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DoĘczy: interpelacji

nr DI]R.0003.48.2020

43-

1O0

z dńa

10

Ęchy

lipca 2O2a

l

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Lidii Gajdas nr DUR0003.48.2020

z

dnia 10 lipca 2a2O r. uprzejmie informuję, ze w kwietniu 2019 r. Społka otrzymńa

aportem od Gminy Tychy działki nr 183/54, 184157,888154 położone w Tychach przy
ul. Oświpimskiej 256, ołącznej powierzchni4.605 m2. Dział§zabudowane sąbudynkiem

po byłej szkole. Budynek wpisany jest do miejskiej ewidencji zabytków i jego adaptacja
na lokale mieszkalne musi być uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Społka zleciła wykonanie koncepcji adaptacji istniejącego budynku
nowego. Zgodnie

z

koncepcją powstać może 30 lokali mieszkalnych

o

i

budowy

powierzchni

!,713 Ęs. m2 i lokal usfugowy o powierzchni 100 mŻ {zprzemaczeniem na przychodnię).
Obecnie Zarząd Społki jest na etapie wyboru najbardziej efektywnej formuły

realizacji przedmiotowej inwestycji

i

poszukiwania #ódeł finansowania.

Z

nadńeją

czekamy na przedstawienie przez rząd Polski szczegdów pakiefu mieszkaniowego, który

zostd zapowiedziany w maju br. Liczymy, in ztajdą się w nim źródła finansowania dla
gmin i tbs'ów, z których będziemy mogli skorzystać przy budZetowaniu przedmiotowej
inwestycji.

Poniżej przedstawiamy aktualny stan nieruchomości i wizualizację budynku po
zakończeniu robot budowlanych.
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Jednocześnie informujemy, że obecnie realizujemy dwa procesy inwestycyine
finansowane ze środków gminnych i

spóĘ

tj.:

1) budowa budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a (23 lokale mieszkalnę, zakończenie
i rozliczenie inwestycji na przełomie Itr i

ń,w Ęmroboty

tV kwartału br., wartośćinwestycji 8,7a2 mln

budowlane 8,197 mln zł),

2) budowa budynku mieszkalno-usfugowego

prry

al.

Bielskiej (91 lokali mieszkalnych,

zakończenie i rozliczenie inwestycji w rV kwartale 2a22 r., wartośćinwestycji 27,Ł65
mln zł, wtym roboty budowlane 25,963 mln ź).

Sprawą zajmuje się Pan Artur Wyżkiewicz, e-mail: ąrigr-gltt§hł,tysĘ-ł?i,
tel.501 875 758.
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Do wiadomości:

1) Sz. P. Aneta Moczkowska,

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Zrównowazonego

Rozwoju,
2} Sz. P.

'3)

UrszulaDryką SkarbnikMiasta Tychy

Sz. P. Aneta Luboń-Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy,

4) Sz. P. Katarzyna

Rogóż-UńaneĘ Naczelnik Wydziału Przekszłałceń i Nadzoru

WłaścicielskiegoUrzędu Miasta Tychy.
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