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ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI,

RADOSNEGO, WIOSENNEGO NASTROJU,
SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINNYM

I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ ŻYCZĄ
RADA NADZORCZA, ZARZĄD I PRACOWNICY

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
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PARKING CZEKA NA ZMOTORYZOWANYCH!
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OP£AOP£AOP£AOP£AOP£AT NIEZALE¯NYCH OD SPÓ£DZIELNIT NIEZALE¯NYCH OD SPÓ£DZIELNIT NIEZALE¯NYCH OD SPÓ£DZIELNIT NIEZALE¯NYCH OD SPÓ£DZIELNIT NIEZALE¯NYCH OD SPÓ£DZIELNI

1. Wywóz nieczystości. Zmiany dotyczą wszyst-
kich mieszkańców Spółdzielni.
       

     
    
      
          
       
        
    
   

W przypadku segregowania odpadów:
          

    

         
     

         
     

         
    

Dla osób, które nie segregują śmieci:
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1 Konarskiego 25 A B C 6,20 bz 17,75 19,36
2 Kochanowskiego 25-29a 3,49 4,20 15,07 bz
3 Kochanowskiego 31-33a 3,20 3,80 14,13 bz
4 Kochanowskiego 35a 4,40 bz 16,79 19,36
5 Pszczyńska 42-42a 3,58 4,20 15,54 bz
6 Jasna 2 3,17 3,27 17,89 20,38
7 Jasna 4 3,47 3,78 17,89 20,38
8 Pszczyńska 26-26a 2,97 3,80 15,83 bz
9 Pszczyńska 36-36a 3,39 3,90 15,07 bz

10 Pszczyńska 12abcd 3,33 4,20 15,07 bz
11 Sobótki 2 3,34 3,90 16,31 17,84
12 Nowy Świat 3 3,34 3,90 16,31 17,84
13 Nowy Świat 3a 3,34 3,90 16,31 17,84
14 Nowy Świat 3B 1,86 2,00 18,23 bz
15 Nowy Świat 5 1,86 2,00 18,23 bz
16 Nowy Świat 7 3,19 3,42 16,79 bz

W-1
17 Szt. Powstańczego 2-6 4,76 5,20 19,93 20,69
18 Szt. Powstańczego 8-14 4,93 5,34 19,93 20,69

WT-1
19 W. Niedźwiedzicy 33-39 3,41 3,63 16,76 bz
20 Kopernika 81-91 3,14 3,34 16,76 bz

WT-2
21 Kopernika 1-11 3,84 bz 18,00 19,28
22 Andromedy 2-8 3,63 4,10 18,00 19,28
23 Andromedy 10-20 3,39 3,96 18,00 19,28

4. Podgrzanie wody. Zmiany dotyczą użytkowników następujących budynków:

2. Energia elektryczna nieruchomości wspólnej. Zmia-
ny dot. użytkowników następujących budynków:

3. Eksploatacja dźwigów osobowych. Zmiany do-
tyczą użytkowników następujących budynków:

OPŁATA STAŁA OPŁATA ZMIENNA

Lp.

zł/m3

Adres Zaliczka
obowiązująca

do 31.03.2018 r.

Zaliczka
obowiązująca

od 01.04.2018 r.

Zaliczka
obowiązująca

do 31.03.2018 r.

Zaliczka
obowiązująca

od 01.04.2018 r.
jednostka miary zł/osobę/m-c zł/osobę/m-c zł/m3

1 Skłodowskiej 4-14 1,00 1,52
2 Derkacza 6 4,00 3,40
3 Kokoszki 6 6,00 3,00
4 Kokoszki 8 3,50 3,00
5 Jasna 2-4 2,60 4,10
6 Nowy Świat 3 3,58 4,50
7 Nowy Świat 3a 3,58 4,50
8 Nowy Świat 3 b 3,58 4,50
9 Nowy Świat 5 3,58 4,50

10 Nowy Świat 7 3,58 4,50
11 Sobótki 2 3,58 4,50
12 Pszczyńska 36-36a 8,29 8,70
13 Konarskiego 25 A-C 10,07 10,50
14 Andromedy 2-8 3,50 4,00

Lp. Adres budynku

Zaliczka
obowiązująca

do
31.03.2018 r.

Zaliczka
obowiązująca

od
01.04.2018 r.

jednostka miary zł/osobę/m-c zł/osobę/m-c

1 ZWM 2 9,00 9,50
2 Bekasa 17 7,90 8,20
3 Kokoszki 6 7,00 8,00
4 Kokoszki 8 7,00 8,10
5 Jasna 2-4 6,30 8,00
6 Pszczyńska

36-36 a 4,10 5,10

7 Pszczyńska 42-42 a 4,50 5,80
8 Centaura 7-11 4,80 6,60
9 Gwiazdy Polarnej

36-40 6,30 8,80

10 Sztabu
Powstańczego 2-6 7,90 9,12

Lp. Adres budynku

Zaliczka
obowiązująca

do
31.03.2018 r.

Zaliczka
obowiązująca

od
01.04.2018 r.

jednostka miary zł/osobę/m-c zł/osobę/m-c
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OPŁATA STAŁA OPŁATA ZMIENNA

Lp.

zł/m3

Adres Zaliczka
obowiązująca

do 31.03.2018 r.

Zaliczka
obowiązująca

od 01.04.2018 r.

Zaliczka
obowiązująca

do 31.03.2018 r.

Zaliczka
obowiązująca

od 01.04.2018 r.
jednostka miary zł/osobę/m-c zł/osobę/m-c zł/m3

 WT-3
24 Centaura 7-11 3,97 4,18 15,70 16,46
25 Centaura 13-19 4,51 bz 15,70 16,46
26 Centaura 21-31 4,16 4,41 15,70 16,46

 WT-4
27 Gwiazdy Polarnej 36-40 3,56 bz 17,94 19,28
28 Gwiazdy Polarnej 1ab 3,87 bz 17,94 19,28
29 Gwiazdy Polarnej 3ab 3,83 4,43 17,94 19,28
30 Saturna 2-4 4,42 bz 17,50 21,40
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SEGREGUJMY ODPADY!
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NOWELIZACJA USTAWY O SPÓ£DZIELNIACH
MIESZKANIOWYCH I PRAWA SPÓ£DZIELCZEGO



7BIULETYNBIULETYNBIULETYNBIULETYNBIULETYN
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŒLSPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŒLSPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŒLSPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŒLSPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŒL¥¥¥¥¥SKIEJSKIEJSKIEJSKIEJSKIEJ

   
 
   
  
  
  
   
   
   
  
   
  
   
   
  
   
  
  
   
 
   
    
   
      
     
 
  
   
  
  
   
   
   
  
   


 
  
   
  
  
   
  
  
  
   
   
   
  
 

  
  
   
  
 

Z   
   
     
    
      
    
      
    

     
      
    
    
    
      
   
    
      
     
      
    
     
      
       
    
    
      
       
     
      
       
    
     
   
     
       
      
     
      
      
     
      
     
    
   
     
    
     
     
    
   

 
  

    
        
 

Godziny pracy
Spółdzielni:

   
   
   
   
   

Numery telefonów:
 
       
    

    

     
    


       

     

  
   


      
      
   
     
     

     
    

     

     
     
       
  

    
  

ZMIANA NAZWY
UL. ZWM

DANE
TELEADRESOWE

SPÓ£DZIELNI
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LOKAL – Gliwice, ul. Żurawia, 98 m2,
SPRZEDAŻ cena: 280.000 zł netto

LOKAL – Gliwice, ul. Nowy Świat, 74 m2,
NAJEM cena: 2.500 zł netto/mc + media

Gliwice, ul. Jasna 8, 12 m2,
cena: 165 zł netto/mc + media

Gliwice, ul. Żurawia,  98 m2,
cena: 2150 zł netto/mc + media

MIESZKANIE – Gliwice, ul. Krucza, 48 m2,
SPRZEDAŻ cena: 144.900 zł

MIESZKANIE – Gliwice, ul. Okopowa, 69 m2,
SPRZEDAŻ cena: 214.900 zł

LOKAL – Gliwice, ul. Nowy Świat, 41 m2,
SPRZEDAŻ cena: 165.000 zł

BIURO POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
W ramach prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej

Biura Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami zachęcamy do zapoznania się
z ofertą sprzedaży oraz wynajmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych,

zamieszczoną na stronie internetowej.

Aktualne oferty dostępne są na stronie internetowej: www.sm.gliwice.pl

Dla zainteresowanych podajemy numery telefonów: 512 026 766 oraz 515 278 022

WYBRANE OFERTY BIURA POŚREDNICTWA:

NAJEM  LOKALI UŻYTKOWYCH:


