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W związku z kierowanymi przez Lokatorów zapytaniami, zamieszczamy 
najważniejsze bieżące informacje dotyczące procedury przekształcenia użyt-
kowania wieczystego w prawo własności.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
przesyłamy dla Wszystkich Naszych Mieszkańców,

garść refl eksji związanych z tym pełnym zadumy,

ale jakże radosnym czasem.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego, 

a także kolorowych spotkań 

z budzącą się do życia przyrodą!

życzy
Zarząd SM „Piast”

wraz z Radą Nadzorczą
 oraz  Pracownikami
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Koronawirus - co musisz wiedzieć

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania. 

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   

   Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniejeje odległości

   od osób, które kaszlą i kichają. 

   
      Jeśli       Jeśli       wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

PAMIĘTAJ !!!

 2 metry
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KORONAWIRUS

Jak zapobiegać zakażeniu?

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze 
objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, 
aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj 
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz 
o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala 
bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest 
to potrzebne. Skorzystaj z TELEPORADY.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich 
pozostałych osób w poczekalni.

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym  
na bazie alkoholu.

• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 

chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami 

chorymi.
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UWAGA !!!
Szanowni Mieszkańcy, w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa, mając na względzie troskę o Państwa bezpieczeństwo, 
Zarząd SM „PIAST”, wzorem instytucji państwowych i publicznych, 
podjął decyzję o zaprzestaniu z dn. 16.03.2020 r. aż do odwołania 
osobistego przyjmowania Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni 
i Administracjach osiedlowych. W pozostałym zakresie Zarząd 
Spółdzielni pracuje codziennie.

Ponadto ponownie informujemy, iż ze służbami Spółdzielni możliwy 
jest kontakt  telefoniczny i mailowy.

Kontakty telefoniczne:
- sprawy członkowskie (32) 254 65 05 wew. 143, 144, 145
- sprawy opłat za mieszkanie (32) 254 65 05 wew. 147, 148
- sprawy remontowe (32) 254 65 05 wew. 123, 124
- sprawy eksploatacji budynków (Oś. Dolne) (32) 254 00 87
- sprawy eksploatacji budynków (Oś. Górne) (32) 254 69 94 
- Serwis Techniczny (32) 254 17 72

Pozostałe numery i adresy mailowe dostępne są na stronie www  
Spółdzielni: www.smpiast.pl w zakładce „kontakt”. 

Uwaga działalność Spółdzielczego Ośrodka Kultury SOK zostaje 
zawieszona do odwołania.

W pozostałym zakresie Zarząd Spółdzielni pracuje codziennie.
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W dniu 24 listopada 2019 r. odbyły się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia.
Spośród 44 kandydatów, mieszkańcy Osiedla wybrali 21 Radnych swojej dzielnicy.

Ze względu na zbliżający się okres świąteczno-no-
woroczny, pierwsza sesja nowej Rady została zwo-
łana na 28 stycznia 2020 r. W trakcie sesji, którą do 
czasu wyboru nowego Przewodniczącego RJP pro-
wadził Przewodniczący Rady Miasta Katowice pan 
Maciej Biskupski, uroczyście wręczono zaświadcze-
nia o powołaniu na Radnego RJP 9, a także wybrano 
władze na czas trwania kadencji.

Przewodniczącym Rady Jednostki Pomocniczej nr 
9 Osiedla Tysiąclecie został wybrany pan Marek Sob-
czyk, a jego zastępczynią pani Małgorzata Herman, 
znana seniorom z Osiedla z organizacji cyklicznych 
spotkań dla mieszkańców. 

Od tego momentu prowadzenie sesji przejął Prze-
wodniczący RJP. W następnych krokach wybrano Za-
rząd Jednostki Pomocniczej, którego Przewodniczącą 
została pani Agnieszka Piątek, jej zastępcą pan Ma-
riusz Bereźnicki a sekretarzem Zarządu pan Krzysz-
tof Kuchciński. 

Rada Jednostki Pomocniczej jest podmiotem działa-
jącym na rzecz mieszkańców Osiedla Tysiąclecia, re-
alizującym swoje zadania w ścisłej współpracy z Urzę-
dem Miasta, Radą Miasta oraz Radnymi. Celem Jed-
nostki jest tworzenie warunków do pełnego uczest-
nictwa mieszkańców Os. Tysiąclecia w rozpatrywaniu 
istotnych spraw, związanych z bieżącymi problemami, 
występującymi na obszarze działania Jednostki. Rada 
wsłuchuje się głos mieszkańców, opiniując oraz wery-
fikując pomysły na poprawę funkcjonowania Osiedla 
Tysiąclecia, monitorując jednocześnie działania Urzę-
du Miasta, komórek mu podległych jak i samych Rad-
nych Rady Miasta.

W skład Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 wchodzi 
21 Radnych, będących mieszkańcami Osiedla Tysiąc-
lecia. Codzienna obserwacja funkcjonowania Osie-
dla pozwala im trafnie określać jego pozytywy jak 
i bolączki, będące chlebem powszednim mieszkańców 
osiedlowej wspólnoty.

Jest to już druga czteroletnia kadencja RJP 9, w któ-
rej znalazło się kilkoro poprzednich Radnych. Dla wie-
lu jest to jednak nowe doświadczenie, z którym muszą 
się zmierzyć, dlatego też początkowy okres działania 
Rady został poświęcony organizacji, uruchomieniu no-
wych kanałów komunikacji z mieszkańcami oraz usta-
leniu priorytetów działania, czego efektem był uchwa-
lony w ramach rezerwy celowej (budżet RJP) podział 
środków finansowych.

W ramach rezerwy celowej ujęto kreowanie licz-
nych działań o charakterze edukacyjnym, pomoco-
wym i rozwojowym oraz organizacja imprez lokalnych 
o charakterze integracyjnym, skierowanym do miesz-
kańców Osiedla Tysiąclecia.

Radni RJP 9 otwarci są zarówno na współpracę 
z mieszkańcami Osiedla jak i Urzędem Miasta, je-
go Radnymi a także z instytucjami kultury, edukacji 
i bezpieczeństwa, działającymi na Osiedlu Tysiąclecia. 

Siedziba Rady Jednostki znajduje się na pierwszym 
piętrze pawilonu handlowego przy ulicy Piastów 8 
na Osiedlu Tysiąclecia. Dyżury Rady odbywają się 
w każdy wtorek w godzinach 17:00-18:00, a kontakt 
jest możliwy również przez facebook RJP 9, email lub 
stronę www. Dane kontaktowe, terminy sesji oraz dy-
żurów można znaleźć również na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.

Wybory do Rady Jednostki pomocniczej nr 9  
Osiedla Tysiąclecie
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PLANY REMONTOWE NA 2020 ROK

Termomodernizacja budynków:
Piastów 9 – ocieplenie ścian szczytowych segmen-

tu piwnicznego,
Tysiąclecia 47 – ocieplenie ścian szczytowych wraz 

z wykonaniem zadaszenia ostatniej kondygnacji seg-
mentu piwnicznego,

Chrobrego 37 – ocieplenie ścian szczytowych i 
przyziemia segmentu garażowego.

Remont elewacji budynków:
Tysiąclecia 92 – malowanie elewacji budynku z na-

prawą tynków, remontem wylewek i wymianą prze-
gród balkonowych – strona zachodnia segment piw-
niczny,

Chrobrego 31 – malowanie elewacji z naprawą tyn-
ków, remontem wylewek, wymianą przegród balkono-
wych i zadaszeniem ostatniej kondygnacji oraz wejść 
do budynku – strona zachodnia segment piwniczny i 
garażowy,

Chrobrego 32 – malowanie elewacji z naprawą tyn-
ków, remontem wylewek, wymianą przegród balkono-
wych i zadaszeniem ostatniej kondygnacji oraz wejść 
do budynku – strona zachodnia segment garażowy,

Ułańska 16 – malowanie elewacji z naprawą tyn-
ków, remontem wylewek, wymianą przegród balkono-
wych i zadaszeniem ostatniej kondygnacji oraz wejść 
do budynku – strona wschodnia segment garażowy,

Armii Krajowej 285-287 i 289 – remont elewacji 
strona południowa.

Przebudowa ścian osłonowych ciągu komunika-
cyjnego budynku przy ul. Chrobrego 43.

Miejscowe skucie i naprawa odspojonych tynków 
metodą alpinistyczną na elewacji budynków:

Tysiąclecia 78 – segment piwniczny, strona zachod-
nia i wschodnia,

Tysiąclecia 88 – segment garażowy, strona wschod-
nia.

Wykonanie zadaszenia wejść do budynków:
Chrobrego 38,
Tysiąclecia 47.

Remont korytarzy lokatorskich i klatek schodo-
wych w budynkach:

Ułańska 9 – malowanie ścian i sufitów korytarzy 
lokatorskich i klatek awaryjnych w segmencie gara-
żowym, wraz z robotami murarsko-tynkarskimi oraz 
wymianą instalacji elektrycznej i zasilania mieszkań,

Piastów 3 – malowanie ścian i sufitów korytarzy 
lokatorskich i klatek awaryjnych w segmencie gara-
żowym, wraz z robotami murarsko-tynkarskimi oraz 
wymianą instalacji elektrycznej i zasilania mieszkań,

Armii Krajowej 300, 304, 308 – remont schodów 
w budynkach.

Wykonanie domofonów w korytarzach lokator-
skich budynków:

Piastów 10,
Tysiąclecia 1, 88, 92,
Ułańska 5.

Wymiana drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich 
na klatkę awaryjną na drzwi aluminiowe w  bu-
dynkach:

Tysiąclecia 21,
Tysiąclecia 78,
Ułańska 9.

Remont dachów w budynkach:
Piastów 16, 22 – remont wylewki balkonowej przej-

ścia na dach między segmentami – strona wschodnia,
Tysiąclecia 6 – remont dachu wraz z korytem desz-

czowym, remontem kominów – segment piwniczny,
Zawiszy Czarnego 4 – remont pokrycia dachowego 

z remontem koryta deszczowego.
Armii Krajowej – remont pokrycia dachowego bu-

dynku A.K. 285 nad mieszkaniem nr 1, częściowy re-
mont pokrycia dachowego nad balkonem budynku A.K. 
285 i daszku nad klatką schodową budynku A.K. 283.

Spółdzielnia posiada opracowane plany remontowe na 2020 rok, mające na celu utrzymanie zasobów mieszka-
niowych w odpowiednim stanie technicznym oraz sprostanie wymogom aktualnie obowiązujących przepisów.

Niestety, ze względu na panującą w kraju sytuację stanu epidemii wirusa COVID-19 (tzw. „koronawirusa”), na-
leży podkreślić, iż spotykamy się z licznymi trudnościami wykonania poszczególnych robót, od braków kadrowych, 
przez problemy w dostawie materiałów budowlanych, po problemy z dostaniem się do niektórych miejsc wykonania 
prac. Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, aby roboty przebiegały terminowo, jednak w obecnej sytuacji należy 
liczyć się z możliwością, iż niektóre z nich, niezależnie od działań Spółdzielni, nie będą mogły być zrealizowane. 

W tym miejscu chcieliśmy podkreślić również, że obecnie nasi pracownicy są w pełni zaangażowani w regular-
ną dezynfekcję newralgicznych miejsc w naszych budynkach oraz ich otoczeniu, w celu dotrzymania najlepszych 
standardów oraz zapewnienia przez Spółdzielnie bezpieczeństwa Mieszkańcom naszego osiedla w obliczu zaist-
niałej sytuacji.

Do najistotniejszych realizacji przyjętych w planie remontów na 2020 rok należą:
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Wymiana częściowa pionów kanalizacyjnych w 
budynkach:

Piastów 9, 10, 16, 26,
Tysiąclecia 19,
Chrobrego 2, 13, 31,
Ułańska 11.

Remont dźwigów w budynkach:
Piastów 24 – 2 szt.,
Chrobrego 2 – 1 szt.,
Chrobrego 38 – 2 szt.

Remont elektrycznych rozdzielni głównych w bu-
dynkach:

Piastów 3, 5, 18,
Tysiąclecia 1.

Roboty remontowe terenów w rejonie budynków:
Tysiąclecia 19 – ułożenie kostki w wygrodzeniu na 

śmieci, miejscowa naprawa nawierzchni drogowej,
Zawiszy Czarnego 10 – remont schodów zewnętrz-

nych na pytę budynku,
Zawiszy Czarnego 9 – miejscowa naprawa na-

wierzchni chodników i dróg dojazdowych,
Zawiszy Czarnego 4a – naprawa nawierzchni as-

faltowej wraz z izolacją wodochronną na dylatacji po-
między budynkami Zawiszy Czarnego 2 i 4a,

Tysiąclecia 47 – dostawa i montaż szlabanu wyjaz-
dowego po zachodniej stronie budynku, w związku z 
budową nowego parkingu na terenie gminnym w rejo-
nie tego budynku.

Częściowe wykonanie nawierzchni dróg dojazdo-
wych z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczo-
wą i robotami towarzyszącymi do garaży wolnostoją-
cych „Karliki” (IV etap prac).

PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU OBYWATEL-
SKIEGO MIASTA KATOWICE, WSPIERANE PRZEZ NASZĄ 
SPÓŁDZIELNIĘ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ 
„MAŁEGO STAWU”

Niezmiernie miło nam poinformować, że dzięki za-
angażowaniu i staraniom Spółdzielni, która koordy-
nowała przygotowanie projektu oraz wspierała Miesz-
kańców w głosowaniu, powstaje właśnie kolejne pięk-
ne miejsce na mapie naszego osiedla, finansowane z 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice.

Tym razem razem jest to projekt złożony w 2018 
roku, pod nazwą: Zagospodarowanie terenu wo-
kół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i ale-
ją Księcia Henryka Pobożnego. 

Projekt ten obejmuje między innymi: czyszcze-
nie stawu i naprawę jego linii brzegowej, wykonanie 
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chodników (częściowo z kostki brukowej, częściowo z 
przepuszczalnej nawierzchni mineralnej przeznaczo-
nej dla alei parkowych o nazwie hanse grand), usta-
wienie ławek, koszy na śmieci, stolików szachowych 
oraz wiaty grillowej, a także kompleksowe uporząd-
kowanie zieleni z nasadzeniem zieleni niskiej i wyso-
kiej oraz ustawieniem pergoli.

Dzięki powyższym pracom, miejsce to stanie się w 
końcu pięknym zakątkiem zielonym, dostępnym dla 
osób niepełnosprawnych (dzięki budowie łagodnego 
zjazdu odpowiedniego dla wózków inwalidzkich), a 
także będzie idealnym miejscem do spędzania wolne-
go czasu dla osób starszych, które bez oddalania się 
znacznie od swojego miejsca zamieszkania, będą mo-
gły zaczerpnąć świeżego powietrza i chwili relaksu na 
łonie natury, w samym centrum naszego osiedla.

Wielu Mieszkańców obserwuje postępy powyższych 
prac i ku naszej uciesze, przesyła nam zdjęcia z ich za-
awansowania, z zadowoleniem komentując, że w koń-
cu teren tego stawu zostanie uporządkowany i stanie 
się miejscem przyjemnym i użytecznym dla Miesz-
kańców naszego osiedla.

BUDOWA PARKINGU I SKWERU PRZY BUDYNKU 
TYSIĄCLECIA 47

Kolejnym naszym projektem, który obecnie jest re-
alizowany z budżetu Miasta, jest projekt złożony w 
2017 roku pod nazwą: Budowa miejsca wypoczynko-
wego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie 
budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z re-
montem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz 
remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I.

Prace na powyższym projekcie rozpoczęły się w paź-
dzierniku 2019 roku i powoli dobiegają końca. Część 
projektu obejmująca budowę parkingu i drogi dojaz-
dowej jest już ukończona i dopuszczona do korzysta-
nia przez Mieszkańców, dzięki czemu zyskali oni w 
tym miejscu około 60 nowych miejsc postojowych. 

Obecnie trwają natomiast prace obejmujące drugą 
część tego projektu, czyli budowę skweru w rejonie 
budynku przy ul. Tysiąclecia 47, z ustawieniem ławek, 
koszy na śmieci i zagospodarowaniem zieleni.

BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW

W zakresie powyższego projektu, złożonego do Budże-
tu Obywatelskiego w 2019 roku jako ogólnomiejski, pod 
nazwą: Budowa wodnego placu zabaw na osiedlu Ty-
siąclecia, udało się uzyskać z Urzędu Miasta informację, 
iż Wydział Rozwoju Miasta przekazał dokumentację do 
Wydziału Inwestycji w celu przygotowania specyfikacji 
przetargowej i ogłoszenia przetargu na wykonanie pro-
jektu w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

W temacie tego projektu jednak nie mamy tak opty-
mistycznych informacji jak dla dwóch poprzednich pro-
jektów, gdyż ze względu na panującą w kraju sytuację 
epidemii  oraz spowodowane nią liczne zmiany budżeto-
we, już wiadomo, że pomimo pierwotnych zamierzeń, nie 
uda się zrealizować tego projektu w bieżącym roku. Jed-
nak zgodnie z zapewnieniami pracowników Urzędu Mia-
sta, ma on być normalnie realizowany w 2021 roku (od 
początku projekt ten był określony jako „dwuletni”, z do-
puszczalnym terminem ukończenia w 2021 roku).

Mamy nadzieję, że w sezonie letnim 2021 roku na-
si Mieszkańcy będą mogli już korzystać z tego wyczeki-
wanego przez wszystkich miejsca zapewniającego wodną 
rozrywkę i ochłodę, idealną na upalne dni.

Z niecierpliwością wraz z Mieszkańcami wyczekujemy 
ukończenia wszystkich powyższych projektów, ale także 
ustania stanu epidemii w naszym kraju, aby wróciła „na-
sza normalność”, możliwość swobodnego wychodzenia z 
domów i korzystania ze wszystkich pięknych miejsc wy-
poczynkowych na naszym osiedlu.

A tymczasem dołączamy się do apelu: ZOSTAŃ-
MY W DOMACH! 

Nasze osiedlowe skwery, place zabaw i zakątki na 
nas zaczekają i będą jeszcze bardziej cieszyły, gdy 
tylko będziemy mogli je odwiedzić całymi rodzina-
mi zdrowi, po ustaniu epidemii!
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Bal Karnawałowy dla dzieci
11 lutego w Spółdzielczym Ośrodku Kultury, odbyła się impreza karnawałowa dla dzieci. Imprezę poprowadził  

DJ Pedros, a na przebrane dzieciaki czekała cała masa atrakcji. Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia.
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– czasopismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Adres wydawcy: Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, tel. 32 254-65-05, www.smpiast.pl.
Redaguje zespół pracowników i społeczników SM „Piast”, Redaktor naczelny: Aleksander Rudolf.
Materiały kierowane do Redakcji prosimy składać pod ww. adresem lub w administracjach osiedlowych. Tekstów nie zamówionych, 

nie wykorzystanych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skrótu dostarczonych materiałów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zamówienia reklamy lub ogłoszenia do następnego numeru przyjmowane są w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.  Nakład 10.000 egzemplarzy.  
Skład, typografia komputerowa, druk: Centrum Usług Drukarskich – Henryk Miler, www.cuddruk.pl

Urząd  Miasta w Katowicach sukcesywnie wydaje 
zaświadczenia kolejnym mieszkańcom budynków, któ-
re położone są na nieruchomości objętej księgą wie-
czystą nr KA1K/00063863/8 (obejmującą nieomal ca-
łe Osiedle Tysiąclecia). Ze względu na liczbę wyodręb-
nionych lokali, których na terenie powyższej nierucho-
mości jest ponad 3000, procedura ta jest czasochłon-
na. Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST także oczeku-
je na wydanie przedmiotowego zaświadczenia. Termin 
wydania zaświadczenia zależny jest od Urzędu Mia-
sta w Katowicach, ponieważ Spółdzielnia dopełniła 
wszelkich formalności. 

Samo przekształcenie nastąpiło z mocy ustawy z 
dniem 01 stycznia 2019 roku, a zaświadczenie ma cha-
rakter wtórny i po-
twierdzający fakt 
p r zek sz t a łcen ia . 
W zaświadczeniu 
informuje się o obo-
wiązku wnoszenia 
rocznej opłaty prze-
kształceniowej, wy-
sokości i okresie 
wnoszenia tej opła-
ty, a także możliwo-
ści wniesienia opła-
ty jednorazowej i 
zasadach jej wno-
szenia. Opłatę z ty-
tułu przekształce-
nia nowy właściciel 
gruntu zobowią-
zany jest wnosić w 
terminie do dnia 31 marca każdego roku bez odrębne-
go wezwania.

W przypadku wniesienia opłaty przekształceniowej 
jednorazowo, gmina może udzielić osobom fizycznym 
będącym właścicielami lokali mieszkalnych lub spół-
dzielniom mieszkaniowym bonifikaty. Właściciel grun-
tu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opła-
ty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar 
jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do 
spłaty (opłata jednorazowa). 

Rada Miasta Katowice w dniu 21 listopada 2019 ro-
ku podjęła Uchwałę nr XIV/325/19 w sprawie ustalenia 
warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wnie-
sienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu 
stanowiącego własność Miasta Katowice. W odniesie-
niu do gruntów własności Miasta Katowice możliwe jest 
uzyskanie bonifikaty z tytułu jednorazowego wniesie-
nia opłaty w następującej wysokości:

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie 
wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie 
wniesiona w drugim roku po przekształceniu,

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie 
wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,

60% - w przypadku, 
gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona 
w czwartym roku po 
przekształceniu,

20% - w przypadku, 
gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesio-
na w piątym roku po 
przekształceniu,

10% -w przypadku, 
gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesio-
na w szóstym roku po 
przekształceniu.

Bonifikaty udziela 
się na pisemny wnio-
sek osobom fizycznym 
będącym właściciela-

mi budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub loka-
li mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, 
nieposiadającym zaległości z tytułu rocznych opłat za 
użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia prze-
kształcenia oraz rocznych opłat przekształceniowych. 
Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta uchwałą, wyłącz-
nie terminowe wnoszenie opłat warunkuje możliwość 
skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  
W PRAWO WŁASNOŚCI – BIEŻĄCE INFORMACJE

W związku z kierowanymi przez Lokatorów zapytaniami, poniżej zamieszczamy najważniejsze bieżące informacje 
dotyczące procedury przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
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KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ

730 712 776
- gotówka tego samego dnia

- pomoc w formalnościach

- 100 % bezpieczeństwa

- bez pośredników

- szybka decyzja

- bezkosztowa wycena nieruchomości
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Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE
ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice

dyżur całodobowy tel. 32 255 21 32, 32 255 15 51,
kom. 607 399 321,

biuro czynne: poniedziałek-piątek 7-16, sobota 8-15  
email: kck@kck.katowice.pl

Cmentarz w Katowicach-Ligocie ul. Panewnicka 45,
 tel. 32 252 55 02 czynne: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-12

Zakład wykonuje pełny zakres usług pogrzebowych i cmentarnych:   
duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja styp, oprawa muzyczna,

całodobowy przewóz zwłok, usługi w zakresie pochówków tradycyjnych 
i kremacji na cmentarzach własnych i innych nekropoliach,

przechowalnia zwłok całodobowa,
możliwość korzystania z naszych Kaplic,

załatwianie dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS),
rozliczenia bezgotówkowe na umowę,

usługi przez internet – www.kck.katowice.pl,
internetowa „wyszukiwarka grobów”

*

g587

32-24-76-200

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,

z komornikiem
Gotówka!

537-837-557

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,

WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

PIECYKI GAZOWE
JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY

MONTAŻE
USUWANIE AWARII

WODNYCH
tel. 606 344 009

SZKLARSKIE
USŁUGI

U KLIENTA
tel. 601 525 940 
lub 32/258 27 24

MEBLE NA WYMIAR
Kuchnie, szafy, wnęki

POMIAR I WYCENA
GRATIS

tel. 503 592 364
www.armarium.pl

TO JEST MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Po szczegóły zapraszamy na: 

gt.smpiast.pl

*dla klienta zamawiającego przez telefon lub aplikację mobilną

2,00zł
/km*

6,40zł*
opłata

początkowa

Szukam mieszkania do zakupu
Do 3 pokoi, nawet do remontu.

Tel. 731 285 640
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Biuro Pośrednictwa
SM "PIAST"
w Katowicach 

najniższa prowizja w Polsce (1% + VAT)
pośrednictwo w sprzedaży ,  zakupie oraz  zamianie
nieruchomości  na rynku pierwotnym i  wtórnym
pośrednictwo w wynajęciu n ieruchomości
pomoc w załatwieniu wszystkich formalności
urzędowych

W W W . P O S R E D N I C T W O . S M P I A S T . P L
6 6 5 - 1 2 1 - 8 5 5  /  5 0 7 - 0 9 9 - 4 3 5
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