Miasto ma pomys³ na rozwi¹zanie problemu
braku lokali komunalnych

Zbudują kolejnych
500 mieszkań
Osiedle Bajkowe, Miko³owska, Witkiewicza – to tylko niektóre
z lokalizacji TBS-ów. Do tej pory w ramach tej formy budownictwa
powsta³o w Gliwicach 1250 mieszkañ. Plany na najbli¿sze lata s¹
nie mniej ambitne i kolejnych 500 rodzin bêdzie mog³o wprowadziæ
siê do w³asnego M.
W Gliwicach zainteresowanie
tak¹ form¹ nabycia lub wynajmu mieszkania jest bardzo
du¿e. Znacznie wiêksze ni¿ w
oœciennych miastach. Na jeden
lokal przypada a¿ 4 chêtnych i to
pomimo, dosyæ wysokiego czynszu – wahaj¹cego siê od 9,10 z³
do 10,40 z³ za m.kw.

równo mieszkania jak i domki
jednorodzinne. Okazuje siê, ¿e
zdecydowanie wiêkszym zainteresowaniem
ciesz¹
siê te pierwsze. Mieszkanie
jest
bowiem
dostêpne dla ka¿dej
osoby pracuj¹cej, która
mo¿e uzyskaæ kredyt.
Dom to ju¿ inwestycja
na ca³e ¿ycie. Sprzedaj¹
siê wiêc znacznie wolniej i nie trzeba na nie czekaæ w
kolejce.

Jak wyjaœnia³ Andrzej Tomal,
prezes ZBM I TBS, takie zainteresowanie wynika z faktu, ¿e
udzia³owcem gliwickich TBS-ów
jest gmina Gliwice, która wnosi
swój wk³ad zarówno w postaci gruntów jak i partycypuje w
kosztach inwestycji. To z kolei
gwarantuje wiarygodnoœæ i powodzenie przedsiêwziêcia.

domków na osiedlu Bajkowym
– 6 z nich jest ju¿ sprzedanych.
Nowy budynek, z charakterystycznymi szklanymi balkonami
i 20 mieszkaniami, powstanie na pustym placu
przy ul. Miko³owskiej. Tutaj prace rozpoczn¹ siê
ju¿ na wiosnê, a lokatorzy
bêd¹ mogli wprowadziæ siê
jesieni¹. Kolejny projekt, to
TBS przy ul. Raciborskiej,
którego realizacjê zaplanowano
na przysz³y rok (pisaliœmy o nim
obszernie w poprzednim numerze Gazety Miejskiej).

Na planach
się nie kończy

Pomys³ miasta
na rozwi¹zanie
tego problemu to
przekszta³canie lokali komunalnych, które maj¹ bardzo niski
standard, na mieszkania socjalne.
- Lokale powstaj¹ce w systemie TBS równie¿ zmniejszaj¹
mieszkaniowy g³ód. Dlatego,
¿e Ci którzy maj¹ pracê - a tej
akurat w Gliwicach nie brakuje mog¹ sobie na takie mieszkanie
pozwoliæ. Zwalniane przez nich
lokale komunalne mo¿emy albo
przeznaczyæ dla osób czekaj¹cych
w kolejce na mieszkania z gminy
albo przekszta³ciæ w mieszkania
socjalne. Nie mo¿emy jednak
zapewniæ ka¿demu, kto pracuje,
zarabia i staæ go na wynajêcie
lokalu, darowizny w postaci
pe³nowartoœciowego mieszkania
– mówi Frankiewicz.

Co w „dwójce”
piszczy
A¿ 388 mieszkañ zamierza oddaæ
do 2016 roku do u¿ytku ZBM II
TBS. Domy budowane bêd¹ m.in.
na ul. Targowej (12 mieszkañ) –
termin zakoñczenia prac to listopad 2011, Strzelców Bytomskich
- 25 mieszkañ bêdzie gotowych
w przysz³ym roku, Miko³owska
(18 mieszkañ), Uszczyka (27
mieszkañ) oraz Targowa (33
mieszkania).

W kolejce po gminne mieszkania czeka kilka tysiêcy osób. W
jaki sposób miasto chce i mo¿e
zabezpieczaæ potrzeby lokalowe
gliwiczan?
- Mamy obowi¹zek zapewniaæ
pomoc tym, którzy sobie nie
radz¹, czyli w zasadzie mówimy
wy³¹cznie o mieszkaniach socjalnych. A tych jest faktycznie ma³o
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Jednak choæ zamierzenia s¹ bardzo ambitne, to przeszkod¹ w ich
realizacji mog¹ staæ siê finanse. Po likwidacji Banku Gospodarki Krajowej, TBS-y nie mog¹
otrzymywaæ kredytów.
- Jako, ¿e w tej chwili nie znamy
jeszcze Ÿróde³ finansowania, inwestycje te zaplanowane zosta³y
na wynajem – mówi Bo¿ena
Or³owska, prezes ZBM II TBS.
- Spokojnie czekamy na decyzje
ustawodawcy, który ma zapewniæ
kredytowanie na takich samych
warunkach jak dotychczas. Je¿eli
pojawi¹ siê problemy to bêdziemy
je realizowaæ w systemie deweloperskim. Jesteœmy jednak dobrej
myœli, gdy¿ Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego s¹ bardzo
pozytywnie postrzegane i bardzo
potrzebne.

Miasto stara siê równie¿ poprzez system
zachêt odzyskiwaæ
du¿e lokale, nie
w pe³ni wykorzystywane, czyli zamieszkiwane przez
samotne, najczêœciej
starsze osoby.

Dobry pomysł?

R

bonifikat¹, i co jest absolutnie
wyj¹tkowe w skali Polski, gmina
nie ¿¹da jej zwrotu w przypadku
odsprzeda¿y tego lokalu przed
up³ywem 5 lat od zakupu. Chodzi
o to, aby w ten sposób wymusiæ
obrót tymi mieszkaniami, rotacjê.
Ich najemcy mog¹ je wykupiæ, a
nastêpnie odsprzedaæ i przenieœæ
siê do mniejszych mieszkañ,
ale o wy¿szym standardzie. Jak
podkreœla Frankiewicz, problemem nie jest brak mieszkañ, lecz
niezbyt dobre wykorzystywanie
tego, czym dysponuje miasto.

– mówi Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic.

ZBM I TBS znalaz³ ju¿ tereny pod
nowe, du¿e inwestycje. Kontynuowana bêdzie na przyk³ad
rozbudowa osiedla Bajkowego.
W V etapie bêd¹ mog³y tam
zamieszkaæ 424 rodziny.
Z pewnoœci¹ bardzo atrakcyjn¹
propozycj¹ bêdzie w³asne M w
kompleksie mieszkaniowym przy
ul. Œw. Jacka.

Kolejne lokalizacje: ulica Kochanowskiego z 32 mieszkaniami
oraz plomba przy Miko³owskiej
19, gdzie po wyburzeniu starego budynku wzniesiony zostanie

Na dwa najbli¿sze lata ZBM I TBS
zaplanowa³ a¿ 4 inwestycje. Aktualnie w trakcie budowy jest 8

W ramach TBS-ów powstaj¹ za-

nowy z 23 lokalami.
- Prawdopodobnie jedna z tych
inwestycji zostanie przeznaczona dla osób wykwaterowywanych z budynków wyburzanych
pod Drogow¹ Trasê Œrednicow¹
– mówi Tomal.

Za najbardziej atrakcyjne mieszkania prezes Or³owska uwa¿a te
przy ul. Granicznej. Ich atutem
jest lokalizacja. Osiedle to jest
blisko centrum, a jednoczeœnie w
zasiêgu spaceru czy przeja¿d¿ki
rowerem jest Las £abêdzki, Basen Olimpijski i K¹pielisko.

Od bardzo dawna mieszkania
w Gliwicach s¹ sprzedawane z
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