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Przekształcenie użytkowania 
wieczystego gruntów

W numerze

Zgodnie z  założeniami regulaminu „Rozliczania kosz-
tów dostawy zimnej wody i  odprowadzania ścieków…” 
na dzień 30.06.2019 r., przypada ostatni dzień okresu roz-
liczeniowego, a  zatem termin dokonania odczytu stanu 
wodomierzy zamontowanych w lokalach znajdujących się 
w zasobach naszej Spółdzielni.

Przypominamy, że  odczyty zbierane są  już tylko drogą elek-
troniczną, a  zatem nie wymagają od  Państwa obecności, 
a  co  za  tym idzie udostępnienia lokalu celem uzyskania sta-
nu z  urządzeń pomiarowych. Może natomiast mieć miejsce 
sytuacja, kiedy to  pracownik Działu Konserwacyjno-Remon-
towego Spółdzielni skontaktuje się z Państwem celem spraw-
dzenia szczelności i  prawidłowości zamontowania urządzeń 

RoZlicZyliśmy koSZty doStawy wody 
i odpRowadZenia ścieków Za i półRocZe 2019 R.

REKLAMA

sanitarnych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, czy też samego 
urządzenia pomiarowego. Podczas rozliczenia każdego okresu, 
przystępujemy do analizy zużycia wody w poszczególnych lo-
kalach. W przypadku wątpliwości, stwierdzenia potencjalnych 
(znacznych) rozbieżności względem poprzednich okresów 
rozliczeniowych, przekazujemy informację do wcześniej wspo-
mnianego działu z prośbą o zweryfikowanie stanu faktycznego, 
poprzez bezpośrednią wizytę w Państwa mieszkaniu.
Ze  względu na  cały czas występujące (często bagatelizowane 
przez użytkowników lokali mieszkalnych) drobne awarie urzą-
dzeń sanitarnych, po  raz kolejny apelujemy i  przypominamy, 
że  niesprawne urządzenie potrafi znacząco zwiększyć zużycie 
wody, a  zatem generuje dodatkowe, całkiem niepotrzebne 
koszty. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest usunię-
cie awarii spłuczki, aniżeli regulowanie wysokich rachunków 
za wodę.
W związku z mijającym w roku bieżącym (i ubiegłym) pięciolet-
nim okresem ważności legalizacji pierwszych wodomierzy z na-
kładką radiową, zamontowanych w lokalach na terenie osiedla 
w latach 2013-2014, dokonano wymiany 88% spośród 3 586 szt. 
urządzeń pomiarowych przewidzianych do wymiany.
Podsumowując dokonane rozliczenie informujemy, że w I pół-
roczu 2019 roku do  budynków Spółdzielni dostarczono 
152.840,42 m3 wody. Różnica między zużyciem wynikającym 
ze wskazań wodomierzy głównych a sumą wskazań wodomie-
rzy indywidualnych (administracyjnych, lokalowych, mieszka-
niowych) wyniosła 3.745,31 m3, tj. 2,47% w  skali Spółdzielni. 
Średnie zużycie wody w  lokalach mieszkalnych, przypadające 
na 1 osobę w skali miesiąca wyniosło 3,36 m3, wielkość ta utrzy-
muje się na zbliżonym poziomie od wielu lat.

Grzegorz Zając
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klUB „ReZonanS”, Ul. SowiŃSkieGo 5a;

telefon: 32 256 40 20, e-mail: rezonans@smpaderewski.pl
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co SiĘ dZiało w klUBie?

XXXViii ZłaZ RodZinny
W sobotę 7 września wybraliśmy się wraz z innymi spółdziel-
cami na  Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych 
Województwa Śląskiego im. Neli i Tytusa Szlompek. Hasłem 
tegorocznego Złazu był „Rok Młodych w PTTK”, dlatego tym 
razem, z  myślą o  dzieciach, udaliśmy się w  zupełnie innym 
kierunku. Metą Złazu było „Miasteczko Twinpigs” w  Żorach, 
na  terenie którego każdy z  uczestników miał do  dyspozycji 
wszystkie atrakcje znajdujące się w  Parku Rozrywki, opiekę 
medyczną i gorący posiłek. Zanim jednak dotarliśmy do Żor, 
spacerowaliśmy 7 km trasą obejmującą: „Park Zwierzyniecki”, 
Rynek w Pszczynie, gdzie zrobiliśmy przerwę na lody. Następ-
nie udaliśmy się przyjemną leśną trasą nad zaporę „Łąka”. 
Po  spacerze autokar zawiózł nas do  Żor. Na  mecie zabawa 
trwała do późnych godzin popołudniowych, pogoda dopisa-
ła, a wraz z pogodą dobre nastroje. Dzieci oddały się szaleń-
stwu na  zjeżdżalniach, karuzelach, ścieżkach edukacyjnych, 
strefach gier i wielu innych. W tym roku frekwencja była więk-
sza niż w latach ubiegłych. W złazie uczestniczyło 1600 osób 
z 22 spółdzielni z całego województwa. Z naszej Spółdzielni 
wybrało się 57 osób, towarzyszyła nam Prezes Spółdzielni 
elżbieta Zadróż.
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PRZEKSZtAłcENiE użytKOWANiA WiEcZyStEgO 
gRuNtóW WE WłASNOść

Nawiązując do przekazanych w marcowym biuletynie infor-
macji, z satysfakcją spieszę poinformować Państwa, że otrzy-
maliśmy już zaświadczenia potwierdzające przekształcenie 
użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w sto-
sunku do wszystkich naszych nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi. To, że  bez przeszkód mogliśmy 
otrzymać te zaświadczenia jest efektem podjętych na począt-
ku lat dwutysięcznych (na spółdzielnie mieszkaniowe został 
nałożony nową ustawą – ustawą o spółdzielniach mieszkanio-
wych – obowiązek podziału nieruchomości) decyzji odnośnie 
sposobu podziału terenów Spółdzielni na: nieruchomości ma-
jące pozostać wyłącznie własnością Spółdzielni i nieruchomo-
ści, dla których spółdzielnie zostały zobligowane do określenia 
odrębnej własności lokali. Podjęte wówczas decyzje okazały 
się trafne z punktu widzenia przepisów ustawy o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
Jako odrębne nieruchomości zostały bowiem wydzielone 
nieruchomości (działki gruntów) zabudowane budynkami 
mieszkalnymi i działki gruntu niezabudowane, albo zabudo-
wane obiektami innymi niż mieszkalne. Tak więc od 1 stycznia 
b.r. Spółdzielnia jest współwłaścicielem (wraz z właścicielami 
wyodrębnionych i przeniesionych na ich rzecz lokali) działek 
gruntu, na których stoją budynki mieszkalne i użytkownikiem 
wieczystym pozostałych działek gruntu.

Za grunty przekształcone w prawo własności będziemy uisz-
czać na rzecz Miasta Katowice opłaty z tytułu przekształcenia. 
Opłata ta wynosi tyle samo, co opłata roczna z tytułu użytko-
wania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształ-
cenia, gdyby do niego nie doszło. Opłaty z tytułu przekształ-
cenia ponoszą wszyscy właściciele w  danej nieruchomości, 
w wielkości wynikającej z ich udziału w nieruchomości wspól-
nej (tak samo płaciliśmy dotychczas opłaty z  tytułu użytko-
wania wieczystego gruntów). Spółdzielnia ponosi opłaty 
w udziale stanowiącym sumę udziałów przypadających na lo-
kale mieszkalne zajmowane na prawach spółdzielczych. Oso-
by posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do  lokali 
i spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, opła-
ty z tytułu przekształcenia będą mieli uwzględnione w opła-
cie eksploatacyjnej uiszczanej do Spółdzielni. Osoby, na rzecz 
których została przeniesiona własność lokali, opłatę tę będą 
wnosić bezpośrednio do Miasta. Za grunty, które nie zostały 
przekształcone w prawo własności nadal będziemy uiszczać 
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Ustawa stanowi, że opłatę z tytułu przekształcenia wnosi się 
przez 20 lat, przy czym nie dotyczy to  nieruchomości wy-
korzystywanej do  prowadzenia działalności gospodarczej. 
W  stosunku do  nieruchomości/udziału w  nieruchomości 
wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej 
opłatę wnosi się przez okres 33, 50 lub 99 lat, w  zależności 
od  obowiązującej przed przekształceniem stawki procento-
wej opłaty rocznej z  tytułu użytkowania wieczystego. Przy 
stawce 1% – przez 99 lat; przy stawce 2% – przez 50 lat; a przy 
stawce 3% – przez 33 lata.

W każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty, wła-
ściciel gruntu/udziału w gruncie (nieruchomości) może zgło-
sić właściwemu organowi (w naszym przypadku Prezydento-
wi Miasta Katowice) zamiar jednorazowego wniesienia opłaty 
z  tytułu przekształcenia. Wysokość opłaty jednorazowej od-
powiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, 
w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej 
oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym sta-
nowią przepisy ustawy. Ustawodawca postanowił, że właści-
wy organ jednostki samorządu terytorialnego może udzielić 
osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będącym 
właścicielami lokali mieszkalnych bonifikaty od  tej opłaty 
na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Korzystając z  nadanego przez ustawodawcę uprawnienia 
Rada Miasta Katowice, uchwałą Nr III/41/18 z dnia 20 grudnia 
2018 r., ustaliła bonifikaty w takiej samej wysokości jak usta-
wodawca w odniesieniu do gruntów stanowiących własność 
Skarbu Państwa. Zgodnie z ww. uchwałą bonifikata wynosi:
1. 60% – w  przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie 

wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, czy-
li w roku 2019;

2. 50% – w  przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie 
wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
i tak dalej, o 10% mniej w kolejnych latach, kończąc na 10% 
– w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesio-
na w szóstym roku po przekształceniu.

Uchwała stanowi również, że jeżeli zaświadczenie potwierdza-
jące przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności zostało doręczone po dniu 31 grudnia 2019 r. 
właściciele lokali i spółdzielnie mieszkaniowe zachowują pra-
wo do bonifikaty w wysokości 60% w przypadku, gdy opłata 
jednorazowa zostanie wniesiona do dnia 29 lutego 2020 r. Za-
miar wniesienia opłaty jednorazowej należy wówczas zgłosić 
do dnia 1 lutego 2020 r.

Jak wspomniałam na początku, nasza Spółdzielnia otrzymała 
zaświadczenia w stosunku do wszystkich gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe. Jednak z uwagi na fakt, że w na-
szych budynkach, oprócz lokali mieszkalnych, znajdują się 
również lokale użytkowe służące prowadzeniu przez Spół-
dzielnię działalności gospodarczej, co do których udzielenie 
pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia 
pomocy de minimis, Spółdzielnia nie zgłosiła jeszcze ewentu-
alnego zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej. Rozbieżno-
ści interpretacyjne co do tego, jak należały rozumieć i zastoso-
wać przepisy o pomocy przy realizacji przedmiotowej ustawy 
są jeszcze analizowane zarówno w urzędzie, jak i w spółdziel-
niach – tym bardziej, że  dopiero 15 sierpnia weszła w  życie 
kolejna jej nowelizacja. Zarząd naszej Spółdzielni aktualnie 
analizuje możliwość sfinansowania w roku bieżącym kosztów, 
jakie trzeba będzie ponieść decydując się na opłatę jednora-
zową, a tym samym skorzystać z 60% bonifikaty w części opła-
ty dotyczącej lokali mieszkalnych.

Elżbieta Zadróż
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Szanowni Państwo, gdybym miał krótko scharakteryzować 
formę otrzymywania korespondencji drogą e-mailową – 
to  właśnie użyłbym tych trzech prostych słów. Dlaczego? 
Po pierwsze praktycznie, gdyż zdecydowanie szybciej trafia 
do Państwa informacja między innymi o nowym wymiarze 
opłat, rozliczeniu mediów czy np. o przeprowadzanych prze-
glądach. Mają Państwo na ekranie swojego komputera czy 
smartfonu informację „od razu”, a nie po kilku, czy czasem 
nawet kilkunastu dniach od  momentu wystawienia doku-
mentu czy sporządzenia pisma. Dodatkowo (jak to czasem 
bywa z  dokumentami papierowymi) potrafią się zagubić, 
a my zapominamy jaka kwota widniała, ile było do zapłaty, 
czy coś mieliśmy odliczyć. Mając dokument elektroniczny 
w  e-mailu zawsze mogą Państwo go odnaleźć i  podejrzeć 
co zawiera i na jaką kwotę był wystawiony.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest ujęcie ekonomicz-
ne, ważne szczególnie teraz, gdy opłaty za usługi pocztowe 
rosną, a Spółdzielnia (a więc bezpośrednio Państwo) ponosi 
realne koszty związane z obsługą wysyłki – aktualnie zwykły 
list kosztuje 3,30 zł, a cena listu poleconego to niemal 8 zł. 
właśnie w związku z tymi rosnącymi w szybkim tempie 
kosztami korespondencji, Spółdzielnia rozważa wpro-
wadzenie od przyszłego roku opłaty za dostarczanie ko-
respondencji w formie papierowej. opłatą tą obciążani 
byliby właściciele mieszkań i  garaży niezamieszkujący 
w zasobach Spółdzielni i korzystający ze standardowej 
formy korespondencji papierowej.

Praktycznie, ekonomicznie i ekologicznie.
Korespondencja w Spółdzielni.

Po trzecie, ale równie ważne (o ile nie najważniejsze!), to kwe-
stia podejścia ekologicznego, pozwalającego na ogranicze-
nie negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję 
zużywania papieru, a zatem oszczędzanie zasobu naturalne-
go. W zasobach naszej Spółdzielni znajduje się ponad 4 ty-
siące lokali mieszkalnych, nie wspominając już o  garażach 
czy lokalach użytkowych, a więc jest to w istocie bardzo duża 
ilość papieru drukowanego i  wysyłanego do  Państwa przy 
każdej okazji zmiany wymiaru opłat i nie tylko.

Na szczęście korespondencja w formie elektronicznej zysku-
je coraz więcej zwolenników również w  naszej Spółdzielni. 
Aby ich liczba rosła w szybszym tempie, gorąco zachęcamy 
do rezygnacji z korespondencji papierowej (zwłaszcza tych 
z  Państwa, którzy nie zamieszkują w  zasobach Spółdzielni) 
na rzecz zdecydowanie bardziej ekologicznego rozwiązania 
– jakim jest korespondencja elektroniczna.

Przypominamy, że w tym celu wystarczy złożyć w Spółdzielni 
oświadczenie o treści, jak na wzorze na stronie obok. Wów-
czas wszelka korespondencja kierowana do Państwa będzie, 
zamiast do  skrzynki pocztowej, trafiała na  podany adres 
 e-mailowy. Oświadczenie można złożyć osobiście w  siedzi-
bie Spółdzielni, bądź wysłać pocztą na  adres Spółdzielni. 
Gorąco zachęcamy, a wręcz namawiamy, do korzystania wy-
łącznie z korespondencji elektronicznej.

Grzegorz Zając

Klub REZONANS
klUB „ReZonanS”, Ul. SowiŃSkieGo 5a;

telefon: 32 256 40 20, e-mail: rezonans@smpaderewski.pl

Zapraszamy na zajęcia stałe:
• sekcja plastyczna dla dzieci  środa i piątek  godz. 16.00 – 17.30
• warsztaty plastyczne dla dorosłych wtorek   godz. 16.00 – 18.00
• modelarnia    poniedziałek  godz. 15.00 – 19.00 

      środa – piątek  godz. 16.00 – 20.00
• brydż sportowy   środa   godz. 15.30 – 19.00

ponadto zapraszamy na prowadzone w klubie odpłatne zajęcia:
• balet dla dzieci   wtorek   godz. 17.15
• pilates    czwartek  godz. 18.00 i 19.00
• karate dla dzieci (2 grupy)  poniedziałek i środa godz. 16.00 i 16.45
• gimnastyka dla Seniorów  poniedziałek i środa godz. 11.00
• gimnastyka zdrowotna   poniedziałek, czwartek godz. 9.00
• taniec dla seniorów   wtorek   godz. 10.00
•  mieszane sztuki walk/samoobrona piątek   godz. 17.30
• język angielski dla dzieci (6 grup) poniedziałek  godz. 16.15 – 9-latki, 17.00 – 6-latki, 17.45 – 7-8 latki 

      czwartek  godz. 16.30 – 3-latki, 17.00 – 4-latki, 17.45 – 5-latki.

W Klubie „Rezonans” we wtorki od godziny 14.00 – 16.00 odbywają się spotkania filatelistów, prowadzone przez Prezesa Koła 
Terenowego nr 1 – Pana Romualda Jeżewskiego, działającego w ramach Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego Polskiego Związku 
Filatelistów. PZF to stowarzyszenie kulturalno-oświatowe, zrzeszające filatelistów i sympatyków filatelistyki, a także innych ko-
lekcjonerów. Gorąco polecamy.
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PAMiĘtAJ! Już niedługo odbędą się wybory 
do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 4 

Osiedle Paderewskiego – Muchowiec
Każdy z  nas chciałby, aby otoczenie, w  którym mieszkamy 
było przyjazne ludziom, okolica ładna, a  władze samorzą-
dowe dążyły do  nieustannego rozwoju miasta, oczywiście 
ze  szczególnym uwzględnieniem naszego osiedla. Jednym 
słowem, aby nasza mała ojczyzna – osiedle, czy też dzielnica, 
była idealnym miejscem do życia. A jeszcze, gdybyśmy mogli 
mieć wpływ na decyzje podejmowane w naszych lokalnych 
sprawach, to byłaby pełnia szczęścia.
Otóż nadarza się znakomita okazja, abyśmy w końcu poczuli 
się, jak gospodarze naszej najbliższej okolicy, ponieważ zbli-
żają się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Kato-
wic obejmującej obszar Osiedla Paderewskiego i Muchowca.
Jednostki pomocnicze to  organy samorządowe tworzone 
przez gminy, które pełnią funkcję opiniodawczą w sprawach 
lokalnych dotyczących m.in.: zaspokajania potrzeb mieszkań-
ców czy też zarządzania infrastrukturą komunalną.
Oto przykłady zadań, które mogą być realizowane przez Radę 
Jednostki:
• organizowanie, inicjowanie i  koordynowanie przedsię-

wzięć (inicjatyw) mających na  celu poprawę warunków 
życia mieszkańców Osiedla,

• opiniowanie projektu budżetu miasta,
• zapewnianie ścisłego współdziałania z  Radą Miejską i  jej 

Komisjami oraz Prezydentem Miasta,
• uczestnictwo przedstawiciela Rady Jednostki w komisjach 

przetargowych organizowanych przez jednostki organiza-
cyjne miasta,

• uczestnictwo w  planowaniu budowy i  remontów obiek-
tów komunalnych, w tym: dróg i ulic oraz ich oświetlenia, 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, sieci zaopatrujących 
w  energię elektryczną i  cieplną budynki mieszkalne oraz 
urządzeń sportowych,

• umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w  roz-
strzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, 
a mającym wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

• przedstawianie opinii odnośnie uchwalania studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy oraz planów szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego Osiedla, a także jego zmian,

• wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społecz-
ności osiedlowej.

Nasze osiedle nie miało do tej pory reprezentacji w tym orga-
nie, przez co mieszkańcy nie mieli realnego wpływu na po-
dejmowane decyzje, w tym te dotyczące ich bezpośrednio.
Ale to się zmieniło w lipcu br., ponieważ Rada Miasta Katowi-
ce uchwałą nr IX/177/19 nadała Statut Jednostce Pomocniczej 
nr 4 (Osiedle Paderewskiego – Muchowiec), a na 24 listopada 
b.r. wyznaczono wybory do Rady tej Jednostki.
Co warte podkreślenia, Rada składa się z mieszkańców osie-
dla, którzy są zgłaszani i wybierani również przez mieszkań-
ców osiedla, jak zatem widać, w pełni realizowana jest zasada 
„nic o nas bez nas”. Z tego względu warto zaangażować się 
w wybory, a następnie w prace nowej Rady.
Zachęcamy do  zapoznania się z  komunikatem Prezydenta 
Miasta Katowice dotyczącym wyborów do  Rady (treść roz-
porządzenia znajdą Państwo na stronie obok) i  do  wzięcia 
w nich czynnego udziału. Wszystko w naszych rękach!

Sławomir Kwiecień

Prace remontowe w zasobach Spółdzielni
Aktualnie prowadzone są następujące prace:
 
i BUdowlane
1. Termomodernizacja budynku – ul. Sowińskiego 17-19-21. 

Wykonawcą robót jest firma: FHU „HEBDA” Paweł Hebda, 
Os. Rzeka 376B, 34-451  Tylmanowa, tel. 18 262 53 58. 
Przewidywany termin zakończenia robót: 31.12.2019 r.

2. Termomodernizacja budynku – ul. Graniczna 53, 53A, 53B 
oraz 53C. 
Wykonawcą robót jest firma: FHU „HEBDA” Paweł Hebda, 
Os. Rzeka 376B, 34-451  Tylmanowa, tel. 18 262 53 58. 
Przewidywany termin zakończenia robót: 20.12.2020 r.

3. Bieżąca naprawa nawierzchni drogowych i chodnikowych. 
Wykonawcą robót jest firma: ESPRI, ul. Wiosenna 47, 
41-253 Czeladź, tel. 32 265 58 07. 
Przewidywany termin zakończenia robót: 6.12.2019 r.

 

ii elektRycZne
1. Remont elektrycznych tablic administracyjnych w piwni-

cach budynku przy ul. Sikorskiego 22 i Sikorskiego 24. 
Wykonawcą robót jest firma: EMOD, ul. Lotników 34, Ra-
dzionków, tel. 506 144 003. 
Przewidywany termin zakończenia robót: 20.12.2019 r.

2. Wymiana istniejących źródeł światła na oświetlenie typu 
LED z czujnikiem ruchu w budynku przy ulicy Sowińskiego 
43-45. 
Wykonawcą robót jest firma: Bartosz Jabłoński Marketing 
Inwestycyjny, ul. Graniczna 57C, Katowice, tel. 511 208 582. 
Przewidywany termin zakończenia robót:18.10.2019 r.

Informujemy, że  wszelkie sprawy związane z centralnym ogrzewaniem należy zgłaszać do Działu Remontowo-Konserwacyjnego 
Spółdzielni – od godz. 7.00 do godz. 15.00, tel. 32 351-17-72 (73),  natomiast po godz. 15.00 i w dni wolne i świąteczne całodobo-
wo  – do Pogotowia Technicznego Spółdzielni, tel. 607-614-081. 

Anna Secemska
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ubEZPiEcZENiE MiESZKANiA 
ZE SKłAdKą PłAtNą MiESiĘcZNiE
tzw. ubezpieczenie mieszkania przy czynszu

Na pytania odpowiada Krzysztof Kasperczyk – 
Dyrektor Regionu UNIQA dla Mieszkalnictwa.

wielu mieszkańców pyta czy i w jakim za-
kresie powinni ubezpieczyć swoje miesz-
kania.
Do  Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA rocz-
nie zgłaszanych jest ponad 100 000 szkód 
w  budynkach wielorodzinnych. Najbardziej 
powszechne zgłoszenia dotyczą  zalania, 
stanowią ponad 60% wszystkich szkód. Czę-
sto zalaniu ulega kilka mieszkań, a  ustalenie 
sprawcy nie zawsze jest możliwe.
Bardzo dotkliwe są szkody powstałe w wyniku 
pożarów. Niejednokrotnie wiążą się z  utratą 
dobytku całego życia. Rocznie występuje 
około 12 000 szkód pożarowych. Nierzadkie 
są także przypadki kradzieży z włamaniem.
Wobec tego zrozumiałym jest, że odpowiedź 
na pytanie czy należy się ubezpieczyć, brzmi 
tak, zdecydowanie tak.

wiemy już, że  należy się ubezpieczyć, 
ale pytanie jak to zrobić najlepiej i najko-
rzystniej?
Dobre ubezpieczenie powinno zawierać sze-
roki zakres zabezpieczający nas przed różny-
mi zdarzeniami losowymi oraz gwarantować 
nam wysoką sumę ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej.
Chciałbym podkreślić, że  dzięki współpracy 
UNIQA i  Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. 
Paderewskiego mieszkańcy mają możliwość 
zwarcia indywidualnej umowy ubezpiecze-
nia mieszkania i  odpowiedzialności cywilnej 
ze  składką płatną miesięcznie, tzw. ubezpie-
czenie mieszkania przy czynszu.

czym ubezpieczenie UniQa różni się od in-
nych ofert na rynku?
Po pierwsze, nasza polisa gwarantuje ochronę 
w  zakresie najczęściej występujących szkód, 
o których rozmawialiśmy wcześniej.
Po drugie, nasza polisa zawiera ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w  życiu prywat-
nym całej rodziny do sumy nawet 500 000 zł.
Po trzecie, nasza polisa zawierana jest na czas 
nieokreślony. Dzięki temu, że składka stanowi 
element opłat czynszowych, nie musimy pa-
miętać o terminie wznowienia umowy.
Po czwarte, składka za naszą polisę wnoszona 
jest w niskich, miesięcznych ratach i rozpoczy-
na się już od 10 zł miesięczne.
Po  piąte, składka ubezpieczeniowa za  naszą 
polisę jest stała, wystąpienie szkody nie po-
woduje podniesienia składki. Mimo wypła-
ty odszkodowania w  jednym miesiącu, już 
pierwszego dnia następnego miesiąca suma 
ubezpieczenia zostaje odnowiona, czyli nie 
jest pomniejszona o wypłacone wcześniej od-
szkodowanie.

Po  szóste, otrzymujemy bezpłatny pakiet 
usług assistance, czy pomoc w  przypadku 
wystąpienia awarii lub zdarzenia losowego, 
np.  wezwanie i  opłacenie fachowców, takich 
jak elektryk czy hydraulik.

wspomniał pan, że  suma ubezpieczenia 
w oc może wynieść nawet 500 000 zł. dla-
czego ubezpieczenie oc jest tak ważne?
Podstawowym wariantem umowy jest tzw. 
Wariant bezpieczny. Obejmuje on ubezpie-
czenie naszego majątku znajdującego się 
w naszym mieszkaniu oraz pomieszczeniach 
przynależnych takich jak piwnica lub garaż. 
W  standardzie jest również OC w  życiu pry-
watnym.
Przy najniższej składce, czyli 10  zł miesięcz-
nie, ubezpieczamy nasz majątek na  sumę 
10 000 zł oraz naszą odpowiedzialność cywil-
ną na sumę 100 000 zł. W praktyce oznacza to, 
że jeżeli np. zalejemy naszych sąsiadów i klat-
kę schodową, to Uniqa pokryje koszty remon-
tu do kwoty 100 000 zł.

czy ubezpieczenie oc dotyczy tylko zalań 
sąsiedzkich?
Nie, absolutnie nie. Odpowiedzialność cy-
wilna zachodzi wtedy, gdy w  związku z  wy-
konywaniem czynności życia prywatnego 
ubezpieczony lub jego bliska osoba wyrządzi 
osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczo-
wą, do  której naprawienia jest zobowiązana 
w myśl przepisów prawa. Czynności życia pry-
watnego to  m.in. użytkowanie lokalu miesz-
kalnego, sprawowanie opieki nad dziećmi, 
posiadanie zwierząt domowych, rekreacyjne 
uprawianie sportu, np. jazda na rowerze.
Życie pokazuje, że nawet przy zachowaniu du-
żej ostrożności nie jesteśmy wstanie ustrzec 
się przed wyrządzeniem komuś szkody.

czy lokatorzy, którzy mają wykupione 
na  własność mieszkanie, mogą ubezpie-
czyć mieszkanie jako lokal, czyli tzw. mury?
Oczywiście. Wariant bezpieczny można 
rozszerzyć o  wariant bezpieczny plus. Już 
za  2  zł ubezpieczamy nasze mieszkanie 
na  sumę 100 000  zł, jeśli chcemy ubezpie-
czyć np. na sumę 300 000 zł, to składka wy-
niesie 6 zł.
Dzięki temu w  przypadku całkowitego 
zniszczenia mieszkania nie musimy czekać 
na  jego odbudowę, za otrzymane od Uniqa 
odszkodowanie będziemy mogli zakupić 
nowe mieszkanie na  rynku pierwotnym lub 
wtórnym.

dla mieszkańców bardzo ważna jest kwe-
stia likwidacji powstałych szkód. czy w tej 
kwestii macie państwo specjalne rozwią-
zania?

Tak, UNIQA zapewnia dedykowany serwis 
likwidacyjny dla mieszkalnictwa, stworzony 
ze specjalistów Centrum Pomocy UNIQA oraz 
likwidatorów szkód. Fachowa ocena zdarzeń 
oraz szybka wypłata odszkodowania to nasze 
priorytety.

w  takim razie proszę powiedzieć, jak za-
wrzeć ubezpieczenie mieszkania płatnego 
przy czynszu?
Do gazety dołączony został wniosek o zawar-
cie umowy ubezpieczenia, który każdy miesz-
kaniec może wypełnić i  złożyć w  siedzibie 
Spółdzielni lub administracjach osiedli.

Zachęcam Państwa do przystąpienia do na-
szego ubezpieczenia ze składką płatną mie-
sięcznie. Wniosek o przystąpienie do ubez-
pieczenia dołączony jest do  gazety, którą 
macie Państwo w ręku. dodatkowo wnioski 
dostępne są  w  siedzibie Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. i.J. Paderewskiego w  dziale 
opłat czynszowych, lub w  najbliższej ad-
ministracji osiedla, tam również prosimy 
o składanie wypełnionych wniosków. Skład-
ka za ubezpieczenie będzie naliczana wraz 
z  opłatami miesięcznymi, polisę natomiast 
wraz z  listem powitalnym otrzymacie Pań-
stwo pocztą.

W  celu uzyskania dodatkowych informacji, 
zachęcam do kontaktu z pracownikami na-
szego biura w Katowicach, Al. Roździeńskie-
go 88A, tel.: 32 20-80-573 lub 575.

Krzysztof Kasperczyk – Dyrektor Regionu 
UNIQA dla Mieszkalnictwa
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Klub REZONANS
Ciąg dalszy ze str. 2

waŻne teleFony
SPÓŁDZIELNIA (SEKRETARIAT)         32 256 31 80
SPÓŁDZIELNIA(SEKRETARIAT)         32 255 18 39
SPÓŁDZIELNIA (ZGŁOSZENIA)         32 256 22 14
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI        32 351 17 21
KLUB „REZONANS”          32 256 40 20
poGotowie tecHnicZne SpółdZielni telefon czynny 24 h na dobę 32 256 39 21, 607 614 081
POGOTOWIE DŹWIGOWE 32 251 33 32
POGOTOWIE ENERGETYCZNE    991, 32 258 46 53
POGOTOWIE GAZOWE     992, 32 251 54 11
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE   994, 32 256 48 09
POGOTOWIE RATUNKOWE     999
STRAŻ POŻARNA      998
POLICJA       997
POLICJA (NUMER RATUNKOWY)    112
POSTERUNEK OSIEDLOWY     32 255 26 14
ul. Graniczna 57

STRAŻ MIEJSKA      986, 32 49 40 241

Przypominamy, że powyższe informacje możecie Państwo znaleźć w holach przedwindowych budynków.

planowane wydaRZenia

wiecZóR poeZJi
W cyklu spotkań „Rezonans Poetycki’’, zapraszamy miłośników 
poezji i prozy 10 października 2019 r. na godz. 17.00 do Klubu 
Rezonans. Spotkanie zatytułowane MELANCHOLIA, połączone 
będzie z wystawą autorską prac malarskich Arlety Skurskiej, ma-
larki i poetki. Miło nam będzie Państwa gościć.

Beata Kowalska

dyŻURy RadneGo
Pan adam Skowron będzie dyżurował w  Klubie „Rezonans” 
w pokoju nr 2 w godz. 17.30 – 18.30.
plan dyżurów na rok 2019: 21 X, 18 XI, 16 XII.
Terminy spotkań mogą ulec zmianie. Informacja o nieobecności 
powinna znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej pod ad-
resem https://bip.katowice.eu/(zakładka Rada Miasta).

Z Życia SenioRów
W  ramach dyżurów w  Kole nr 2 PZERiI, które odbywają się 
w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 oraz czwartek od 16.00 
do 18.00 w  sali numer 9 zapraszamy po  wakacyjnej przerwie 
na spotkania przy kawie i ciastku.
w  poniedziałki o  godzinie 16.00 zapraszamy Seniorów 
na prowadzony specjalnie dla nich kurs komputerowy.
W dniach 3-5 września Seniorzy wybrali się na  wycieczkę au-
tokarową do  Zamościa, Roztocza, Barnowa Sandomierskiego 

i Sandomierza. W związku z dużym zainteresowaniem, planuje-
my kolejną wycieczkę tym razem jednodniową, na którą wybie-
rzemy się początkiem października. Szczegóły w Klubie.
Wraz z  rozpoczęciem sezonu będziemy dysponować bileta-
mi do NOSPR, teatru oraz innych obiektów kultury. W związku 
z tym prosimy o częstszy kontakt w sprawie biletów.
Uwaga! Coroczne spotkanie z okazji Dnia Seniora zaplanowane 
zostało na końcówkę października.
Zapraszam chętnych do zgłaszania się na wyjazdy świąteczne 
i wakacyjne. Propozycje do wglądu w trakcie spotkań.

Zarząd Koła Nr 2
Przewodnicząca: Ilona Szewczyk

Wycieczka do Sandomierza
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Zamieszkiwanie, pomieszkiwanie, zameldowanie...
Pozornie, na pierwszy rzut oka, możemy pomyśleć, że po-
jęcia te oznaczają to  samo lub „prawie” to  samo – jakaż 
bowiem jest różnica skoro pomieszkuję, to  jest to  moje 
miejsce zamieszkania, jeśli jestem zameldowany to  za-
mieszkuję, otóż nie tak prosto bo „prawie” robi jednak róż-
nicę. Spróbujmy rozgraniczyć troszkę te pojęcia i  krótko 
przybliżyć różnice między nimi.
Z niewiadomych przyczyn w naszym społeczeństwie od lat 
funkcjonuje przekonanie, że  z  zameldowania wynikają ja-
kieś prawa. Wiele osób myśli, że na podstawie zameldowa-
nia można przecież wszystko, bo  zameldowany równa się 
właściciel. Otóż nie do końca…
Zameldowanie nie jest prawem do lokalu, nie stanowi rów-
nież o  prawie do  mieszkania, a  tym bardziej nie oznacza 
prawa własności do  niego (!). Zameldowanie to  tylko po-
twierdzenie, że przysłowiowy Jan Kowalski przebywa w tym 
danym miejscu, pod konkretnym adresem, zatem obowią-
zek meldunkowy służy jedynie celom ewidencyjnym. Pole-
ga na obowiązkowym zgłoszeniu miejsca swojego pobytu, 
wynika z przepisów prawa administracyjnego i nie jest toż-
samy z adresem zamieszkania.
Z  kolei właśnie miejsce zamieszkania Jana Kowalskiego 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), ma  istotne 
znaczenie z  innych powodów. Od  niego bowiem zależeć 
może np.  właściwość sądu, który będzie rozstrzygał naszą 
sprawę, otrzymanie dodatku mieszkaniowego, określenie 
czy skutecznie doręczono nam przesyłkę urzędową, wła-
ściwość organów podatkowych, możliwość wzięcia udziału 
w wyborach samorządowych, czy choćby obowiązek uisz-

czenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
I właśnie na tej ostatniej chciałbym się na chwile zatrzymać.
Każdy z  nas produkuje śmieci, to  nie ulega wątpliwości, 
tak samo jak każdy z nas w miejscu swojego zamieszkania 
wnosi (i powinien!) co miesiąc opłatę za ich wywóz. Ale czy 
na pewno w dobrej wysokości? Czytając ten artykuł zwróć-
my uwagę na to ile faktycznie osób zamieszkuje w naszym 
domu, weźmy do ręki ostatnią informację o wysokości opłat 
związanych z  naszym mieszkaniem i  zweryfikujmy czy 
ta ilość osób jest poprawna! Zróbmy to teraz! Nie jutro, nie 
za tydzień… Razem zadbajmy o nasze wspólne dobro.
Często bowiem zdarza się, że mieszkamy samotnie, a opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mamy, nie 
wiedzieć czemu, naliczoną od  osób, które prowadzą już 
swoje gospodarstwa domowe, czasami na  drugim koń-
cu Polski. Bywa też tak, że  zaczynamy mieszkać wspólnie 
ze swoim partnerem, przygarniamy kuzynkę, rodzi nam się 
dziecko lub po prostu wynajmujemy mieszkanie studentom 
i zapominamy poinformować Spółdzielnię o tym fakcie.
Pamiętajmy, o ile sprawy meldunkowe załatwiamy w Urzę-
dzie Miasta, to  w  Spółdzielni składamy tylko oświadcze-
nie o  ilości osób faktycznie zamieszkujących w  naszym 
mieszkaniu. Spółdzielnia, jako Zarządca Nieruchomości, 
ma  obowiązek aktualizowania liczby osób w  deklaracjach 
śmieciowych przekazywanych do  Urzędu Miasta, dlatego 
o każdej zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu to wła-
śnie Państwo zobowiązani są  nas zawiadomić. Obowiązek 
ten należy wykonać niezwłocznie, nie później niż w  ciągu 
14 dni od daty wystąpienia zmiany. Co istotne, pamiętajmy, 
że  jest to  oświadczenie podlegające przepisom Ordynacji 
Podatkowej, w  związku z  czym podatnik, który  uchylając 
się od  opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi 
podmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa in-
formacji i  oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja praw-
dę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 
objętych nimi danych, podlega karze grzywny za wykrocze-
nia skarbowe. Aktualizujmy nasze dane, nim zrobi to za nas 
nasz dobry sąsiad.

Marcin Dunikowski 

Przypominamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do ko-
rzystania ze świadczonych przez Spółdzielnię usług, tj.:
• „polecenie Zapłaty”, które pozwoli bezpiecznie, wy-

godnie i terminowo regulować Państwa zobowiązania 
wobec Spółdzielni;

• „Usługa SmS”, która zapewni bieżącą informację 
na  temat najważniejszych zdarzeń mających miejsce 
w zasobach Spółdzielni (m.in. przeglądy, odczyty urzą-
dzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalach, itp.);

• „e-Bok” – elektroniczne Biuro obsługi klienta, 
które umożliwi wygodne, bez wychodzenia z  domu, 
zapoznanie się z podstawowymi danymi dotyczącymi 
Państwa lokalu, w tym z opłatami (m.in. naliczeniami 
i płatnościami, rozliczeniami mediów – wody, c.o., itp.);

• „korespondencja elektroniczna”, która, za pomocą 
udostępnionego Spółdzielni adresu poczty elektro-
nicznej, pozwoli zarówno Państwu, jak i  Spółdzielni 
skutecznie i  szybko się skomunikować bez względu 
na aktualne miejsce Państwa pobytu.

Formularze niezbędne do uruchomienia ww. usług dostępne 
są na naszej stronie internetowej: www.smpaderewski.pl, jak 
również w siedzibie Spółdzielni. 

PRZyPOMiNAMy, 
ZAcHĘcAMy

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Piecyki gazowe (Junkersy, Vailanty) – Naprawa Hydraulika
606-344-009

Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin.
Solidnie: 606-274-056

Tapicer – 603-601-168

Czyszczenie dywanów, wykładzin, foteli, sof,
tapicerek samochodowych 736-824-458

Okna – Regulacja – naprawa,
wymiana uszczelek, tel. 602-314-720



105,84 m2

NA biuRA, gAbiNEty
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy położony jest w parterze budynku 
mieszkalnego przy ul. Granicznej 61B w Katowicach. Składa się z kilku pomiesz-
czeń, z  własnym węzłem sanitarnym i  zapleczem socjalnym. Wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 
Wejście bezpośrednie.
W lokalu tym może być prowadzona działalność usługowa, biura, gabinety.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca. 

32,36 m2

NA biuRO, HANdEL Lub uSługi
Oferowany do  wynajęcia lokal użytkowy składa się z  dwóch pomieszczeń, 
usytuowany jest w  parterze budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 36 
w  Katowicach. Okna pcv zabezpieczone kratami; wyposażony w  instalację 
elektryczną i CO. Wejście do lokalu bezpośrednie. Węzeł sanitarny poza loka-
lem, we współużytkowaniu.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowa, usługowa lub biura.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

lokale UŻytkowe do wynaJĘcia na oSiedlU padeRewSkieGo

BiURo oBRotU nieRUcHomościami Sm im. i. J. paderewskiego

ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice, tel. 605 406 905
www.bobnier.gratka.pl, www.smpaderewski.pl

SPółdZiELcZE biuRO ObROtu NiERucHOMOściAMi
tO tWOJE biuRO

ZAMiERZASZ SPRZEdAć, KuPić Lub WyNAJąć NiERucHOMOść
ZAuFAJ NASZEMu dOśWiAdcZENiu i ZRób tO Z NAMi

(od 1998 r. na rynku nieruchomości)

LicENcJA ZAWOdOWA NR 1928

21,40 m2

NA biuRO Z MAłyM ZAPLEcZEM MAgAZyNOWyM
Oferowany do  wynajęcia lokal użytkowy składa się z  dwóch pomieszczeń 
(z przedsionkiem), usytuowany jest w parterze budynku mieszkalnego przy 
ul. Granicznej 57c w Katowicach. Lokal jest po remoncie z wygładzonymi ścia-
nami i płytkami ceramicznymi na podłodze. Okna pcv zabezpieczone kratami; 
wyposażony w instalację elektryczną i CO (nowe grzejniki). Wejście do lokalu 
pośrednie, poprzez hol wyremontowanej klatki schodowej. Wyremontowany, 
estetyczny węzeł sanitarny poza lokalem, we współużytkowaniu.
Naszym zdaniem lokal ten idealnie nadaje się na  małe biuro z  niewielkim, 
podręcznym zapleczem magazynowym dla firmy handlowej lub usługowej 
świadczącej usługi w domu lub siedzibie klienta czy też za pośrednictwem 
internetu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca. 



katowice, os. paderewskiego, ul. Sowińskiego
Oferujemy do zamiany atrakcyjne mieszkanie o pow. 50 m2, składające 
się z trzech niezależnych pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. 
Mieszkanie przeszło 3 lata temu gruntowny remont z wymianą okien, 
stolarki drzwiowej (antywłamaniowe drzwi gerda, nowe drzwi we-
wnętrzne z ościeżnicami), wszystkich instalacji i grzejników. Jest dobrze 
doświetlone i słoneczne – z zachodnią wystawą okien. W pokojach pane-
le, w kuchni płytki ceramiczne, na ścianach gładzie lub płyty k-g. Kuchnia 
umeblowana ze sprzętem AGD. Łazienka w płytkach ceramicznych z ka-
biną. Zabudowane trzy szafy typu Komandor.
poszukiwany do zamiany lokal mieszkalny powinien być czteropoko-
jowy ok. 70 m2), położony wyłącznie na osiedlu paderewskiego. Stan 
techniczny obojętny, piętro również.

oFeRta Zamiany lokalU mieSZkalneGo

107,69 m2

NA śWiEtLicĘ, biuRA, gAbiNEty
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy położony jest w parterze budynku 
mieszkalnego przy ul. Granicznej 49B w Katowicach. Składa się z kilku pomiesz-
czeń, z własnymi węzłami sanitarnymi (dla dorosłych i dla dzieci) i zapleczem 
socjalnym. Wyposażony w  instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
centralnego ogrzewania. Wejście bezpośrednie. Po remoncie – dostosowany 
do działalności związanej z prowadzeniem zajęć dla dzieci.
W lokalu tym może być prowadzona działalność usługowa, mogą być biura 
lub gabinety.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

19,35 m2

PO REMONciE, śWiEtNA LOKALiZAcJA
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy położony jest w parterze budynku 
mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 24 w Katowicach. Wyposażony w instalację 
elektryczną i centralnego ogrzewania; z bezpośrednim wejściem, obok wej-
ścia witryna – okno pcv, na podłogach płytki ceramiczne, ściany wygładzone.
Węzeł sanitarny poza lokalem we współużytkowaniu.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowa lub usługowa (ostatnio 
butik z odzieżą).
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

22,40 m2

LOKAL biuROWy, PO REMONciE
Oferowany do  wynajęcia lokal użytkowy, o  typowo biurowym charakterze, 
położony jest w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 34 w Ka-
towicach. Estetyczny, po gruntownym remoncie (na podłogach płytki cera-
miczne, ściany wygładzone, nowe drzwi wewnętrzne), z  własnym węzłem 
sanitarnym i małym zapleczem. Wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Wejście bezpośrednie, obok 
wejścia witryna – okno pcv z roletą.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.



tycHy, ul. dąbrowskiego 34,08 m2

Jeśli SZUkaSZ wyGodneJ kawaleRki w doBReJ lokaliZacJi, to 
JeSt to oFeRta dla cieBie
Oferujemy do sprzedaży jednopokojowe mieszkanie położone w Tychach, 
w bardzo dobrej lokalizacji – na osiedlu D, w pobliżu stacji PKP.
Mieszkanie usytuowane jest na drugim piętrze, w niskim, trzypiętrowym 
budynku zarządzanym przez MZBM Tychy.
34 m2 powierzchni użytkowej stanowi duży, ustawny pokój, widna kuch-
nia, łazienka razem z wc, przedpokój i wiatrołap. Wejście do mieszkania 
z galerii. Do mieszkania przynależy piwnica. Na podłodze w wiatrołapie, 
przedpokoju i kuchni jasne płytki ceramiczne, a w pokoju panele. W przed-
pokoju zabudowana pojemna szafa typu Komandor. Łazienka w  płyt-
kach ceramicznych starszego typu, z małą wanną, umywalką i wc. Woda 
ogrzewana junkersem. Wszystkie okna z pcv (białe) z północną (kuchnia) 
i południową wystawą. Kuchnia duża, ustawna, w kwadracie. Na  ścianach 
jasne, neutralne płytki ceramiczne. Słoneczny, pięknie doświetlony pokój 
z dużym oknem i balkonem na stronę południową, z widokiem na otwar-
tą przestrzeń i zieleń.
Wokół bogata śródmiejska infrastruktura (sklepy, bary i restauracje, targ, 
szkoły, przedszkole, poczta, komunikacja miejska), a  jednocześnie dużo 
zieleni, w niedalekiej odległości UM Tychy i miejskiego parku z Żyrafą. Bli-
sko również do stacji PKP i Lodowiska. Wszystko to sprawia, że dobrze się 
tu mieszka i odpoczywa po pracy.
Mieszkanie z  potencjałem, idealne dla singla lub pary rozpoczynającej 
wspólne życie. Może też być świetną inwestycją pod wynajem.
Sympatyczni i życzliwi sąsiedzi.
cena ofertowa: 160.000 zł

mieSZkanie na SpRZedaŻ

katowice, ul. Sikorskiego, 36 m2

atRakcyJna kawaleRka w noweJ inweStycJi
doSkonała JakośĆ w świetneJ lokaliZacJi
Oferujemy do wynajęcia piękną kawalerkę w najlepszej lokalizacji w Ka-
towicach, tj. na  Osiedlu Paderewskiego. Mieszkanie usytuowane jest 
na 4 piętrze, w budynku z ochroną i recepcją, na zamkniętym strzeżonym 
terenie, w jednej z nowych inwestycji mieszkaniowych.
Osiedle Paderewskiego jest bardzo dobrze skomunikowane z  Centrum 
Katowic, sąsiaduje z autostradą A4 i węzłem Murckowskim, a  jednocze-
śnie graniczy z terenami rekreacyjnymi Katowickiego Parku Leśnego (Do-
liną Trzech Stawów) – miejscem wypoczynku mieszkańców. Lokalizacja 
ta  wraz z  bogatą infrastrukturą osiedlową sprawia, że  jest to  doskonałe 
miejsce do mieszkania i wypoczynku.
Oferowane do wynajęcia mieszkanie składa się z salonu z balkonem, spo-
rej kuchni w głębokim aneksie, przedpokoju oraz łazienki z wc. Z balkonu 
roztacza się niepowtarzalny widok na Dolinę Trzech Stawów. Mieszkanie 
jest kompletnie umeblowane i wyposażone. Kuchnia w zabudowie na wy-
miar, wyposażona w bardzo dobrej jakości sprzęt AGD. Na podłogach do-
brej klasy panele; gustowna łazienka w interesujących płytkach z kabiną 
prysznicową. Całość bardzo elegancka, w nowoczesnej, spójnej aranżacji.  
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia miejsca do parkowa-
nia w podziemnym garażu.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.
czynsz najmu: 1.700,-zł + media wg zużycia

mieSZkania do wynaJĘcia
JednopokoJowe



ZainteReSowanycH pRoSimy o kontakt mailowy lUB teleFonicZny Z naSZym BiURem
BiURo mieści SiĘ w SiedZiBie SpółdZielni mieSZkanioweJ (paRteR – pokóJ nR 5)

BeZpośRedni teleFon StacJonaRny 32 351 17 21

teleFony komóRkowe BeZ Zmian: 605 406 905, 601 633 583; e-mail: bon@smpaderewski.pl
SeRdecZnie ZapRaSZamy

Zamieszczone w ogłoszeniach propozycje nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

katowice, ul. Sowińskiego 43,09 m2

FUnkcJonalne, w świetneJ lokaliZacJi
Oferujemy do  wynajęcia ładne, dwupokojowe mieszkanie położone 
na Osiedlu Paderewskiego, co oznacza najlepszą lokalizację w Katowicach.
Osiedle sąsiaduje z terenami rekreacyjnymi Doliny Trzech Stawów, a jed-
nocześnie jest świetnie skomunikowane z centrum miasta oraz z drogami 
wylotowymi w  kierunkach Kraków-Wrocław, Bielsko Biała, Cieszyn-War-
szawa. Cechuje się wyjątkowo bogatą infrastrukturą (wszystko w  zasię-
gu ręki), zadbanymi budynkami i terenami zielonymi. W pobliżu Osiedla 
znajduje się większość śląskich uczelni – Politechnika Śląska, Akademia 
Muzyczna, Uniwersytet Śląski, Akademia Ekonomiczna, w związku z czym 
jest to niewątpliwie atrakcyjna oferta dla studentów tych uczelni oraz dla 
pracowników okolicznych firm.
Mieszkanie położone jest na 9 piętrze w dziesięciopiętrowym, zadbanym 
budynku wyposażonym w  videodomofon, z  zamykanymi korytarzami 
lokatorskimi na  piętrach.  Składa się z  dwóch oddzielnych pokoi, widnej 
kuchni, łazienki razem z wc oraz przedpokoju. Mieszkanie jest komplet-
nie umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD (pralka, lodówka, kuchen-
ka) i TV. W kuchni drobne wyposażenie kuchenne. Łazienka w płytkach 
ceramicznych, z wanną. Większy pokój z balkonem. Okna białe, pcv z za-
chodnią wystawą, dzięki czemu mieszkanie jest dobrze doświetlone i sło-
neczne.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.
czynsz najmu: 1.500,-zł + media wg zużycia

mieSZkania do wynaJĘcia
dwUpokoJowe

imielin ciSowiec

Ładnie położona działka w Imielinie Cisowcu, o pow. 957 m2, w kształcie 
regularnego trapezu, przewidziana w planie pod budownictwo jednoro-
dzinne. Działka jest uzbrojona (prąd, woda i kanalizacja oraz gaz w dro-
dze). Dojazd do działki drogą asfaltową. Interesująca lokalizacja na granicy 
Imielina i Chełmu Śląskiego daje wiele możliwości. Spokojna, piękna i ci-
cha okolica, wokół domy jednorodzinne, łąki, stawy i las.
Tutaj z  pewnością odpoczniesz po  pracy. Do  zbiornika Dziećkowice za-
ledwie 6 min samochodem, 10-15 min. rowerem, a  ok. 25 min. space-
rem.  Do  Biedronki 3 min. samochodem, 5 min. do  imielińskiego rynku, 
a tym samym do kościoła, poczty, apteki czy szkoły. Najbliższy przystanek 
autobusowy w odległości 3 minut spaceru. Dojazd samochodem do Kato-
wic w ciągu ok. 20 min. Naszym zdaniem bardzo dobra oferta dla ucieka-
jących od wielkomiejskiego gwaru.
UwaGa! kUpUJĄcy nie płaci pRowiZJi
cena ofertowa: 129.000 zł

oFeRta SpRZedaŻy dZiałki


