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Żagańskie TBS sp. z o. o.
Żagańskie TBS sp. z o. o. rozpoczęło swoją działalność w 2000 roku. Jego celem 

jest budowanie mieszkań czynszowych pod wynajem. Swoją propozycję nowocze-
snych, zdrowych, energooszczędnych i tanich w eksploatacji mieszkań kieruje do osób 
posiadających dochody na średnim poziomie i które nie mają zaspokojonych swoich 
potrzeb mieszkaniowych. Mieszkania są oddawane do użytku w pełni wykończone i 
wyposażone. Pierwsze mieszkania zostały oddane pod wynajem w sierpniu 2001 r. 
Wtedy to 39 rodzin zamieszkało w nowo wybudowanym budynku w Żaganiu przy 
ulicy Bema. Z dniem 1 lipca 2004r. Spółka rozpoczęła zarządzanie nieruchomościami 
Wspólnot Mieszkaniowych.  Obecnie pod zarządem Żagańskiego TBS znajduje się 
ponad 250 Wspólnot Mieszkaniowych. W grudniu 2014 roku zasiedliliśmy budynek 
24 – rodzinny. W planach na 2016 rok jest budowa kolejnego 24 - rodzinnego budynku 
oraz w latach następnych, kolejnych według zapotrzebowania mieszkańców Żagania.

Obecnie posiadamy w zasobach Żagańskiego TBS 205 mieszkań.

Prezes Zarządu

Żagańskiego TBS Sp. z o. o.

Piotr Kowalski

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
68 - 100 Żagań • ul. Miodowa 23; 

 tel. +48 68 478 22 11 • e-mail: biuro@zagantbs.pl 
KRS 0000012473 • NIP 924-16-84-766  

Wysokość kapitału zakładowego: 9 052 500 zł



Zamieszkaj w budynku Żagańskiego TBS.

Jak wynająć mieszkanie? To proste - osoba, która chce skorzystać z propozycji 
Żagańskiego TBS powinna spełniać następujące warunki:

1. Nie może ona ani osoby przewidziane z nią do wspólnego zamieszkania w dniu 
objęcia lokalu posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Żaga-
niu chyba, że chce poprawić sobie i rodzinie dotychczasowe warunki zamieszki-
wania i zobowiąże się we wniosku do przekazania mieszkania komunalnego do 
dyspozycji Gminy.

2. Spełniać określone kryteria, co do wysokości sumy dochodów brutto osób pro-
wadzących wspólnie gospodarstwo domowe. 

Jeżeli przyszły najemca pragnie zwiększyć swoje szanse zamieszkania w zaso-
bach TBS powinien zadeklarować gotowość pokrycia minimum 10%  planowanych 
kosztów budowy i podpisać umowę parytcypacyjną. Wynająć można mieszkanie  
w już istniejącym budynku lub składać wniosek na mieszkanie będące w budowie. 

Po umieszczeniu na liście przyszłych najemców, przed podpisaniem umowy naj-
mu każdy zobligowany jest do wpłacenia na konto Żagańskiego TBS kaucji w wyso-
kości 12-krotności czynszu. Kaucja oraz partycypacja są zwrotne (po potrąceniu 
amortyzacji i ewentualnych zadłużeń) i stanową zabezpieczenie dla Żagańskiego TBS 
w przypadku opuszczenia lokalu.

Przyszły najemca ma gwarancję wynikającą z Ustawy, że jego czynsz nie będzie  
wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej w skali roku dla budynków istniejących,  
a 5% dla nowo budowanych. Czynsz jest uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników 
Żagańskiego TBS Sp. z o. o.

Jesteśmy jednocześnie zarządcą wybudowanych przez nas budynków. Zarządem 
zajmuje się doświadczony specjalista ds. zarządzania zasobem TBS wraz z zespołem 
księgowości oraz działem technicznym.

W swojej ofercie wynajmu posiadamy mieszkania 1, 2, i 3 pokojowe w pełni wy-
kończone, gotowe do zasiedlenia.

Więcej informacji na www.zagantbs.pl  
lub w siedzibie Spółki przy ulicy Miodowej 23, II piętro pok. 23  

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00  
oraz pod numerem telefonu 68 478 22 11 lub e-mail: biuro@zagantbs.pl.

Zarządzamy Wspólnotami Mieszkaniowymi
Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Żaganiu działal-

ność zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych rozpoczęła z dniem  
1 lipca 2004r. Obecnie pod zarządem Żagańskiego TBS znajduje się ponad 250 
Wspólnot Mieszkaniowych.

Powstaje w Waszym budynku nowa wspólnota mieszkaniowa, bo wykupiono 
lokale, nie jesteście jako właściciele zadowoleni z zarządzania (chcecie zmie-
nić dotychczasowego zarządcę) – przyjdźcie do profesjonalistów w Żagańskim 
TBS, a poprowadzimy wzorowo zarządzanie Waszą wspólnotą.

Gwarantujemy wysoką jakość usług zarządzania nieruchomościami poprzez:
a) prowadzenie rozliczeń;
b) prowadzenie dokumentacji księgowej;
c) prowadzenie przeglądów okresowych wynikających z Prawa Budowlanego;
d) zawieranie umów na dostawę wody, odbioru ścieków, dostawę energii cieplnej, 

elektrycznej, deklaracji odbioru nieczystości stałych, na utrzymanie czystości po-
sesji, na świadczenie usług kominiarskich, wykonywanie w nieruchomości robót 
konserwacyjno-remontowych i usuwanie awarii;

e) zawieranie umów o ubezpieczenie nieruchomości wspólnej, czerpanie pożytków  
i przychodów innych z części wspólnej nieruchomości na rzecz i dobro Wspólnoty 
Mieszkaniowej;

f) stałe współdziałanie z zarządem wspólnot;
g) organizację zebrań wspólnoty i realizację uchwał wspólnoty dotyczących spraw 

przekraczających czynności zwykłego zarządu.

Co zyskuje wspólnota w cenie zarządzania, będąc w TBS
1. Obsługę prawną w pełnym zakresie - zatrudniamy Radcę Prawnego, który popro-

wadzi sprawy wspólnoty wymagające udziału prawnika.
2. Profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód poprzez zatrud-

nionego w TBS specjalistę ds. ubezpieczeń z licencją PNU.
3. Pełną analizę kosztów mediów wspólnoty (woda, ścieki, ciepło, energia) oraz ich 

optymalizację wykonywaną przez zatrudnionego w TBS specjalistę ds. rozliczeń 
mediów.

4. Nadzór inwestorski nad naprawami, usuwaniem awarii i drobnymi remontami oraz 
w preferencyjnej cenie nad realizowanymi przez wspólnotę inwestycjami przez 
dwóch zatrudnionych w TBS specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.

5. Trzech (wzajemnie się zastępujących – u nas nie ma przerw urlopowych) zarząd-
ców nieruchomości z długoletnią praktyką zawodową z pełnym ubezpieczeniem 
od odpowiedzialności cywilnej.

6. Konkurencyjną, negocjowaną stawkę za zarządzanie nieruchomością.


