tylko 
o wskaźnik inflacji. Oczywiście koszty mediów - takich jak np. energia elektryczna - 
mogą się zmieniać niezależnie od nas.  

• Możesz otrzymywać dopłaty czynszowe. Obecnie nasi najemcy w innych 
inwestycjach otrzymują nawet do 420 zł miesięcznie.  

• Nie potrzebujesz pieniędzy na wykończenie mieszkania. Wprowadzasz się do 
lokalu, który ma już położone podłogi, glazurę i terakotę, a w łazience jest biały 
montaż. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie pozostają: meble (w tym: 
kuchenne), RTV i AGD. 

• Masz wolność wyboru. Po ok. 2 latach od zasiedlenia inwestycji będzie możliwość 
podpisania umowy DDW, czyli umowy najmu ze stopniowym dojściem do własności. 
Masz wybór: możesz po prostu wynajmować, albo stopniowo dochodzić do własności 
mieszkania. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/178881906828941/
https://katowice.mdr.pl/


 
 

WAŻNE LINKI: 

Tu obliczysz swój czynsz:  
https://kalkulatorymplus.pl/katowice/czynsz/ 
 
Tu sprawdzisz, czy masz zdolność czynszową: 
https://kalkulatorymplus.pl/katowice/zdolnosc-czynszowa/ 
 
Tu przeczytasz artykuł o dopłatach do czynszu i sprawdzisz, jaką dopłatę możesz otrzymać: 
https://mplus.pl/o-programie/doplaty-do-czynszu/ 
 
Najem czy własność? Przeczytaj, co będzie dla Ciebie lepsze:   
https://mplus.pl/o-programie/najem-czy-wlasnosc/ 
 
Strona Nowego Nikiszowca: 
https://katowice.mdr.pl/ 
 
Strona Katowickiego TBS: 
http://tbs.katowice.pl/inwestycje-w-budowie/mieszkanie-plus/ 
 
Inne inwestycje w Polsce, realizowane przez PFR Nieruchomości i finansowane z Funduszu 
Sektora Mieszkań dla Rozwoju: 
https://mplus.pl/inwestycje/ 
 

 

KTO MA PIERWSZEŃSTWO W „KOLEJCE” PO MIESZKANIA? 
 

Kryteria pierwszeństwa i zasady naboru wniosków zostały określone   
w Uchwale Rady Miasta Katowice nr XVI/395/20 z dnia 13 lutego 2020 r. 

 
Wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego podlegać będą ocenie punktowej zgodnie z zapisami 
Uchwały: 

• 10 pkt. – za każde dziecko (do 18 r.ż.) . 

• 10 pkt. – za rozliczanie się z podatku dochodowego w Katowicach przez co najmniej 
jedną osobę w rodzinie (maksymalnie za to kryterium będzie można dostać łącznie 20 
pkt.) 

• 7 pkt. -  za co najmniej jedną osobę pełnoletnią w gosp. domowym, która nie 
przekroczyła 35. roku życia. 

• 3 pkt. – za osobę, która ukończyła 65 lat. 

• 6 pkt. – jeśli żadna osoba wchodząca w skład gosp. domowego nie jest właścicielem 
lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu 
mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz 
nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku. 

• 2 pkt. - zostaną przyznane na niepełnosprawne dziecko (do 16 r. ż.) oraz 
niepełnosprawną starszą osobę. 

• 4 pkt. – za wypełnienie (do dnia 31.12.2018 r.) elektronicznej ankiety dot. 
preferowanych warunków mieszkaniowych w nowym Nikiszowcu. 

 
Wnioskodawcy, którzy uzyskali największą ilości punktów, będą mieli pierwszeństwo w 
wyborze mieszkania. Informacja o terminie naboru wniosków zostanie zamieszczona:  
 

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu   

• w prasie lokalnej 

• w grupie „Nowy Nikiszowiec” na Facebooku  

• na stronie https://katowice.mdr.pl/ 

• na stronie www.mplus.pl  

https://kalkulatorymplus.pl/katowice/czynsz/?fbclid=IwAR1225_HwmVWWixqWxlWthZsVfaOoqwQX98_nxKMUizuoUFy_DCR3nGokPg
https://kalkulatorymplus.pl/katowice/zdolnosc-czynszowa/?fbclid=IwAR2EsFw5Ewk-pcSG-w502kt62WCX1h5k_ECSPP7GJBQomzzNSN1-LHeDEpY
https://mplus.pl/o-programie/doplaty-do-czynszu/?fbclid=IwAR083itUycFxsRPfZf1LEledKOHW1EAmyBn_YOZoBQAUK96IvZaWZhyfvf4
https://mplus.pl/o-programie/najem-czy-wlasnosc/?fbclid=IwAR3hDD3Fz7ZlFilICtSiT-gTRogPdNAo8WKEwbqMbpaCdhTC4g2JN5ide6I
https://katowice.mdr.pl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftbs.katowice.pl%2Finwestycje-w-budowie%2Fmieszkanie-plus%2F%3Ffbclid%3DIwAR2QMd8j04NJT3Gi24eVfYxJJAdHW853L4AkZFJtDHEXXlNYZ7I7u3GLZsY&h=AT0BDzXBQBrbVgdThukQObvjRZB42yGK13bk90UfPpZPwWKw8tgNPWrXwqfS50ArUuE1Z-yIP_D63Lfwazusba3qFBvTc6UUuMMQBlIn90QJb5N6vNtSOCgxQrx9TV-cM6yp-4JoQFXj09PJRYABmJw6P8RsgKwYbg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmplus.pl%2Finwestycje%2F%3Ffbclid%3DIwAR3L25USesvBH-iQJGiozdet8DDmYnjLQjCBvTtin8xu4KWktCQZuLxTuAs&h=AT2boj4cej5Ux2yPQLbeKeqiKYX9Fpp7CnnWDKf_Jy_W7bBvl2mmCAesqC6Zh9Fdhk8n43_aRbotYzzoL-a-qYh1ma9DId9DBocWErJRmYhEAVo3i1Hp9NPYMAinZgIBg56L7uWRMXVYa8DPsMl6sABdYUuv1lSaVQ
http://www.katowice.eu/
https://katowice.mdr.pl/
http://www.mplus.pl/

