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Odnosząc się do wniosków zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta z dnia 26-03-

2015 r. w sprawach:

1) kosztów utrzymania wolnych lokali własności Miasta Katowice;

2) zintensyfikowania działań umożliwiających wyjście Miasta ze współwłasności nieruchomości we

wspólnotach mieszkaniowych, w szczególności w takich, gdzie Miasto jest właścicielem

ostatniego lokalu wolnego;

uprzejmie informuję:

1) z uwagi na zachodzące zmiany w łącznej powierzchni użytkowej lokali administrowanych przez

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na przestrzeni roku 2014 określenie

kosztów utrzymania wolnych lokali przeprowadzono metodą analizy średniorocznej w odniesieniu

do łącznej powierzchni użytkowej oraz łącznych kosztów lokali administrowanych przez Zakład.

Kalkulacje sporządzono oddzielnie dla lokali stanowiących zasób gminny we wspólnotach

mieszkaniowych, dla lokali znajdujących się w budynkach prywatnych w zarządzie tymczasowym

KZGM w Katowicach oraz dla lokali w budynkach gminnych, Skarbu Państwa oraz we

współwłasnościach. Podstawą wyliczenia były koszty poniesione w 2014 r. we wszystkich

zarządzanych lokalach oraz średnioroczne powierzchnie - użytkowa i grzewcza. Według tych

danych obliczono roczny koszt utrzymania 1 m? administrowanych lokali, a następnie - na

podstawie powyższych danych - określono koszt utrzymania wolnych lokali mieszkalnych. Poza

kosztami eksploatacji, remontów i podatku od nieruchomości doliczono też koszty centralnego

ogrzewania, które ponoszone są przez Miasto bezzwrotnie. Składniki i metodologie obliczeń dla

poszczególnych rodzajów powierzchni ujęte są w załącznikach nr 2 (dla wolnych lokali we

wspólnotach mieszkaniowych), nr 3 (dla wolnych lokali w budynkach w zarządzie tymczasowym

KZGM) i nr 4 (dla wolnych lokali w budynkach gminnych, SP i współwłasnościach). Zestawienia

syntetyczne przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 5;

2) na terenie gminy funkcjonuje 37 wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się ostatnie lokale

własności Miasta Katowice, w których:

• Cztery wolne lokale zostały przekazane do zbycia;



• Sprzedaż jednego lokalu wolnego została wstrzymana postanowieniem Sądu, jako

zabezpieczenie w toczącym się postępowaniu sądowym;

• Pięć lokali mieszkalnych zostało skierowanych do zbycia na rzecz najemców;

• Piętnaście lokali mieszkalnych przygotowywanych jest do sprzedaży na rzecz najemców

(regulacja wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej);

• Dziewięciu najemców nie jest zainteresowanych wykupem najmowanego lokalu

mieszkalnego.

Załączniki:
zestawienia zbiorcze i kalkulacje (załączniki nr 1 <- nr 5) - 5 egz.

Do wiadomości:
Biuro Rlldy Miasta Katowice.

Kopia: a'a

Z poważaniem
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