
Uchwała Nr XLIX/648/02 
Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 13 maja 2002r. 

 
w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych 

Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 28 ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1070 z późn. zm.),  
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 
1. Ustalić następujące stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego wybudowanego lub zmodernizowanego (odbudowanego, przebudowanego) 
przez Katowickie TBS – Sp. z o.o., według kalkulacji Towarzystwa określonej w uzasadnieniu 
do niniejszej uchwały: 

- 5,72 zł/miesiąc w lokalach udostępnianych w oparciu o umowy zawarte z osobami 
fizycznymi lub prawnymi, w sprawie sfinansowania części kosztu budowy mieszkań, w 
których wysokość czynszu w skali roku została ograniczona do 3 % wartości 
odtworzeniowej lokalu, 

- 6,17 zł/miesiąc w lokalach udostępnianych w zamian za pozostawienie do dyspozycji 
Spółki obecnie zajmowanego lokalu pod warunkiem, że zajmowany lokal znajduje się 
w nieruchomości budynkowej, w której Spółka ma mniejszościowe udziały, 

- 7,71 zł/miesiąc w pozostałych zasobach. 
2. W zasobach przejętych przez Katowickie TBS – Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 12 

października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez 
przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567 z późn. zm.) stawka czynszu za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi: 

 a) dla lokali, które zajmowane są przez osoby, które zamieszkiwały w tych lokalach w chwili 
przejęcia ich przez Spółkę, znajdujących się: 

- w nieruchomościach położonych przy ul. Kominka 1-3 oraz Kubiny 9 - 4,10 zł/miesiąc, 
- w nieruchomości przy ul. Warmińskiej 10-12 - 4,14 zł/miesiąc 
- w nieruchomościach przy ul. Dębowa 17a –23a - 4,30 zł/miesiąc,  
- w nieruchomościach przy ul. Złotej 17 – 17a - 4,20 zł/miesiąc, oraz 3,78 zł/miesiąc dla 

lokali bez wydzielonej kuchni, 
- w nieruchomościach przy ul. Modrzewiowej 11- 29 oraz Grabowa 3 b – 4,20 zł oraz 

3,78 zł/miesiąc dla lokali położonych w suterenie, 
 b) dla pozostałych lokali znajdujących się w nieruchomościach wymienionych w pkt. 2a - 4,35 
zł/miesiąc. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/420/01 Rady 
Miejskiej Katowic z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie ustalania stawek czynszu 
regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. 

4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Katowickiego TBS – Sp. z o.o.  
5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  
 

 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej Katowic 
 

Wojciech Boroński 
 
 



Uzasadnienie 
 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, rada gminy w oparciu o przedstawioną przez TBS kalkulację kosztów i 
opartą na niej propozycję stawek czynszowych, podejmuje uchwałę ustalającą dla zasobów 
Towarzystwa stawki czynszu regulowanego za 1 m2 lokalu.  
W kalkulacji winny być wyszczególnione takie koszty jak: eksploatacja, remonty budynków oraz spłata 
kredytu zaciągniętego na budowę. 
 Zgodnie z kalkulacją koszty utrzymania zasobów będących własnością Spółki określono w łącznej 
kwocie 1 686 020 zł, w tym: 

- eksploatacja - 450 900 zł, 
- naprawy bieżące, konserwacje i usuwanie awarii – 213 450 zł, 
- fundusz napraw głównych i odbudowy – 301 470 zł, 
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 52 320 zł, 
- spłata kredytu – 552 600 zł, 
- wspólne media - 10 800 zł, 
- rezerwa – 104 480 zł. 

Uwarunkowania:  
Z ogólnej wielkości zasobów liczących 21 809 m2, przypada: 

- 6 632 m2 na zasoby powstałe w oparciu o tzw. umowy partycypacyjne (art. 29 ustawy o 
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego), w których to umowach 
określono maksymalną stawką czynszu na poziomie 3 % wartości odtworzeniowej, 

- 54 m2 to zasoby wybudowane samodzielnie przez Spółkę a udostępnione w zamian za 
pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji Spółki, 

- 9 154 m2 to zasoby wybudowane samodzielnie przez Spółkę w których czynsz nie jest 
ograniczony umowami partycypacyjnymi, 

- 5 750 m2 to byłe zasoby zakładowe przejęte przez Katowickie TBS – Sp. z o.o., w których 
czynsz jest ograniczony nie tylko ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ale także postanowieniami aktów notarialnych o ich 
przekazaniu na rzecz Spółki, 

-  219 m2, to także zasoby przyjęte od zakładów pracy,lecz udostępnione już przez Spółkę, dla 
których proponuje się stawkę wyższą lecz zbliżoną do pozostałych (stan techniczny).  

 
Przewidywane wpływy, zgodnie z propozycjami stawek to 1 607 380 zł (różnica: 1 686 020 – 1 
607 380 = (-) 78 640 zł). Dla pełnego pokrycia kosztów utrzymania zasobów Spółki niezbędne jest 
pozyskiwanie dodatkowych – oprócz wpływów czynszowych – przychodów. Za takie należy uznać 
wpływy ze sprzedaży nieodpłatnie nabytych mieszkań, przychody kapitałowe, a także wpływy z 6 
lokali użytkowych oraz parkingu na os. „Bulwary Rawy” – etap I, i garaży wbudowanych w budynki 
zespołu mieszkaniowego przy ul. Szerokiej 21-25. 
 
Czynsz nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, określanej dwa razy 
w roku przez Wojewodę Śląskiego. Do końca marca 2002 r. wynosiła 2366 zł/m2. 
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