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Katowicki Rynek pełen  
świątecznych atrakcji

80 stoisk, lodowisko, koło młyńskie 
oraz karuzela i inne atrakcje dla dzieci. 
Świąteczno-noworoczny jarmark na 
katowickim Rynku przyciąga miesz-
kańców nie tylko Katowic ale również 
całego regionu. Jarmark będzie do-
stępny do 8 stycznia 2023 r.

– Gorąco zapraszam mieszkańców naszego 
miasta i okolic do odwiedzenia jarmarku. To 
znakomita okazja, by poczuć klimat zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia. Na płycie 
Rynku stoi oczywiście rozświetlone świątecz-
ne drzewko, w tym roku to 14-metrowy świerk, 
który przyjechał do nas z Orzesza – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Na jarmarkowych stoiskach goszczą unika-
towe wyroby i najróżniejsze pyszności. Kupić 
można na przykład bombki szklane z często-
chowskiej manufaktury, a także ceramiczne 
kwiatki, bombki i grzybki z węgierskiej manu-
faktury z Budapesztu. Nie obejdzie się również 
bez pyszności - na stoiskach znajdziemy m.in. 
podpłomyki alzackie, owoce w czekoladzie, 
langosze, churrosy, kurtosze, orzeszki prażone, 
pieczone kartofle, bigos z dziczyzny, piero-
gi, żurek, fasolkę, bogracz, barszcz czerwony, 
pajdę ze smalcem, herbatę zimową, nalewki 
śląskie, wina Bio, likiery, poncze a także herba-
ty i kawy z całego świata.

Wizyta na jarmarku to także możliwość sko-
rzystania z szeregu atrakcji. Wiktoriańska karu-
zela, bożonarodzeniowa szopka wykonana ze 
słomy, drewniany pociąg, do którego można 
wejść, by pooglądać sceny z polskich bajek – 
to tylko niektóre z nich. Nowością jest Mini Park 

Świateł. To teren rozświetlonymi figurami bo-
żonarodzeniowymi. Priorytetem tegorocznej 
edycji jarmarku było to, by oświetlenie jarmar-
ku było przede wszystkim oświetleniem LED-
-owym. Jak pokazują wyliczenia dostarczone 
nam przez organizatora jarmarku w przypad-
ku Mini Parku Świateł koszt zużytej energii elek-
trycznej, dzięki zastosowanemu oświetleniu 
LED-owemu wyniesie niecałe 1,5 tys. zł za cały 
okres działania parku (52 dni).

W tym roku, tafla lodowiska o wymiarach 10 
na 40 metrów stoi na ulicy Mickiewicza, tuż 
obok DH Skarbek. Obsługują ją pracownicy 
MOSiR-u Katowice. Dla posiadających łyżwy 
korzystanie z lodowiska jest bezpłatne. Ci, któ-
rzy sprzętu nie mają będą mogli go na miej-
scu wypożyczyć. Natomiast na Placu Teatral-
nym, podobnie jak w ubiegłym roku, stanęło 
koło widokowe – tzw. młyńskie koło. Będzie ono 
dostępne do 26 lutego.

Życzę Państwu, by zbliżające się Święta przyniosły wiele ciepła, optymizmu i nadziei, 
a nadchodzący Nowy Rok był czasem spełnienia marzeń przepełnionym codzienną radością 
- Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

W imieniu Rady Nadzorczej, 
Zarządu oraz Pracowników 
Katowickiego TBS Sp. z o.o. 
pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom 

najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. Aby przy świątecznym stole nie 

zabrakło ciepła rodzinnej atmosfery, a nadchodzący 

Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność!

Katowickie TBS Sp. z o. o.  
ul. Krasińskiego 14, 
40-019 Katowice 

Administracja terenowa przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 2
tel. (32) 253-67-13 
wew. 726
wew. 743
wew. 752 

Portiernia całodobowa:
ul. Bohaterów Monte Cassino 2,  
40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 701-71-95
Awarie dot.: ul. 1 Maja, Bohaterów 
Monte Cassino

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, 
Pod Kasztanami, Górniczego Stanu

Portiernia całodobowa:
ul. Saint Etienne 1, 40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: 
(32) 209-90-05
Awarie dot.: ul. Marcinkowskiego, 
Saint Etienne, Szeroka. 

Administracja terenowa przy 
ul. Sławka 26
tel. (32) 253-67-13
wew. 731
wew. 732
wew. 751

Administracja terenowa przy 
ul. Krasińskiego 12a
tel. (32) 253-67-13
wew. 716
wew. 748

pn. 7.00 – 12.00 
wt. 7.00 – 12.00 
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00 

pn. 7.00 – 12.00
wt. 7.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00

pn. 7.00 – 12.00
wt. 7.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00

pracujemy 
od pn do pt
w godz. 7.30 – 15.30

tel. (32) 253-67-13
tel. (32) 253-77-85

www.tbs.katowice.pl

KONTAKT DO ADMINISTRACJI TERENOWYCH – GODZINY DOSTĘPNOŚCI ADMINISTRATORÓW W BIURACH TERENOWYCH

AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ NA PONIŻSZE NUMERY KONTAKTOWE:

„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). Teksty: Andrzej Fiszer, Nakład: 3000 egz.

Siedziba główna przy ul. Krasińskiego 14 pracuje codziennie od 7:30-15:30. Administracje terenowe przy ul. Sławka 26 oraz 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2 pracują codziennie od 7:00 -15:00.

w czasie pracy administracji (pon-pt 7-15) awarie należy najpierw zgłaszać do administracji, a po godzinach pracy administracji awarie należy zgłaszać na portiernie całodobowe. 
Na tablicach ogłoszeń są dane kontaktowe i godziny pracy pracowników.

Przed przybyciem do siedziby firmy prosimy najpierw o kontakt telefoniczny / lub e-mailowy do administracji lub umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikami.
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W tym roku Katowickie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego obchodzi jubi-
leusz 25-lecia istnienia. Pierwsze kroki ku 
powołaniu podmiotu, który mógłby od-
powiedzieć na rosnące zapotrzebowania 
na lokale mieszkalne, zostały poczynione 
już w 1994 roku. Wtedy to Miasto Katowi-
ce i Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
podpisały list intencyjny w tej sprawie. 
Dwa lata później podjęto uchwałę do-
tyczącą powstania Katowickiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego oraz 
podpisano notarialnie umowę spółki, 
a w 1997 r. uzyskała ona wpis do rejestru 
handlowego i tak zaczęła się nasza histo-
ria, która trwa do dziś.

Działalność Katowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego to nie tylko 
realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz 
zapewnienie ludziom szansy na tańszy 
najem. To przede wszystkim nowoczesne 
i komfortowe budownictwo, a także sięga-
nie po najnowsze ekologiczne technologie 
i trendy. Przykładem tego są między innymi 
niskoenergetyczne osiedle o zredukowa-
nym śladzie węglowym powstające przy 
ul. Kosmicznej, które będzie wykorzysty-
wać zarówno energię słoneczną jak i wody 
opadowe. 

Katowickie TBS Sp. z o.o. to dziś 25 lat dzia-
łalności, 2395 mieszkań, 34 lokali usługo-
wych, 1530 miejsc postojowych, 15 placów 
zabaw i 4 boiska sportowe dla naszych 
najmłodszych mieszkańców.

To wszystko nie udałoby się bez przychyl-
nych nam instytucji i osób – Prezyden-
tów , a także naszych pracowników oraz 
wszystkich podmiotów i organizacji, które 
poprzez swoje działania, wysiłek i zaan-
gażowanie przyczyniają się do sukcesów 
Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, a tym samym do realizowa-
nia kolejnych inwestycji mieszkaniowych, 
ale przede wszystkim bez Państwa, którzy 
tę społeczność tworzycie. Dziękujemy za 
Waszą obecność i wspólne budowanie 
Katowickiego TBS. 

Plany na 
przyszłość

25 lat KTBS 
 

Inwestycje
zrealizowane
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Wzrost kosztów energii cieplnej

Katowickie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o. o. informuje, 
że w skład kosztów centralnego ogrze-
wania i podgrzania wody wchodzą 
opłaty stałe i opłaty zmienne.

 Opłaty stałe to opłaty związane 
z gotowością dostarczenia zamówionej ilości 
energii cieplnej do pokrycia zapotrzebowania 
na energię cieplną w danym węźle cieplnym, 
oraz z zabezpieczeniem prawidłowej pracy 
urządzeń w całej instalacji CO i CWU. Opłaty 
zmienne to opłaty związane bezpośrednio 
z zużyciem energii cieplnej w danym węźle. 
Ceny i taryfy poszczególnych opłat za ciepło 
są ustalane i zatwierdzane przez Urząd Regu-
lacji Energetyki dla poszczególnych ciepłowni. 
Nawiązując do kosztów energii cieplnej należy 
zaznaczyć, że w poprzednich latach podatek 

VAT na niniejsze media wynosił 23%. W roku 
bieżącym 2022 podatek ten został dwukrotnie 
obniżony. W okresie od 01.01.2022 do 31.01.2022 
do 8%, a następnie od 01.02.2022 do 31.12.2022 
do 5%. Po przeprowadzeniu rozliczeń za okres 
rozliczeniowy od 01.06.2021 do 31.05.2022, za-
liczki indywidualne na CO (i CWU) na kolejny 
okres (01.06.2022 do 31.05.2023) zostały skal-
kulowane w oparciu o ostatnie indywidualne 
koszty energii cieplnej każdego gospodarstwa 
domowego, z uwzględnieniem 10% rezerwy na 
poczet ewentualnego wzrostu kosztów jak to 
miało miejsce w latach ubiegłych. Mając jed-
nak na uwadze rosnące ceny energii cieplnej, 
po dokonaniu w/w rozliczeń każdy najemca 
otrzymał pisemną informację o możliwość 
zwiększenia swojej miesięcznej zaliczki na CO 
(i CWU). Wraz z w/w rozliczeniem, każdy z na-
jemców otrzymał stosowny druk do zmiany 

wysokości zaliczki na niniejsze media do okre-
ślonej przez siebie kwoty.  
 Chcemy jednak podkreślić, że w do-
bie niestabilnych cen energii cieplnej oraz 
zgodnie doniesieniami medialnymi i zapo-
wiedziami polskiego Rządu, od dnia 01.01.2023r 
podatek VAT najprawdopodobniej zostanie 
przywrócony do pierwotnej wartości 23%. 
Wzrost podatku VAT wraz z przewidywanymi 
kolejnymi podwyżkami cen energii cieplnej 
w 2023r diametralnie wpłynie na wzrost kosz-
tów ogrzewania i podgrzania wody. W związku 
z powyższym w przypadku znacznego wzrostu 
kosztów w roku 2023, Spółka będzie zmuszona 
dokonać nowej kalkulacji zaliczek, aby uniknąć 
bardzo wysokich niedopłat za trwający obec-
nie okres rozliczeniowy 01.06.2022 – 31.05.2023 
z tego tytułu.

Informujemy, że zaliczki z tytułu kosztów energii cieplnej (CO i CWU) zostały skalkulowane w oparciu o łącznie poniesione kosz-
ty w ubiegłym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem 10% rezerwy na poczet ewentualnego wzrostu kosztów ciepła jak to 
miało miejsce w latach ubiegłych. Mając jednak na uwadze rosnące ceny energii cieplnej informujemy, aby uniknąć wysokiej 
niedopłaty w przyszłym okresie rozliczeniowym istnieje możliwość zwiększenia swoich miesięcznych zaliczek na CO oraz CWU 
do określonej przez Najemcę kwoty. 

Wniosek o zwiększenie zaliczek dostępny jest do pobrania na naszej stronie internetowej 
www.tbs.katowice.pl --> strefa mieszkańca KTBS --> Druki do pobrania
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Wyłudzenia pieniędzy 
od osób starszych 

 
Wyłudzenia pieniędzy od osób starszych 
to wciąż nieprzemijający problem. Naj-
bardziej narażeni są na nie ludzie w po-
deszłym wieku, mieszkający samotnie, 
z dala od rodziny. Są oni łatwym celem 
oszustów, ponieważ bardzo często nie 
są świadomi zagrożeń i znacznie łatwiej 
nawiązują kontakty z obcymi, co często 
wynika z poczucia osamotnienia. Ofia-
rami przestępców padają jednak osoby, 
na co dzień rozważne, aktywne w lokal-
nym środowisku – nawet one poddają 
się manipulacji i ostatecznie dają się 
okraść.

Według danych uzyskanych z PAP Komenda 
Główna Policji przez portal bankier.pl w I pół-
roczu 2021 r. co najmniej 1176 starszych osób 
straciło oszczędności życia w związku z oszu-
stwami „na wnuczka”, „na policjanta”, czy na 
„funkcjonariusza CBŚP”.

Straty poszkodowanych wyniosły ponad 63 
mln złotych, ale mogło być jeszcze gorzej. 
Dzięki czujności swojej, osób bliskich bądź np. 
pracowników banku w ponad 900 przypad-
kach nie doszło do przekazania gotówki. Pod 
względem liczby oszustw na pierwszym miej-
scu znalazło się województwo łódzkie. Oszuka-
no tam 286 osób na łączną kwotę ponad 17,5 
mln zł. Zaraz za centrum Polski uplasowało się 
nasze województwo śląskie – 274 przestępstw, 
na kwotę 6,3 mln zł. Czołówkę komend woje-
wódzkich, zamyka Warszawa, tam oszukano 
238 osób, które straciły 8,6 mln zł.

W Katowicach oszuści włamują się do do-
mów, piwnic, a nawet podają się za pracow-
ników miejskich przedsiębiorstw. Katowickie 
Wodociągi otrzymują zgłoszenia o osobach 
podających się za pracowników spółki. Wy-
korzystując ufność katowiczan chcą wejść na 
prywatne posesje. Tłumaczą się konieczno-
ścią sprawdzenia stanu wodomierzy i przyłą-
czy. Wodociągi apelują o zachowanie czujno-
ści – na życzenie mieszkańca pracownik ma 
obowiązek pokazania legitymacji i upoważ-
nienia. W razie, gdyby nas coś zaniepokoiło, 
możemy zadzwonić na specjalny numer alar-
mowy: do dyspozytora Katowickich Wodocią-
gów – 32 78 82 410, 32 25 64 809, 32 25 65 537; 
na całodobowe Pogotowie Wodno-Kanaliza-
cyjne – 994 lub na policję – 112.

Z przypadkami łamania prawa zmaga się 
również Komunalny Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach oraz mieszkań-
cy zarządzanych przez jego zasobów. Nie-
stety przestępcy próbują różnych sposobów, 
by wykorzystać nieuwagę i oszukać ludzi czy 
też narazić ich na straty. W ostatnim czasie 
mieszkańcy otrzymywali między innymi wia-
domości SMS z informacją o rzekomej zmianie 
numerów kont bankowych do realizacji opłat. 
Innym problemem jest podszywanie się pod 
pracowników KZGM-u i próby wejścia do lo-
kali pod pretekstem np. oferowania wymiany 
drzwi. Podobne zagrożenia mogą spotkać 
także mieszkańców KTBS dlatego trzeba być 
niezwykle uważnym i reagować na pojawia-
jące się niepokojące sygnały.   Problemem 

są także próby włamań do piwnic i kradzie-
ży. Szczególnie cennym łupem dla złodziei 
są trzymane w nich rowery. – Oczywiście nie 
ma sposobów na to, by w pełni zabezpieczyć 
się przed działalnością przestępców. Jednak 
dzięki odpowiedniemu zachowaniu możemy 
zdecydowanie zmniejszyć ryzyko takich nie-
przyjemnych sytuacji. Apelujemy, by zwracać 
uwagę czy na klatce schodowej nie przeby-
wają obce osoby, a wszelkie podejrzane zda-
rzenia zgłaszać zarówno organom ścigania. 
Warto też ograniczyć ilość wartościowych rze-
czy, które przechowujemy w piwnicy, a rowe-
ry można poddać specjalnemu znakowaniu 
przez policję – dodaje dyrektor Gawlik.

Pamiętajmy, że złodzieje skrupulatnie przy-
gotowują się do czasu świąt i wakacji. War-
to zachować czujność i obserwować czy na 
naszych klatkach kręcą się obce, podejrzane 
osoby. Mieszkańcy mogą ostrzegać się wza-
jemne

Zawsze bądź ostrożny, czujny 
i przewidujący

Nie izoluj się – nie trać więzi  
z rodziną i przyjaciółmi.
 
Policja nigdy nie prosi o przeka-
zywanie pieniędzy lub kosztow-
ności obcym osobom ani poli-
cjantom. Jeżeli otrzymasz taki 
telefon bądź pewien, że dzwoni 
oszust

Jeśli ktoś telefonicznie prosi cię 
o pieniądze i masz wątpliwości 
z kim rozmawiasz skontaktuj się 
z najbliższymi lub policją dzwo-
niąc pod numer 112.

Zanim wpuścisz do domu obce 
osoby, poproś je o wylegitymo-
wanie się. W razie wątpliwości 
skontaktuj się z firmą, którą re-
prezentują, aby potwierdzić czy 
rzeczywiście są jej pracownika-
mi. Zachowaj szczególną osroż-
ność!

NA WNUCZKA – osoba dzwoniąca podaje się za kogoś z rodziny lub przy-
jaciela rodziny, prosząc o pomoc finansową w związku z wypadkiem, cho-
robą albo wyjątkową okazją do zarobienia pieniędzy. Senior jest zmuszony 
przez oszustów do natychmiastowej reakcji w nagłej sytuacji. 
  
NA POLICJANTA –  dzwoniący podaje się za policjanta i informuje, że grupa 
przestępcza chce okraść rozmówcę – np. z lokat w banku i prosi o współ-
pracę, która ma polegać na przekazaniu pieniędzy „policjantowi”.

NA PRACOWNIKA ADMINISTRACJI, HYDRAULIKA, PRACOWNIKA SOCJALNE-
GO – oszuści, pod pretekstem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, 
sprawdzenia stanu technicznego instalacji w mieszkaniu, wykorzystując 
chwile nieuwagi, dokonują kradzieży pieniędzy lub kluczy do mieszkania;

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE METODY OSZUSTW:

PAMIĘTAJ!
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Rok 2022 miał być 
rokiem oddechu

  Stadion przy ul. Asnyka

Otwarty pod koniec października kompleks 
sportowy powstał w miejscu, gdzie niegdyś 
mieścił się stadion „Kolejarz”. Za 40,9 mln zł po-
wstał nowoczesny stadion z boiskiem piłkar-
skim o nawierzchni syntetycznej, boiskiem do 
baseballu z nawierzchnią z trawy naturalnej 
i mączki, a także dwa boiska do piłki plażowej 
i boisko wielofunkcyjne. Stadion daje również 
możliwość trenowania wybranych dyscyplin 
lekkoatletycznych.

  Węzeł w Giszowcu

Przebudowa układu drogowego w Giszowcu 
to najważniejsza inwestycja drogowa w Kato-
wicach od 13 lat, czyli od czasu budowy tunelu 
pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. Koszt ro-
bót budowlanych wyniósł ponad 300 mln zł, 
z czego niemal 240 mln zł to dofinansowanie 
pozyskane ze środków unijnych. Węzeł, który 
stanowi skrzyżowanie DK 81 i DK 86 z drogami 
lokalnymi w znacznym stopniu ma poprawić 
bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogo-
wego, usprawnić przejazd oraz oddzielić ruch 
tranzytowy od lokalnego. 

  Basen Zadole

W połowie września, otwarty został „Ba-
sen Zadole”. To trzeci tego typu kryty obiekt, 
z którego mogą korzystać katowiczanie. Do 
dyspozycji mieszkańców oddany został m.in. 
basen sportowy, basen rekreacyjny z licznymi 
atrakcjami, strefa saun, a także hala sporto-
wa w strefie suchej obiektu. Wartość umowy 
z wykonawcą basenu wyniosła 33,5 mln zł.

  Stanica żeglarska

Nowa stanica żeglarska za 6,5 mln zł stanęła 
przy stawie Morawa w Szopienicach-Burow-
cu. To pierwszy etap inwestycji zakładającej 
nowe zagospodarowania katowickiej Doliny 
5 Stawów. Powstał trzykondygnacyjny budy-
nek, wyposażony między innymi w hangar na 
łodzie, szkutnię oraz żaglownię. Wokół stanicy 
powstały alejki wraz z nowym oświetleniem, 
a także keja, pomost, infrastruktura kąpieli-
skowa i altana na grilla.

  Zielona metamorfoza al. Korfantego

W swojej skali zadanie niewielkie jednak po-
przez jego lokalizację stanowiące znakomity 
przykład zielonej rewolucji jaką przechodzą 
Katowice. Prace rozpoczęły się pod koniec ub.r. 
od zmiany organizacji ruchu na rondzie im. 
Gen. Ziętka. Następnie al. Korfantego na od-
cinku od ronda do skrzyżowania z ul. Moniusz-
ki zwężono do jednego pasa ruchu w każdym 
kierunku, a w wygospodarowanej przestrzeni 
powstały pasy zieleni, na których zasadzono 
45 drzew oraz krzewy.

Kompleks sportowy przy ul. Asnyka
fot. K. Kalkowski

Nowa stanica żeglarska
fot. Katowicka Agencja Wydawnicza

Węzeł drogowy w Giszowcu
fot. NDI

Nowe nasadzania na al. Korfantego pojawiły się 
kosztem zawężenia jezdni
fot. Kamil Kalkowski

Rok 2022 miał być dla nas wszystkich rokiem wytchnienia po pandemii koronawirusa. Niestety agresja Rosji na Ukrainę 
zdeterminowała bieg wydarzeń w kolejnych miesiącach. W trudnym momencie mieszkańcy Katowic po raz kolejny, po-
kazali solidarność i dobroć, pomagając na różne sposoby tym którzy tej pomocy najbardziej potrzebowali. Pomimo tych 
przeciwności miasto musi się rozwijać, oto wybrane inwestycje, które zostały ukończone w 2022 r.

Podstawowe zasady 
funkcjonowania i eksploatacji 

wentylacji w mieszkaniu
 

 Zadaniem wentylacji w budownic-
twie mieszkaniowym jest  odprowadzenie 
poprzez specjalne kanały wentylacyjne  nad-
miaru pary wodnej i wydychanego dwutlenku 
węgla z pomieszczeń mieszkalnych oraz do-
prowadzenie odpowiedniej ilości świeżego, 
powietrza zewnętrznego. Dla osiągnięcia tego 

celu oprócz sprawnej instalacji wentylacyjnej 
niezbędna jest jej prawidłowa eksploatacja ze 
strony mieszkańca. Przede wszystkim należy 
stosować się do zaleceń ujętych w regulami-
nie najmu lokalu mieszkalnego. Jak najczę-
ściej bez względu na temperaturę zewnętrzną 
należy przeprowadzać kilkuminutowe inten-
sywne wietrzenie mieszkania poprzez szerokie 
otwarcie okien (na ten czas należy nastawić 
głowice grzejnikowe na najmniejszą nastawę). 
Nie wolno zasłaniać ani zaklejać kratek wenty-
lacyjnych, gdyż takie działanie powoduje roz-
regulowanie całego układu wentylacyjnego 

w budynku. Obowiązuje całkowity zakaz mon-
tażu dodatkowych mechanicznych wentyla-
torów wywiewnych włączonych bezpośrednio 
do przewodów wentylacyjnych, szczególnie 
w mieszkaniach wyposażonych w instalacje 
gazową. Należy systematycznie czyścić kratki 
wentylacyjne oraz nawiewniki okienne, przy 

czym w tych ostatnich należy zwrócić szcze-
gólną uwagę, aby nie zamoczyć elementu 
higroskopijnego (taśmy) odpowiedzialnego 
za prawidłowe funkcjonowanie nawiewnika 
tj. jego automatyczne otwieranie i domyka-
nie. W dolnej części drzwi do łazienki powinien 
znajdować się otwór o powierzchni swobod-
nego przepływu min. 220 cm2.
Nieprawidłowe działanie lub brak wentylacji 
niesie za sobą  skutki wpływające negatyw-
nie zarówno na komfort życia najemcy jak 
i pogorszenie stanu technicznego mieszka-
nia. Brak dostępu odpowiedniej ilości świe-

żego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń 
mieszkalnych powoduje oprócz oczywistego 
wzrostu stężenia dwutlenku węgla oraz nie-
doboru tlenu także gwałtowny wzrost wilgot-
ności względnej. Nadmierne gromadzenie 
się wilgoci w pomieszczeniu jest nie tylko źle 
odbierane przez organizm człowieka, ale także 

działa bardzo destrukcyjnie na sam budynek 
jak i jego wyposażenie, gdyż pojawiają się 
wówczas różnego rodzaju wykwity, złuszcze-
nia farby, odspajanie się tynków, co w konse-
kwencji może doprowadzić do zagrzybienia 
pomieszczeń.
Reasumując wentylacja w mieszkaniu stano-
wi równie ważny element wyposażenia tech-
nicznego jak inne instalacje i również wymaga 
pewnych zasad obsługi oraz zabiegów higie-
nicznych.
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Budowa na ul. Kossutha 
niebawem się rozpocznie 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W KATOWICKIM TOWARZYSTWIE BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. W KATOWICACH

  KTBS już czeka na pozwolenie, by ruszyć 
z budową mieszkań przy Kossutha. 

Mieszkańcy naszych zasobów na os. Witosa 
pewnie wiedzą, że po starym biurowcu typu 
Lipsk, który stał przy ul. Kossutha 7 nie ma śla-
du. Trwająca kilka miesięcy rozbiórka zakoń-
czyła się już jakiś czas temu, a teren po wy-
burzeniu został uprzątnięty. W tej chwili trwają 
przygotowania do rozpoczęcia budowy no-
wego budynku mieszkalnego. Przygotowania 
to nie tylko roboty budowlane, ale także do-
pełnianie formalności - nasza spółka złożyła 
już wniosek o pozwolenie na budowę i zaraz 
po otrzymaniu zielonego światła zamierza ru-
szyć z pracami w terenie.  

Obserwując obecną sytuację na rynku kre-
dytów i sprzedaży mieszkań widać wyraźnie, 
jak dużą rolę spełnia szeroko rozumiany za-
sób mieszkań miejskich. Cieszę się, że nasze 
Katowickie TBS dynamicznie realizuje program 
budowy nowych lokali na wynajem dla osób 
niechcących lub niemogących z przyczyn fi-
nansowych zaciągać kredytów hipotecznych. 
Szczególnie w dzisiejszych czasach szeroka 
i różnorodna oferta mieszkań oferowanych 
przez miasto ma bardzo duże znaczenie. 
Mogę zadeklarować, że kierunek ten będzie 
kontynuowany - mówi prezydent Katowic 
Marcin Krupa.        
    
  Budynkiem mogą być zainteresowane  
rodziny wielodzietne

Po otrzymaniu pozwolenia rozpocznie się war-
ta niemal 47 mln złotych budowa nowego 
bloku, w którym większość przestrzeni zajmą 
mieszkania, ale część powierzchni zostanie 
przeznaczona na inne cele. Będzie to budynek 
dedykowany rodzinom z dziećmi zawierający 
75 mieszkań, z których znaczna liczba to lokale 

wielopokojowe – największe będą miały na-
wet 5 pokoi. Takie rozwiązanie jest wynikiem 
bardzo dużego zainteresowania większymi 
mieszkaniami przy innej realizacji KTBS. Jeżeli 
ktoś jest zainteresowany dużym mieszkaniem 
warto by obserwował stronę internetową i Fa-
cebooka KTBS gdzie pojawią się wszystkie ak-
tualne informacje.  

Gdy zasiedlaliśmy mieszkania przy ul. Leopol-
da okazało się, że największym zaintereso-
waniem cieszą się mieszkania wielopokojo-
we i o dużych metrażach. Zrozumieliśmy, że 
musimy wyjść z propozycją dla rodzin, także 
tych wielodzietnych. Stąd właśnie pomysł na 
większe lokale przy ul. Kossutha - mówi Janusz 
Olesiński prezes Katowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. 

Przy budynku w parkingu wewnętrznym i ze-
wnętrznym łącznie zaprojektowano ok. 170 
miejsc postojowych zarówno terenowych oraz 
w garażu podziemnym. Ponadto pomiędzy 
stanowiskami postojowymi terenowymi za-
projektowano dodatkowe nasadzenia drzew. 

  W budynku znajdzie się także miejsce dla 
usług publicznych

W nowym bloku przy ul. Kossutha 7 zamiesz-
kają nie tylko ludzie, ale pojawią się tam także 
instytucje. Jedną z nich będzie dyrekcja miej-
skiej biblioteki publicznej, która ma być prze-
niesiona z budynku przy ul. Kossutha 11. Planuje 
się, że w przyszłości także biurowiec przy Kos-
sutha 11 zostanie wyburzony, a w jego miejscu 
powstanie, podobny do tego obecnie reali-
zowanego, budynek mieszkalny. Drugą, bar-
dzo oczekiwaną w dzielnicy instytucją, która 
pojawi się przy ul. Kossutha 7 będzie żłobek 

trzyoddziałowy na ok. 90 dzieci. Bardzo dobra 
lokalizacja oraz sąsiedztwo rozwijających się 
dzielnic Katowic bez wątpienia wpłynie na 
dużą frekwencję w placówce.    
 
  Nowi mieszkańcy będą mogli uzyskać  
dopłaty czynszu 

Najemcy mieszkań, którzy wprowadzą się do 
budynku przy ul. Kosshuta 7 będą mogli sko-
rzystać z 15 letniej dopłaty do czynszu. Dzisiaj 
dopłaty wynoszą średnio około 7,5 zł na m2 
a najwyższa stawka czynszu w KTBS to 17,17 zł 
za m2. Po uzyskaniu dopłaty najemca płaciłby 
więc maksymalnie 10 zł za m2 co jest niezwykle 
atrakcyjną ofertą na rynku, szczególnie biorąc 
pod uwagę standard oferowanych przez Ka-
towickie TBS mieszkań.  

  Os. Witosa bardzo atrakcyjne wśród  
najemców

Budowa nowego bloku na os. Witosa od-
powie na dużą atrakcyjność mieszkań KTBS 
w tej okolicy. W jednym z wiosennych nabo-
rów na wolne lokale w budynku przy pobliskiej  
ul. Sławka padł rekord zainteresowania - aż 
64 chętnych starało się o lokal. Inflacja i trud-
na sytuacja na rynku nieruchomości to bez 
wątpienia przyczyny zwiększonego zaintere-
sowania bezpiecznym wynajmem mieszkań 
z naszej spółki. Nowe mieszkania zbudowane 
na os. Witosa dołączą do grona 2400 lokali, 
którymi już dysponuje KTBS. Portfolio spółki 
zostanie poszerzone bez wątpienia o miesz-
kania, które będą oferowały jeden z większym 
metraży jakie do tej pory były dostępne. Czas 
pokaże, czy będzie to nowy trend w polityce 
spółki. Budowa przy Kossutha 7 powinna za-
kończyć się w trzecim kwartale 2024. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z  dnia 27.04.2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 
 
Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o. w  Katowicach reprezentowa-
na przez Zarząd Spółki z  siedzibą w  Katowicach ul. Krasińskiego 14,40-
019 Katowice, tel. +48 (32) 253-67-13 e-mail: sekretariat@tbs.katowice.pl 
 
Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z  którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 
sposób:
• pod adresem poczty elektronicznej: iodo@tbs.katowice.pl
• pisemnie na adres siedziby Administratora.
 
Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w  związku z  realizacją zadań wła-
snych bądź zleconych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. w Katowicach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO); określonych 
przepisami prawa, w szczególności:

• ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkal-
nictwa (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 z późn.zm.),

• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 172 z późn. zm),

• ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z  2020r. poz. 1740 
z późn. zm),

• ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 z późn. zm.),

• ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków miesz-
kaniowych w  pierwszych latach najmu mieszkania (tj. Dz. U. z  2021r. poz. 2158 
z późn. zm) bądź spełnienia przez Spółkę obowiązków określonych innymi prze-
pisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w  celu wykonania umowy, której 
Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawar-
ciem umowy. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Mogą również wystąpić przypadki, w  których zostanie Pani/Pan poproszona/y 
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i za-
kresie. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnio-
nych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym:

a.  podmiotów wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej  
 (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu 
  informatycznego); 
b. podmiotów świadczących obsługę prawną Spółki; 
c. podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie  
 realizowanych przez te podmioty usług na rzecz Spółki; 
d.  Miastu Katowice, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach.

Okres przechowywania danych osobowych.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 
prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w  celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo 

do żądania od administratora:

• dostępu do treści swoich danych osobowych,

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

• usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na pod-

stawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawi-

dłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

• przenoszenia swoich danych osobowych w  zakresie danych przetwarzanych na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 

 

a  ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych.

 

Prawo do cofnięcia zgody.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, 

zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momen-

tu jej wycofania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie-

podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

• ustawowym,

• umownym,

• warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swo-

ich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skut-

kować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich da-

nych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

3. W  przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a  nie 

poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą  profilowane. 

 

Źródło pochodzenia danych osobowych.

W przypadku gdy jesteście Państwo osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszka-

nia Państwa dane (imię, nazwisko i PESEL) otrzymaliśmy za pośrednictwem zgłoszenia 

dokonanego przez Wnioskodawcę/Najemcę lokalu.
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Nowa inwestycja KTBS 
na ukończeniu 

 
W katowickim Giszowcu kończy się 
budowa osiedla domów szeregowych, 
nawiązujące architekturą do histo-
rycznej zabudowy osiedla ogrodu.

  To pierwsza inwestycja KTBS przeznaczona 
na sprzedaż. 

Całkowity dochód ze sprzedaży mieszkań 
zostanie przeznaczony na rewitalizację  
kamienic w centrum miasta.

Mieszkańcy katowickiego Giszowca mogą ob-
serwować postępy prac na budowie 4 klima-
tycznych budynków w okolicach szkoły, które 
swoją architekturą nawiązują do historycznej 
zabudowy osiedla ogrodu. To nowa inwesty-
cja KTBS “Przyjazny Zakątek”.  W powstają-
cych budynkach znajdzie się 16 mieszkań na 
sprzedaż, o wielkości od ok. 80 do 90 m kw. 
Każde mieszkanie będzie miało swój ogródek 
i 2 stanowiska postojowe – albo 1 w garażu 
i jedno na terenie, albo dwa terenowe. Będzie 
także wyposażone w ogrzewanie podłogowe. 
Mieszkania będą wykończone w stanie dewe-
loperskim. 

Ta inwestycja jest dla nas nietypowa z kil-
ku powodów. Pierwszy raz budujemy w celu 
bezpośredniej sprzedaży mieszkań. Musimy 
w tym przypadku brać pod uwagę inne pa-
rametry, np. finansowe, niż przy tradycyjnym 
dla nas budownictwie na wynajem. Dodat-
kowo budujemy w bliskim sąsiedztwie histo-
rycznej, giszowieckiej zabudowy, a to wymaga 
od nas stosowania się do wytycznych kon-
serwatora. Każdy detal powstających budyn-
ków musiał zostać wcześniej skonsultowany 
i zatwierdzony przez konserwatora - mówi  
Janusz Olesiński z Katowickiego TBS.     

  Zysk ze sprzedaży TBS przeznaczy na  
renowację kamienic

To pierwsza tego typu inwestycja Katowickie-
go TBS. Nie tylko dlatego, że mieszkania zosta-
ną sprzedane najprawdopodobniej w drodze 
licytacji, ale ponadto dochód ze sprzedaży 
zostanie przeznaczony na renowację trzech 
kamienic przy ul. Mariackiej, gdzie także zo-
stał już wybrany wykonawca i rozpoczęły się 
prace budowlane. Cena wywoławcza lokalu 
mieszkalnego zostanie ustalona po ostatecz-
nym rozliczeniu budowy, z uwzględnieniem 
aktualnych na dzień ogłoszenia licytacji cen 
rynkowych nowych lokali mieszkalnych. 

  Już dziś można zapisywać się na listę  
zainteresowanych

Osoby zainteresowane inwestycją już 
dziś mogą zapoznać się z informacja-
mi na jej temat na stronie internetowej  
przyjaznyzakatek-tbs.pl oraz zapisywać  
się na l istę otrzymujących informację  
postępach budowy i etapach sprzedaży.  
Zakończenie budowy i sprzedaż mieszkań są 
planowane na wiosnę przyszłego roku. 


