Tarzad Budyn kdw MieszkalnYch
w Suwalkach IBS sP. z o.o.
16-400 Suwalki, ul. Wigierska 32
tel. B? 563-50-00, fax 87 563-50-79
NIF 844€35,64"87 KRS 0000616330

OGI,OSZENIE
Prezesa zarzbdu Budynk6w Mieszhalnych w Suwalkach rBS sp. z o,o,
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie naboru kandydat6w na Nabywc6w/fr{ajemct6w lokali znajduj4cych sig
w dw6ch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z infrastruktur4 towarzyszqcq,
zlokalizowanych w Suwalkach przy ul. Pulaskiego na dzialce o nr geodezyjnym 2215612,

Na podstawie $ 15 ust. 1 i 2 Regulaminu Wynajmowania Mieszkafl w

zasobach

Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. podaje siE:

I.

Informacje o nieruchomo5ci
Uprzejmie informuje siQ, 2e Sp6lka prowadzi prace zwiqzante z rozpoczpciem
w II kwartale br. budowy dwoch wielorodzinnych 6-kondygnacyjnych budynk6w
mieszkalnychz24 mieszkaniami kazdy, w ktorych znajdowac sig bEdzie lqcznie 48 mieszkari
(pofozonych pomiEdzy ul, Pulaskiego a ul. Reja), w tym:
l. 2 - pokojowe o pow. vzyt.- 42,61m':
Budynek nr l, mieszkanie nr: 2,6, 10, 14,18,22;
Budynek nr 2, mieszkanie nr: 2, 6, 10, 14, 18,22;

n':

2.

2 - pokojowe o pow. uzyt.

3,

Budynek nr l, mieszkanie nr: 4
Budynek nr 2, mieszkanie nr: 4
3 - pokojowe o pow. uZyt. - 55,05 m2:

-

46,59

Budynek nr 1, mieszkanie nr: 3,7 , 11, 15, 19,23;
Bndynek nr 2, mie$zkanie nr: 3,J, 11, 15,79,23
4. 3 - pokojowe o pow. uzyt. - 57,86 m2:
Budynek nr l, mieszkanie nr: B, 12, 16,20,24.,
Budynek nr 2, mieszkanie nr: 8,12,16,20,24;
5. 3 - pokojowe o pow. Lrzyt. -63,18 m2:

Budyneknr l, mieszkanie nr: 1,5,9,13,17,21;
Budynek nr 2, mieszkanie nr: 1,5,9, 13, 17,21;
Projekt zaklada budowE lokali mieszkalnych
wykoriczenia z nastEpuj qcym wyposaZeniem:

-

w tzw. stanie

deweloperskim, gotowych do

instalacje kanahzacyjna, wody zimnej,cieplej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania,
domofonowa, elektryczna, odgromowa, telefoniezna, wentylacja grawitacyjna,
posadzki betonowe zatafie na gladko (szlichta), tynki gipsowe ze szpachlowaniem
i jednokrotnym malowaniem farbq emulsyjn%
na balkonach balustrady stalowe i gres mrozoodporny,
instalacja wodno -kanalizacyjnabezwzqdzen i armatury,
centralne ogrzewanie: w pokojach i kuchni grzejniki stalowe konwekcyjne
z wbudowanymi zaworumi termostatycznymr, w lazienkach grzejniki drabinkowe
dekoracyj n e z zaw or ami termo st aty czny mi,
lokale bez urzqdzef, do przygotowywania posilk6w,
instalacja elektrycznawraz z osprzEtem tj. gniazdanlt,pltiwyl.qcznikiplt,

-

i

z profili PCV z nawiewnikami
higrosterowalnymi w ramie oScieznicy. Parapety wewnqtrzne - konglomerat. Drzwi
stolarka okienna

balkonowa zewnElrzna

wejSciowe do mieszkania z atestem klasy C, wyposaZone w dwa zamki patentowe oraz
wizjer, drzwi drewniane plytowe z okleinq drewnopodobn4 i z oScieznicami stalowymi
wg sytemu i kolorystyki skrzydel drzwiowych,
Budynki wyposazone bgd4 w windy osobowe, pomieszczenia przynale2ne do mieszkari oraz
dostEpne miej sca parkingowe.

il.

Informacje dotyczqcekandydat6w na Nabywc6w/1.{ajemc6w
Budynki wielorodzinne zostan4 wybudowane z kredytu bankowego zaciryniEtego przez
SpolkE, natomiast kandydat na NabywcEA.Jajemca bEdzie zobowiqzany do wykupu lokalu
mieszkalnego w systemie ratalnym (stopniowe dochodzenie do wlasnoSci) na zasadzie
,,od Najemcy do WlaSciciela''.

Kandydat na NabywcE/\lajemcE powinien posiadai dochody okreSlone w niniejszym
ogioszeniu oraz spelniad l4cznie nastgpuj4ce warunki:
l) nie posiadai tytulu wlasnoSci, wspolwlasno6ci lokalu mieszkalnego, budynku
mieszkalnego, sp6ldzielczego wlasnoSciowego prawa do lokalu mieszkalnego na terenie
Gminy Miasto Suwaiki, a takhe nie posiadai spoldzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Suwalki,
2) posiadai centrum interes6w osobistych lub gospodarczych (centrum zyciowe) na terenie
Gminy Miasto Suwalki (miejsce pracy, zamieszkania, prowadzenie dziaialno5ci
gospodarczej,uczgszczanie dzieci do plac6wek oSwiatowo - wychowawczych itp.),
3) posiadai zdolnoSi finansowq pozwalajqc4 na wplacenie zadatku na poczet ceny zakupu
lokalu mieszkalnego otaz systematycznego wnoszenia rct z tytutu wykupu mieszkania
i ponoszenia koszl6w na jego vtrzymanie,
4) posiadai Sredni miesiEczny dochod gospodarstwa domowego za2}Il rok, ktory nie moae
przekracza6:

o
o
o
o
o

110 % w jednoosobowym gospodarstwie

domowym (tj. 4 730,06

zL)

w dwuosobowym gospodarstwie domowym (tj.7 095,10 zl)
205
w trzyosobowym gospodarstwie domowym (tj. 8 815,12 zL)
0/o
240
w czteroosobowym gospodarstwie domowym (tj,10 320,13 zl)
240 % w gospodarstwie wiqkszym niZ cztercosobowe, powigkszone o dodatkowe 40o/o
nakahdqkolejn4 osobE w gospodarstwie domowym
- iloczynu wysokoSci ostatnio ogloszonego przeciEtnego wynagrodzenia miesiEcznego
brutto w gospodarce narodowej w wojew6dztwie podlaskim oraz wsp6lczyntnka 1,2.
Wedlug Obwieszczenia Prezesa Gl6wnego UrzEdu Statystycznego z dnta 17 listopada 20ll r.
przeciEtne miesigczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w wojew6dztwie
podlaskim wynosi 3 583,38 zt.
165

o%

o/o

Pierwszefrstwo w nabyciu lokalu mieszkalnego z zasobu Sp6lki bEdzie przyslugiwai:
1) studentom ostatniego roku studi6w oraz absolwentom szk6l v'ryZszych w wieku do 30 lat,
kt6rzy prowadz4 na terenie Suwalk dzialalnoSi gospodarczq

2)

w wieku do 35 lat

wychowuj4cym dzieci, bEdqcymi dotychczasowymi
najemcami lokali mieszkalnych stanowi4cych wlasno6i Gminy Miasto Suwalki, nie
osobom

posiadaj4cym zalegloSci czynszowych, oplacaj4cym regularnie czynsz i przestrzegaj4cym
regulaminu porz4dku domowego w dotychczasowym miejscu zamieszkiwania, przy czym

w

przypadku zawarcia umowy najmu oraz przedwstppnej ustanowienia odrEbnej
wlasnoSci lokalu i jego sprzedaZy, zobowiqzanabgdzie przekazac lokal dotychczasowy,
a\
1l osobom w wieku do 35 lat wychowuj4cym dzieci, ubiegajqcym siq o najem lokalu
komunalnego, kt6rych wniosek zostal. rozpatrzony negatywnie wylqcznie z uwagi na
przekr o czeni e kryterium dochodowe go,
4) osobom posiadaj4cym orzeczonq niesprawnoSi narzqdv ruchu, popart4 odpowiednim
dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony (w ramach zasobu
przystosowanego dla osob niepelnosprawnych),
5)

osobom pelnoletnim nie posiadaj4cym samodzielnego tytulu prawnego do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zamieszkuj qce z innymi osobami, kt6re s4

najemcami lub wlaScicielami lokalu na terenie Gminy Miasto Suwalki,
6) w przypadku braku kandydatow okeSlonych w ust, 1 - 5 nabycie lokalu mieszkalnego
moze byi dokonane z pominiEciem powyzszych zasad.
Lokale mieszkalne nie mosa byi nabywane przez wnioskodawc6w. kt6rzy:

1) posiadajq zalegloSci

w oplacie czynszu lub opiat niezalelnych w

2 miesiEcznego czynszu w okresie
lokalu mieszkalnego,

l2

wysokoSci

miesiqcy przed dniem zloZenta wniosku o najem

2) dopuszczali siq w ci4gu dwoch lat od dnia zloZenia wniosku

uporczywego naruszania
regulaminu porzqdku domowego, co skutkowalo uzasadnion4 interwencj4 policji lub
zaruqdcy budynku,

3) w okresie 12 miesiEcy przed dniem

4)

ztoZenia wniosku korzystaly

z

dodatku

mieszkaniowego,
nie posiadajqzdolnoSci finansowej nautrzymanie mieszkania w zasobach Spotki.

III.

Procedurawylonieniakandydat6wnaNabywc6w/[.{ajemc6w
Kandydaci na Nabywcow / Najemc6w lokali mieszkalnych zostanq wylonieni przez KomisjE
Kwalifikacyjnq kt6ra swoje stanowisko wyraZa w postaci uchwal dzialajqcq na podstawie
Regulaminu Wynajmu Mieszkari w zasobach Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwatkach
TBS sp, z o.o. W sytuacji wiEkszej iloSci osob zainteresowanych tym samym lokalem,
decydowai bEdzie iloSi osi4gniqtych punkt6w kwalifikacyjnych.
Zgodnie z $ 15 ust. 8 ww. Regulaminu uchwaly Komisji sq ostateczne i nie podlegaj4
zaskarzeniu.

Po wylonieniu przez Komisjq kandydat6w na Nabywc6wA.Jajemc6w w drodze okreslenia
listy podstawowej i rezerwowej zostanq zawar\e umowy przedwstppne sprzedazy lokali
w formie aktu notarialnego.
W umowie przyszly Nabywca zobowrqzany bEdzie do wplaty zadatku oraz do wnoszenia
stalych, r6wnych miesiEcznych rat na poczet ceny nabycia lokalu obejmuj4cej koszty
zaci4gniqcia kredytu przez Sp6lkq.
Przyjmuje sig, ze szacunkowa warloSi I m2 pow, vZyL lokalu mieszkalnego na dzieh
ogloszenia ksztaltuje siE na poziomie - 3800 zLlm2.

o
o

pierwsza wplata na poczet ceny zakupu lokalu mieszkalne go tj. zadatek bEdzie platna
przed zawarciem przedwstEpnej umowy sprzeda|y i nie moZe byc nilsza niL 15 o/o
przewidywanej wartoSci lokalu mieszkalnego,
pozostala kwota do zaplaty bgdzie rozloZona na r6wne raty miesiE czne na okres nie
dluZszy

o
Z
z

nt720laI,

ostateczne przeniesienie praw wlasno6ci lokalu

w formie aktu notarialnego nie

moze

nast4pii wczeSniej niz po uplywie 2laI od daty zawarcia umowy najmu.
chwil4 oddania lokalu mieszkalnego do uzytkowania, dodatkowo zawierana bEdzie
przyszlym Nabywc/Najemce umowa najmu lokalu, kt6ra zobowiqzywad bqdzie do

uiszczania czynszu wraz z oplatami eksploatacyjnymi.

IV. Zakladane terminy wylaniania kandydat6w i realizacji inwesfycji
l. ZloZenie wniosk6w o zakwalifikowania do zawarera przedwstEpnej
sprzedaZy lokalu mieszkalnego
lokalu - do 25 maja20l8 r,

w formie aktu notarialnego

umowy najmu
oraz umowy najmu tego

2, Rozpatrzenie ww. wniosk6w pruez KomisjE Kwalifikacyjne - czerwiec 2018 r.
3. Zawarcie porozumienia dotyczqcego postanowieri umowy przedwstqpnej sprzedazy lokalu
mieszkalnego, umowy najmu lokalu oraz dokonania wplaty zadatku
- czerwiec - lipiec 201 8 r.
4. Zawarcie umowy przedwstEpnej sprzeda|y w formie aktu notarialnego
- czerwiec - lipiec 201 8 r.
5. Przewidywany termin oddania budynku i lokalu mieszkalnego do uzytku
- listopad 2019 r.

6, Zawarcie umowy najmu wraz z

protok6larnym przekazaniem lokalu mieszkalnego

- grudzieri 2019 r.

z

zalqcznikami dostqpny jest w siedzibie Spotki oraz
wwi.y.zbm. suwalki. p I w zakladce,,Lokale mieszkalne TB S "

Wniosek wraz

na

Wnioski moZna skladad osobi5cie w siedzibie
Zarz4du Budynkriw Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o, (pok. nr
lub za poSrednictwem poczty 16 - 400 Suwalki ul. Wigierska 32,
w terminie do dnia 25 maja 2018 r. lliczy sig data wptywu/

stronie

5)o

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane sq w Dziale Lokali Mieszkalnych pok. nr 5,
tel, (87) 563 50 55 lub (87) 563 50 40 m.in. z ewentualnym wykorzystaniem zakladki
,,Um6w spotkanie" znajdujqcej siE r6wnie2 na stronie www.zbm.suwalki.pl

Suwalki, /.0... U*t"tnia 201 8 r,

