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I
AKTUALNOŚCI SPÓŁDZIELCZE

1. Zebrania grup członkowskich. 

Niska frekwencja na zebraniach grup członkow-
skich!

W tym roku zebrania grup członkowskich odbyły się w terminie od 
31 marca do 17 kwietnia. W zebraniach uczestniczyła bardzo mała 
liczba członków Spółdzielni, pomimo, że  komunikaty dotyczące 
terminu i miejsca zebrań zostały zamieszczone w gazecie lokalnej, 
w Informatorze i na klatkach schodowych. Uchwałą Rady Nadzor-
czej członkowie zostali podzieleni na 11 grup. Zamieszkujący teren 
Osiedla „Na Skarpie” tworzyli cztery grupy, do których dołączono 
również członków oczekujących, łącznie 5462 uprawnionych do 
udziału w zebraniach. We wszystkich czterech zebraniach grup uczest-
niczyło zaledwie 102 członków, co stanowi 1,86 % uprawnionych. 
W spotkaniach kolejnych czterech grup, na które zostali podzieleni 
członkowie mający prawa do lokali na terenie administrowanym 
przez Administrację Osiedla „Na Wyżynach” wzięło udział 78 osób, 
co stanowi 1,63 % uprawnionych. Podobnie było w trzech grupach 
członkowskich na terenie administrowanym przez Administrację 
Osiedla „Centrum” - na 2883 członków udział wzięło  49, co stanowi 
1,69 %. Łącznie na 13117 członków udział z zebraniach wzięło 229, 
co stanowi 1,74% członków.

Na zebraniach zostały przedstawione sprawozdania z działalności 
za 2007 rok: Rady Nadzorczej, Rady Osiedla i Zarządu. Członkowie 
zostali również poinformowani o wszystkich sprawach, które następ-
nie były przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli. 
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Najistotniejszym punktem były sprawy statutu. Do tej pory Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy nie zarejestrował zmian uchwalonych przez 
Zebranie Przedstawicieli w listopadzie 2007 roku. Natomiast Rzecz-
nik Praw Obywatelskich oraz grupa posłów zaskarżyła do Trybunału 
Konstytucyjnego liczne przepisy ustawy, która była powodem tych 
zmian. Fakty te wpłynęły na decyzję grup członkowskich, które 
podjęły uchwały, iż w przypadku uznania przez Trybunał Konstytu-
cyjny za niezgodne z konstytucją wyłączenie możliwości zastąpienia 
walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli wnioskują o 
przywrócenie funkcjonowania zebrania przedstawicieli.  

Godne podkreślenia jest to, że większość zebrań odbywała się w 
atmosferze troski o przyszłość Spółdzielni i zdominowana była przez 
dyskusję nad strategicznymi decyzjami, a nie nad tym, komu posta-
wić ławeczkę czy piaskownicę, a komu wyciąć drzewo. Dowodzi to, 
że Członkowie zaakceptowali, że takie sprawy są zgodnie z duchem 
nowych uwarunkowań prawnych rozstrzygane demokratycznie przez 
mieszkańców danej nieruchomości przy udziale Administracji Osie-
dla, bo przecież odbywają się wyłącznie na ich koszt!

  

2. Zebranie Przedstawicieli.

W związku z nie zarejestrowaniem zmian Statutu, o czym pisa-
liśmy w poprzednim artykule, zgodnie z zapisem ustawy w mocy 
pozostaje funkcjonowanie zebrania przedstawicieli. Dlatego kolejne 
Zebranie Przedstawicieli zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni 
na 24 kwietnia 2008.

W Zebraniu na 104 wybranych przedstawicieli udział wzięło 70-
ciu, co stanowiło 67,31%. Zebranie obradowało według przegłoso-
wanego porządku obrad oraz przyjętego uchwałą nr 1 regulaminu 
obrad. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2007 rok złożył prezes 
Spółdzielni Pan Marek W. Magdziarz. Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej przedstawił przewodniczący rady Pan Andrzej 
Jabłoński. 
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Zebranie Przedstawicieli po odczytaniu protokołu komisji skru-
tacyjnej stwierdzającej zdolność do podejmowania prawomocnych 
uchwał podjęło kolejne uchwały:

1) nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółdzielni w 2007 roku;

2) nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej  w 2007 rok;

3) nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 2007 
rok;

4) nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2007 rok na fundusz 
zasobowy Spółdzielni;

5) nr 6, 7 i 8  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarzą-
du

6) nr 9 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. Nieruchomość 
ta zabudowana jest zespołem 32 garaży samochodowych. Więk-
szość z nich użytkowana jest na zasadzie własnościowego prawa 
do lokalu lub prawa odrębnej własności. Dwa garaże zostały wy-
budowane przez ich użytkowników na terenie wydzierżawionym 
od Spółdzielni. Zbycie udziałów w nieruchomości gruntowej na 
rzecz dzierżawców, a następnie ustanowienie odrębnej własności 
pozwoli na ujednolicenie zasad użytkowania garaży na nierucho-
mości.

7) nr 10 w sprawie zbycia nieatrakcyjnych lokali użytkowych. 

  Lokalu użytkowego położonego na parterze w nieruchomości 
budynkowej nr 14 zlokalizowanej przy ulicy Zamoyskiego 
o powierzchni 110,53 m2. Lokal jest położony w budynku 
mieszkalnym. Ogranicza to możliwość prowadzenia działalno-
ści z uwagi na mieszkalno – użytkowy charakter nieruchomości 
budynkowej.

  Lokalu użytkowego położonego na parterze w nieruchomości bu-
dynkowej nr 9/III zlokalizowanej przy ulicy Powstańców Śląskich 
o powierzchni 104,00 m2. Położenie lokali z dala od głównych 
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ciągów komunikacyjnych osiedla powoduje niewielkie zaintere-
sowanie najmem. 

  Lokali użytkowych położonych w różnych nieruchomościach, 
w piwnicach lub powyżej 1 kondygnacji w budynkach mieszkal-
nych. Biorąc pod uwagę fakt, że w chwili obecnej lokale te posia-
dają znikome walory handlowe lub usługowe ich sprzedaż jest 
w interesie Spółdzielni, albowiem ich wynajem, aby przynosiły 
zysk jest często niemożliwy.

8) nr 11 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych w nierucho-
mości  przy ul Glinki 80-82. Na niektóre lokale we wznoszonych 
właśnie budynkach nie zostały jeszcze zawarte umowy o budowę 
lokalu. W związku z tym w przypadku nie zawarcia takiej umowy 
do dnia zakończenia inwestycji jedyną możliwą formą prawną 
będzie zbycie tych nieruchomości, które zgodnie z  § 67 pkt. 5 
Statutu Spółdzielni może się odbyć po podjęciu niniejszej uchwały 
przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Bu-
dowlani”. 

9) nr 12 w sprawie wyboru przedstawicieli reprezentujących Spół-
dzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego spółdzielczości. 
W wyniku tajnego głosowania zostali wybrani: Prezes Spółdzielni 
Pan Marek W. Magdziarz oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Pan Andrzej Jabłoński. 

10) nr 13 w sprawie przerwania obrad. 

W trakcie dyskusji nad zmianami statutu głos zabrała radca prawny 
informując o konsekwencjach, jakie może spowodować orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego jeżeli podważy część przepisów ustawy 
co jest bardzo prawdopodobne. Po wyjaśnieniach pani mecenas do 
przewodniczącego zebrania wpłynął wniosek, o przełożenie dalszej 
części Zebrania Przedstawicieli, do czasu wydaniu werdyktu przez 
Trybunał Konstytucyjny.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę:
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UCHWAŁA Nr 13/2008
--------------------------------------------------------

Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej
„BUDOWLANI” w Bydgoszczy
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie wniosku o przerwanie obrad

Działając na podstawie § 7 ust 6 pkt d regulaminu obrad – Ze-
branie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” 
w Bydgoszczy

zarządza

przerwę w obradach od pkt-u 11 przyjętego porządku obrad. Wzno-
wienie obrad ustala się na dzień  20 listopada 2008  godz 17.00 
w ODK Modraczek.  W przypadku  rozstrzygnięcia przez Trybunał 
Konstytucyjny kwestii zgodności z konstytucją przepisów ustawy 
z dnia 14 czerwca 2007 r o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw w terminie umożli-
wiającym wcześniejsze odbycie dalszej części Zebrania Przedstawi-
cieli zobowiązuje się Zarząd do zwołania  drugiej części Zebrania 
Przedstawicieli w trybie przewidzianym dla zwoływania Zebrań 
Przedstawicieli. 

U z a s a d n i e n i e
 
Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie poparło wniosek o prze-

rwanie obrad uznając za ważny powód brak rozstrzygnięcia przez 
Trybunał Konstytucyjny zaskarżonych przepisów Ustawy z dnia 
14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Obrady przerwano o godz. 19.45

Do dnia druku niniejszego informatora brak jest  rozstrzygnięcia 
przez Trybunał Konstytucyjny zaskarżonych przepisów. W kwietniu 
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2008 roku w sprawie złożonych przez grupę posłów oraz Rzecznika 
Praw Obywatelskich wniosków stanowisko zajął Prokurator Gene-
ralny. Uznał wniesione zarzuty częściowo za zasadne. Między innymi 
za niezgodny uznał: art. 4 ust 4 ustawy , art. 81 ust 3, art. 83 art. 35 
ust. 21, art. 48, art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 1, 

3. Zmiana spółdzielczego prawa do lokalu w odręb-
ną własność.

Jak wielokrotnie pisaliśmy przez cały czas w spółdzielni trwa 
realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali 
mieszkalnych. Od dnia obowiązywania ostatniej nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych pozwalającej na przekształcenie 
prawa lokatorskiego we własność za przysłowiową „złotówkę” wpły-
nęło już 991 wniosków od osób posiadających lokatorskie prawo do 
lokalu oraz 625 od osób posiadających prawo własnościowe. 

Do realizacji pozostało tylko 126 wniosków (w tym 29 lokator-
skich i 97 własnościowych). Są to wnioski osób, które głównie 
nie uregulowały stanu prawnego swojego lokalu (np. po zgonie 
współmałżonka lub rozwodzie), złożyły pismo z prośbą o zmianę 
wyznaczonego terminu podpisania umowy notarialnej, a także 
wnioski z nieruchomości, na których przenoszenie własności lokali 
zostało tymczasowo  wstrzymane z uwagi na toczącą się procedurę 
wykupu gruntów. 

Ogółem od 2002r. umowę notarialną ustanowienia odrębnej wła-
sności podpisało już 3426 osób, co stanowi 27% ogółu mieszkań.

Podział na poszczególne Osiedla przedstawia
się następująco:
   „Centrum”   -   756
   „Na Skarpie”  - 1348
   „Na Wyżynach” - 1322
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II
WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ

2008 ROKU.

1. Nasze fi nanse.

Po dokonaniu analizy działalności Spółdzielni  za I kwartał 2008 
roku, przedstawiamy Państwu uzyskane wyniki za ten okres.

Przychody uzyskane w I kwartale stanowią 26,1 % planu rocznego 
i są o prawie 2% wyższe od przychodów uzyskanych w I kwartale 
roku minionego.

Koszty i wydatki poniesione przez Spółdzielnię do 31.03.2008 sta-
nowią 17,3 %  planu rocznego, są o 10 % wyższe od analogicznego 
okresu ubr.

W poszczególnych rodzajach działalności uzyskaliśmy nastę-
pujące wyniki:

- za eksploatację i utrzymanie lokali spółdzielczych lokatorskich, 
własnościowych ogółem oraz lokali wyodrębnionych wynik 
jest ujemny i wynosi  - 69,7 tys. zł,

- z działalności gospodarczej Spółdzielni, głównie najmu lokali 
uzyskano kwotę + 443,5 tys. zł,

- wynik działalności fi nansowej i pozostałej operacyjnej stanowi  
+ 313,5 tys. zł.

 
Średni koszt utrzymania nieruchomości mieszkaniowej w spółdziel-

ni, bez kosztów niezbilansowanej wody, jest na poziomie I kwartału 
2007 roku i wynosi 1,05 zł/m2 miesięcznie, jest o 18 gr. wyższy od 
obowiązujących obecnie stawek w spółdzielni tj. 0,87 zł/m2 (różnicę 
dotychczas pokrywaliśmy z innych dochodów).

Średni koszt remontów wykonanych w I kwartale wyniósł 
0,85 zł/m2, jest wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku 
ubiegłego o 0,10 zł/m2.
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Stan środków zarejestrowanych na funduszu remontowym na 
31.03.2008 r. wynosi minus 5,8 mln zł co świadczy, że zadłużenie 
na tym funduszu maleje zgodnie z założeniami.

Podstawowe wskaźniki efektywności fi nansowej Spółdzielni na 
31.03.2008 r. są dobre i zgodne z założeniami zawartymi w doku-
mentacji systemu zarządzania ISO 9001: 2000. 

 
2. Powracający temat - fundusz remontowy.

Od czasu, kiedy po raz pierwszy ogłosiliśmy Państwu stan funduszy 
remontowych poszczególnych nieruchomości minęło ponad pół roku. 
Okazuje się, że ten temat budzi wiele zainteresowania. Rozliczenie 
kosztów i przychodów oddzielnie dla każdej nieruchomości wpro-
wadziło większą przejrzystość i bardziej zracjonalizowało decyzje.

Dlatego gotowi jesteśmy zabierać głos w tej sprawie tak długo, 
jak długo będziecie Państwo z nami rozmawiać, dzieląc się swoimi 
spostrzeżeniami. Jest to o tyle istotne, że chcemy wypracować nowe 
zasady podejmowania decyzji, szczególnie tych, co do zakresu re-
montów na Państwa budynkach, by w demokratyczny sposób móc 
uwzględnić każdy Państwa głos.

Podkreślamy, że celem ewidencji dla każdej nieruchomości nie jest 
ograniczanie swobody dysponowania środkami funduszu, a usamo-
dzielnianie się fi nansowe nieruchomości, zapisanie, ile członkowie 
danego bloku wpłacili, ile wydali.

Mieszkańcy będą wiedzieć ile konkretnie kosztuje utrzymanie ich 
bloku oraz jakie środki są przeznaczane na remonty, bowiem chcąc 
utrzymać nieruchomość w odpowiedniej kondycji powinni przewi-
dywać koszty większych napraw lub remontów.

Nie przewidujemy na razie zwiększania stawek na fundusz remon-
towy mimo bardzo poważnego wzrostu cen robót budowlanych, 
chyba że większość mieszkańców danej nieruchomości wyrazi wolę 
szybszej spłaty pożyczki wewnętrznej, bądź wykonania prac ponad 
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niezbędne minimum. Po skończonym roku 2008 przedstawimy 
Państwu bieżący stan funduszu wszystkich nieruchomości.

Zdarza się, że niektórzy z Państwa mylą stan funduszu re-
montowego ze stanem zadłużenia w opłatach mieszkaniowych 
niektórych mieszkańców danej nieruchomości. To są dwie całko-
wicie różne rzeczy, dlatego prosimy o dokładną analizę naszych 
informacji, a w przypadku wątpliwości o kontakt z pracownikami 
Spółdzielni.

III
SPRAWY BIEŻĄCE

1. Obowiązki podatkowe.

Jak wcześniej napisaliśmy już 3426 mieszkań w naszej Spół-
dzielni uzyskało status odrębnej własności. Przypominamy, że gdy 
staniemy się właścicielem lokalu z samego faktu posiadania nie-
ruchomości ciąży na nas zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach 
lokalnych ( Dz.U. z 2006r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) koniecz-
ność złożenia w Urzędzie Miasta informacji o tej nieruchomości, 
a także obowiązek opłacenia od niej podatku od nieruchomości. 
Od czego liczy się podatek, który każdy właściciel lokalu powi-
nien opłacać zgodnie z ustawą? W skrócie można powiedzieć, 
że od tego, czego stał się właścicielem bądź współwłaścicielem. 
Każda osoba posiadająca odrębną własność lokalu mieszkalne-
go w naszej spółdzielni stała się właścicielem mieszkania oraz 
pomieszczenia do niej przynależnego tzn. komórki lokatorskiej 
oraz współwłaścicielem gruntu i tych części budynku, które nie 
służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali. Do 
nich zaliczają się pomieszczenia techniczne, pralnie, suszarnie, 
nie przydzielone komórki piwniczne (jeżeli takie są), korytarze 
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przy klatkach schodowych, poddasza użytkowe itp. Stanowią 
one przedmiot współwłasności i również od nich powinien być 
opłacany podatek przez każdego współwłaściciela w wysoko-
ści jego udziału w nieruchomości wspólnej. Przypominamy, że 
w Spółdzielni możemy uzyskać dane o powierzchni wspólnej 
dla każdej nieruchomości potrzebne przy składaniu w Urzędzie 
Miejskim deklaracji do opodatkowania.

2. Podatek od dochodów z wynajmu mieszkania.

W związku z prośbą Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego 
o poinformowanie o obowiązku płacenia podatku dochodowego 
od osób fi zycznych w przypadku uzyskiwania przychodów z tytułu 
wynajmowania mieszkań osobom trzecim informujemy, że taki 
obowiązek wynika z obowiązujących ustaw:

1. zasady ogólne – ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku docho-
dowym od osób fi zycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r., Nr 14, 
poz.176 z późniejszymi zmianami),

2. ryczałt – ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o  zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fi zyczne (Dz.U. Nr 144 z 1998r., poz.930 z później-
szymi zmianami)

i spoczywa na wynajmujących.
Według informacji zawartych w piśmie Naczelnika często nie jest 

on przestrzegany. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 
osób fi zycznych, dochody uzyskiwane z najmu są opodatkowane 
na zasadach określonych w tej ustawie, chyba, że podatnicy złożą 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (wg swojego miejsca 
zamieszkania), pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w 
formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bliższe infor-
macje uzyskacie Państwo we właściwych dla miejsca zamieszkania 
urzędach skarbowych.
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3. Rozstrzygnięcie konkursu.

W dniu 5.06.2008 r. odbyło się losowanie osób, które w okresie od 
01.02.2008 r. do 30.04.2008r. przystąpiły do ubezpieczenia miesz-
kania ze składką w czynszu w TU „FILAR” obecnie UNIQA S.A.. 

 Pierwsze miejsce i telewizor przypadł Pani Zdzisławie Heise za-
mieszkałej przy ul. Ogrody 

 Drugie miejsce i suszarkę do włosów Pani Sabinie Sucheckiej 
zamieszkałej przy ul. Powst.Wlkp. 

 Trzecie miejsce i mikser kuchenny Pani Emilii Barczykowskiej 
zamieszkałej przy ul. Białogardzkiej. 

Nagrody zostały wręczone 16. 06. 2008 r. 
w Biurze Spółdzielni.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom losowania!

4. Jubileusz Spółdzielni.

Był ogromny tort, gromkie sto lat, dostojni goście, gratulacje 
i odznaczenia oraz koncert operowy. Tak w kilku słowach można 
opisać uroczystą galę, która odbyła się w sali koncertowej Opery 
Nova 6 czerwca tego roku. Znaczącym wydarzeniem tego popołudnia 
był udział w uroczystościach Pana Piotra Stycznia – Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który wyraził swoje uznanie 
dla działań podejmowanych przez Spółdzielnię. Wcześniej Przed-
stawiciel Ministerstwa spotkał się z reprezentantami kujawsko 
– pomorskich spółdzielni. Głównym tematem spotkania były prace 
rządu nad projektem zmian ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz stanowisko Ministerstwa w sprawie roli spółdzielczości 
mieszkaniowej.

Swoją życzliwość wobec pracy jaką pracownicy Spółdzielni wyko-
nują na rzecz mieszkańców wyraził również Pan Konstanty Dombro-
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wicz, który uhonorował dostojną Jubilatkę Medalem Prezydenta 
Miasta Bydgoszczy.

Pracownicy oraz działacze organów samorządowych odznaczeni 
zostali:

 Odznaką Honorową za Zasługi dla Budownictwa, Medalami za 
Długoletnią Służbę oraz Odznakami Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego.

Gościom i współpracującym fi rmom Zarząd Spółdzielni podzię-
kował wręczając Medale 50- lecia SMB oraz Statuetki.

Uroczystą Galę uświetnił koncert operowy w wykonaniu solistów 
i orkiestry Opery Nova pod dyrekcją Macieja Figasa.

W uroczystości brało udział kilkuset członków Spółdzielni, którzy 
skorzystali z zamieszczanych w Informatorze zaproszeń. Na wielu 
twarzach widzieliśmy wzruszenie. Cieszy nas to, bo ten jubileusz, 
jak i nasza codzienna praca, dedykowany był Państwu.

Galeria zdjęć dostępna na stronie internetowej
www.smbudowlani.pl

Życzymy kolejnych tak doniosłych jubileuszy.

5. Turniej w piłkę siatkową.

Kolejnym jubileuszowym wydarzeniem, tym razem sportowym, 
były rozgrywki w piłkę siatkową przeprowadzone wśród drużyn, 
których skład stanowili zarówno mieszkańcy jak i pracownicy byd-
goskich spółdzielni mieszkaniowych. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, drugie miejsce za-
jęli reprezentanci SM „Budowlani”, jako trzecia turniej zakończyła 
drużyna Fordońskiej SM.

Puchar Prezesa SM „Budowlani” został wręczony zwycięskiej dru-
żynie w czasie uroczystej gali w Operze Nova.

(Fotoreportaż – wkładka Informatora)
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IV
ODPOWIADAMY NA PYTANIA

 Czy ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych narzuca 
konieczność ustanowienia odrębnej własności  lokalu miesz-
kalnego? 
Nie ma takiego obowiązku – wybór należy do Państwa.  

 Posiadam odrębną własność lokalu mieszkalnego i upo-
ważniłam spółdzielnię do wykupu gruntu w moim imieniu. 
Obecnie sprzedaję moją własność - czy nabywca powinien 
również upoważnić spółdzielnię do wykupu gruntu? 
Tak, ponieważ brak chociaż jednego upoważnienia zablokuje cały 
proces wykupu gruntu na własność pozostałym współwłaścicielom 
w budynku. Koszt takiego upoważnienia wynosi tylko 30,00 zł.

 Czy na posiadane spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu muszę założyć księgę wieczystą? 
Nie ma takiej konieczności - księga wieczysta jest wymagana np. w 
przypadku ubiegania się o przyznanie kredytu hipotecznego. 

 Chciałabym wypłacić nadpłatę z rozliczenia mediów w 
imieniu syna – właściciela  lokalu mieszkalnego.  Czy jest to 
możliwe? 
Tak – pod warunkiem posiadania upoważnienia od syna, którego 
podpis winien być poświadczony - np. przez pracownika spółdzielni, 
pracodawcę, lekarza lub notariusza. 

 Wspólnie ze zmarłym mężem, który był członkiem spółdziel-
ni posiadaliśmy lokatorskie prawo do lokalu. Co powinnam 
teraz zrobić, aby przepisać mieszkanie na siebie? 
W takim przypadku powinna Pani w terminie jednego roku od 
dnia śmierci współmałżonka zgłosić się do spółdzielni w celu zło-
żenia deklaracji członkowskiej. Niedopełnienie powyższego może 
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spowodować podjęcie przez spółdzielnię uchwały o wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

 Na klatce wywieszone jest  ogłoszenie, że będą legalizowane 
wodomierze, czekam od trzech dni i nikt nie przyszedł…
Ogłoszenie jest dla Państwa zapowiedzią konieczności przepro-
wadzenia wymiany wodomierzy w wyszczególnionych lokalach. 
Wykonawca, któremu spółdzielnia zleciła te prace, sukcesywnie 
realizuje zakres wymiany. Umawia się telefonicznie lub osobiście.  
Na zamieszczonym ogłoszeniu widnieje  wytłuszczonym drukiem 
numer telefonu, pod którym można ustalić konkretny dzień i godzinę 
realizacji prac, unikając w ten sposób niewygodnego oczekiwania.

A.B.

V
INFORMACJE Z MODRACZKA

1. Kartka z kroniki

Zakończyliśmy rok 
kulturalno – oświato-
wy. Prezentacje prac 
dzieci z pracowni pla-
stycznej uświetnił wy-
stęp uczestników zajęć 
z tańca nowoczesnego. 
Gościnnie zaprezento-
wał się zespół taneczny 
VETO z MDK nr 2.
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Uroczystym koncertem zakończyły rok edukacji dzieci, które uczą 
się nauki gry na pianinie. 

Życzymy słonecznych i udanych wakacji.

Serdecznie zapraszamy:
do 11 lipca na zajęcia fakultatywne w ramach „drzwi otwartych” 
w godz. od 10.00 do 13.00. 

W ramach zajęć proponujemy: gry i zabawy edukacyjne, zwiedzanie 
miasta, zajęcia w pracowni komputerowej.

Przerwa urlopowa jest od 21 lipca do 15 sierpnia.

Od 01 września przyjmujemy zapisy do poszczególnych pracowni 
i kółek zainteresowań.
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TELEFONY

Siedziba Spółdzielni przy ul. T. B. Żeleńskiego 1

DZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
tel. 052 32-34-463, 052 32-34-410, 052 32-34-411, 052 32-34-456
Sekretariat - sekretariat@smbudowlani.pl
tel. 052 32-34-450
Dział Techniczno-Eksploatacyjny
tel. 052 32-34-413, 052  32-34-416
Dział Gospodarki Energetycznej
tel. 052 32-34-463, 052 32-34-415
Dział Windykacji i Obrotu Lokalami Użytkowymi
tel. 052 32-34-431, 052 32-34-444, 052 32-34-451, 052 32-34-449
Kasa 
tel. 052 32-34-424
Specjalista d/s samorządowych - jdrazdzewska@smbudowlani.pl
tel. 052 32-34-460

Dom Kultury Modraczek przy ul. Ogrody 15 - abuzalska@smbudowlani.pl
tel. 052 371-33-31

Administracja osiedla „Na Skarpie”przy ul. A. Grzymały Siedleckiego 42

tel. 052 361-38-93, 052 361-29-01, 052 361-01-96

Administracja osiedla „Na Wyżynach” przy ul. Przyjaznej 13
tel. 052 363-89-51, 052 363-89-96

Administracja osiedla „Centrum” przy ul. Czerkaskiej 32
tel. 052 341-49-11, 052 341-46-92  
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Pogotowie Techniczne Spółdzielni działające w zakresie usu-
wania awarii wewnętrznych instalacji:
- wodno-kanalizacyjnych; centralnego ogrzewania, w tym usuwania 
odpowietrzeń i zanieczyszczeń zaworów termostatycznych grzejni-
ków; gazowych; elektrycznych; dźwigowych, w budynkach będących 
w zasobach SM „BUDOWLANI” przyjmuje zgłoszenia pod numerami 
telefonów 052 32-34-466 lub 0 665 880 014.

 W/W AWARIE SĄ USUWANE W GODZ.:
  Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  15.00 - 22.00
  Wtorek      16.00 - 22.00
  Sobota, Niedziela, Święta      8.00 - 20.00

Bezpośrednie numery do osób dyżurujących:
- awarie elektryczne:   tel. kom. 0 604 400 756, 0 665 880 012
- awarie hydrauliczne:   tel. kom. 0 600 315 850, 0 665 880 013
- awarie instalacji domofonowych (awaryjne otwieranie i zabezpieczanie drzwi   

do klatek schodowych):  tel. kom. 0 604 215 268.

 Godziny pracy Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI
 Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.00-15.00
 Wtorek  8.00-17.00
 Piątek  7.00-14.00

Nasz adres internetowy: www.smbudowlani.pl
e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl
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