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Szanowny Pan           

                        Dawid Durał
                                                                              Radny Rady Miasta Katowice
                                

Odpowiadając  na  Pana  zapytanie  z  dnia  12  czerwca  2020  r.  w  sprawie  mieszkalnictwa
w Katowicach informuje, co następuje:

1. liczba  wolnych  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  miasta
Katowice,  które  mogą  zostać  przeznaczone  na  realizację  ustawowych  zobowiązań  Miasta
w  zakresie  zaspokajania  potrzeb  mieszkaniowych  osób  uprawnionych,  ujętych  na  listach
przydziałów,  oczekujących  na  lokal  zamienny  z  powodu  konieczności  opuszczenia
dotychczasowego  mieszkania  lub  ubiegających  się  o  poprawę  aktualnych  warunków
mieszkaniowych poprzez zamianę lokalu – na dzień 22.06.2020 r. wynosi 465;

2. liczba  lokali  mieszkalnych  przeznaczonych  do  wynajęcia  w  ramach  programu  mieszkanie  za
remont w 2019 r. wyniosła 60;

3. liczba mieszkań wynajętych mieszkańcom w ramach  realizacji programu mieszkanie za remont
w 2019 r. wyniosła 55;

4. liczba mieszkań w projektach budowlanych, zatwierdzonych decyzjami o pozwoleniu na budowę
dla niżej wymienionych inwestycji mieszkaniowych wyniosła odpowiednio:
◦ 265  mieszkań  (budynek  mieszkalny  wielorodzinny  przy  ul.  Góreckiego/ul.  Nadgórników  -

Inwestor  Centrum TDJ Estate sp. z o.o.);
◦ 105  mieszkań (budynek  mieszkalny  wielorodzinny  przy  ul.  Opolskiej  -  inwestor  Wawel

Service);
◦ 200 mieszkań (budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sokolskiej (inwestor – Atal S.A.);
◦ 760 mieszkań (budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.  Mickiewicza- iwestor – Cavatina

Holding S.A.).

Jednocześnie  informuję,  iż  nie  jest  możliwe  udzielenie  informacji  na  temat  ogólnej,
przewidywanej  liczby  mieszkań  nowo  powstałych  dla  wszystkich  inwestycji  mieszkaniowych  na
podstawie  wydanych  WZ  i  pozwoleń  na  budowę.  Zgodnie  bowiem  z  obowiązującymi  przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie oznaczeń i nazewnictwa
stosowanych w decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego oraz w decyzji  o warunkach
zabudowy  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  164,  poz.  1589)  decyzja  o  warunkach  zabudowy  nie  określa  ilości
projektowanych mieszkań.



Informacja dotycząca liczby domów jednorodzinnych będących w posiadaniu Miasta w 2020 r.
oraz  liczby  domów  jednorodzinnych,  które  zostały  sprzedane  przez  Miasto  w  2019  r.,  zostanie
udostępniona niezwłocznie po przekazaniu szczegółowych danych przez Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach.

                                                                                                                                      Z poważaniem,

Do wiadomości:
1. Wydział Organizacji i Zarządzania,
2. Biuro Rady Miasta Katowice,
3. a/a.

Sporządził:                          
Sebastian Rochowski, 
Wydział Budynków i Dróg                  
 tel. 32/259-39-49
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 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2020-06-30 14:50:04

PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Młyńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Podmiot (CN) Bogumił Piotr Sobula

Imię (GIVENNAME) Bogumił Piotr

Nazwisko (SURNAME) Sobula

Numer seryjny certyfikatu: 648610223895410657614713835151601085918195647014
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2019-12-12 06:00:00 - 2021-12-12 06:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany
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