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I
AKTUALNOŚCI SPÓŁDZIELCZE

1. Zebranie Przedstawicieli.

Jak już pisaliśmy, po uchwaleniu przez Sejm RP nowelizacji 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r. do 
Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły wnioski o stwierdzenie zgod-

ności niektórych jej zapisów 
z konstytucją. Jeden wniosek 
od grupy posłów na Sejm RP 
w listopadzie 2007 r. (sygn. 
K 64/07, kolejny wniosek 
od Rzecznika Praw Obywa-
telskich w styczniu 2008 r. 
(sygn. 2/08) oraz pytania 
prawne Sądu Rejonowego, 
Sądu Grodzkiego dla Łodzi 
Śródmieścia (sygn. P 16/08). 
Oba wnioski oraz pytania 

prawne z uwagi na tożsamość sprawy będą łącznie rozpatrywane 
przez Trybunał Konstytucyjny. 

Krajowa Rada Spółdzielczości w kwietniu 2008 r. w imieniu 
środowiska społecznego spółdzielczości mieszkaniowej zwróciła się 
do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o możliwe szybkie 
zajęcie stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zgod-
ności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych po jej nowelizacji podanych we wnioskach i pyta-
niach prawnych. 
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W kwietniu 2008 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło 
stanowisko Prokuratora Generalnego, w którym uznał wniesione 
zarzuty częściowo za zasadne. 

Brak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powoduje dużo 
problemów zarówno dla spółdzielni i jej członków, jak również dla 
Sądów orzekających w sprawach. Sprzeczności wewnętrzne przepi-
sów tej ustawy oraz sprzeczności z innymi ustawami, a także liczne 
luki prawne uniemożliwiają sprawną realizację celów tej ustawy 
i wywołują liczne wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania 
niektórych art. ustawy.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne muszą więc 
być wnikliwie ocenione również z uwzględnieniem dotychczasowe-
go orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenia powinny 
wszechstronnie wyjaśniać sprawy. Tylko tym staramy się usprawie-
dliwiać, że wyjaśnienie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny jest 
w naszym odczuciu wydłużone.

Uchwalenie zmian do Statutu w oparciu o ustawę z dnia 
14 czerwca 2007 r, jeżeli orzeczenie Trybunału Konstytucyj-
nego podważy część przepisów, może spowodować kolejne 
zmiany części przepisów ustawy, a co za tym idzie kolejne 
zmiany do statutu. 

Zgodnie z zapisem ustawy do czasu zarejestrowania zmian sta-
tutu pozostaje w mocy funkcjonowanie Zebrania Przedstawicieli 
Członków. Jak Państwo wiecie Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nie za-
rejestrował zmian do statutu, który został uchwalony przez Zebranie 
Przedstawicieli w dniu 23 listopada 2007 roku. Wprowadzenie ko-
niecznych zmian przewidziano na kolejnym zebraniu, które zwołano 
na 24. kwietnia 2008 roku. Jak zwykle poprzedzone było zebraniami 
grup członkowskich, na których członkowie zostali zapoznani ze 
wszystkimi sprawami ujętymi w planowanym porządku obrad 
w tym zmianami w statucie.
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Do uchwalenia statutu, jak już pisaliśmy w poprzednim Informa-
torze, jednak nie doszło. Uchwałą nr 13/2008 Zebranie Przedstawi-
cieli postanowiło przerwać obrady do czasu rozstrzygnięcia przez 
Trybunał Konstytucyjny zaskarżonych przepisów Ustawy z dnia 14 
czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wznowienie obrad ustalono 
na 20 listopada 2008 r. W przypadku wcześniejszego rozstrzygnię-
cia przez Trybunał Konstytucyjny kwestii zgodności z Konstytucją 
zaskarżonych przepisów, zobowiązano Zarząd do wcześniejszego 
zwołania zebrania w celu dokończenia obrad.  

Niestety do dnia zamknięcia tego wydania Informatora Trybunał 
Konstytucyjny nie rozstrzygnął zaskarżonych przepisów. 

Wznowienie obrad Zebrania Przedstawicieli z dnia 
24 kwietnia 2008 r. nastąpi zatem 20 listopada 2008 

o godz. 17.00  w DK „Modraczek

Obradować będzie ono w oparciu o uchwałę nr 1/2008 Zebrania 
Przedstawicieli z dnia 24 kwietnia 2008r. „Regulamin obrad Zebrania 
Przedstawicieli”, od punktu 11 przyjętego porządku obrad tj.:

11. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Statutu 
Spółdzielni.

12. Sprawozdanie komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych 
wniosków i przedłożenie ich Zebraniu Przedstawicieli do 
decyzji.

13. Wolne głosy i zakończenie obrad.
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II
SPRAWY BIEŻĄCE

1. Co dalej z bezpieczeństwem na Osiedlu?

W ostatnim czasie podjęliśmy konsultacje z mieszkańcami bu-
dynków wysokich w sprawie wprowadzenia na osiedlu „Na Skar-
pie” ochrony fi zycznej przez profesjonalne fi rmy ochroniarskie. 
Po rozeznaniu się w fi rmach świadczących takie usługi, kosztów 
i zakresu ich działań, mogliśmy zaproponować Państwu konkretne 
zadania. Ochrona taka mogłaby pomóc w eliminowaniu zagrożenia 
bezpieczeństwa mieszkańców, jakie występuje w budynkach wyso-
kich, zabezpieczyć przed 
przebywaniem osób bez-
domnych, grup młodzie-
ży dewastujących i zanie-
czyszczających pomiesz-
czenia klatek schodowych 
i korytarzy. Ochroną ob-
jęte zostałyby budynki 
i otaczające je tereny.

Pierwsze spotkanie 
z mieszkańcami wykaza-
ło, iż jest zainteresowanie 
taką formą ochrony, następne trzy zebrania potwierdziły wręcz taką 
konieczność. Aby rozszerzyć krąg uczestników decydujących o ewen-
tualnym zaangażowaniu fi rmy ochroniarskiej, przeprowadziliśmy 
wśród wszystkich mieszkańców budynków wysokich ankietę.

W wyniku sondażu 74,33% ankietowanych opowiedziało się za 
wprowadzeniem ochrony, a 25,67% sprzeciwiło się. Optymistycz-
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nym jest fakt coraz szerszego zainteresowania życiem i problemami 
spółdzielni, chęć wpływania i wspólnego rozwiązywania problemów 
całej naszej społeczności. W podsumowaniu ankiet uczestniczyli 
wybrani na zebraniach przedstawiciele mieszkańców, którzy również 
będą współpracować z nami w dalszych procedurach związanych ze 
sfi nalizowaniem sprawy. 

2. Śmieci nietypowe, co z tym zrobić.

Dbanie o  estetykę  naszych budynków i terenów wokół nich, 
nakłada na nas konieczność zmian również w naszych dotychcza-
sowych przyzwyczajeniach. Wszyscy na pewno chcemy, aby przed 
budynkami nie leżały wyrzucone stare kanapy, meble, kartony, gruz 
po remontach mieszkań, sprzęt elektryczny itp. Nie jest możliwe 
utrzymanie porządku wokół budynków, kiedy śmieci wielkogaba-
rytowe wyrzucane są w dowolnych miejscach i o dowolnej porze. 
Konieczność dbania o nasze środowisko, wymusza przyjęcie takich 
rozwiązań, aby sprostać coraz bardziej rygorystycznym przepisom 
dotyczącym segregacji i utylizacji odpadów.

Spółdzielnia zawarła porozumienie z fi rmą, która będzie nie-
odpłatnie zabierała raz w miesiącu w wyznaczonym dniu stare 

elektrosprzęty domowe. 
Zużyte pralki, lodówki, 
telewizory, odkurzacze 
będzie można składać 
w oznakowanym samo-
chodzie w wyznaczo-
nym miejscu i określo-
nym czasie. Nie będzie 
możliwe wyrzucanie 
takiego sprzętu jak do-
tychczas przed wejścia-
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mi do budynków, czy przed śmietnikami. Dla zbiórki pozostałych 
śmieci wielkogabarytowych jak stare meble, opakowania itp. również 
będą wyznaczone miejsca i dni w miesiącu. Koszt wywozu tych śmieci 
będzie rozliczany w opłacie za wywóz nieczystości.

Gruz z remontów mieszkań, urządzenia sanitarne, podlegają 
wywozowi przez właściciela remontowanego mieszkania na własny 
koszt. Jest możliwość wynajęcia przy większym remoncie kontenera 
z fi rmy zajmującej się wywozem i utylizacją odpadów, lub specjal-
nych worków do gruzu przy mniejszych remontach. Takie warunki 
będą określane przez spółdzielnię przy wydawaniu pozwolenia na 
remonty.

W ogłoszeniach na klatkach schodowych podamy Państwu ter-
miny i miejsca składowania omawianych odpadów.

Poniżej podajemy telefony i adresy dwóch fi rm obsługujących 
spółdzielnię w zakresie wywozu nieczystości, do których można 
zgłaszać się z zamówieniem podstawienia kontenera, worków 
i wywozu gruzu po remontach:

REMONDIS Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45
tel. 052-3429850, Dział wywozu 052-3426258

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp z o.o.
ul. Smoleńska 41    85-871 Bydgoszcz
tel. 052-3208180

3. Remonty w 2009.

Od tego roku pragniemy zmienić politykę planowania remontów 
Państwa budynków. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych przyjęta w 2007 roku zobligowała nas do rejestrowania 
wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nie-
ruchomości. Pragniemy, aby zgromadzone na nim środki fi nansowe 
były od przyszłego roku przeznaczane na przedsięwzięcia remontowe, 
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które zyskają Państwa akceptację, bądź będą wręcz wskazane przez 
mieszkańców budynku. W pierwszej kolejności jak co roku wyko-
nywać będziemy prace, do których zobowiązują nas przepisy Prawa 
Budowlanego, a także dalej będziemy prowadzić działania  związane 
z docieplaniem budynków. W przypadku gdy stan funduszu remon-
towego danej nieruchomości pozwoli na wykonanie innych prac, 
przedstawimy propozycję uwzględniając  sugestie mieszkańców.

Pragniemy, aby w niedalekiej przyszłości to Państwo jako miesz-
kańcy danego budynku decydowali o tym, jakie zostaną przeprowa-
dzone remonty, modernizacje oraz inwestycje.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa przy-
chylnością i zachęci do aktywniejszego udziału w decydowaniu 
o swoim budynku.

Z naszego doświadczenia, w oparciu o zawarte umowy, korzy-
stają już wspólnoty mieszkaniowe. Są to wspólnoty usytuowane na 
Wyżynach i w Centrum, które zaufały spółdzielni powierzając nam 
swoje budynki do zarządzania. 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani i chcą utrzymywać 
swoje mienie w stanie niepogorszonym. Są oni zmuszeni do pla-
nowania obecnych i przewidywania przyszłych prac związanych 
z nieruchomością, w tym kosztochłonnych remontów.

Wspólnoty powierzając swoje budynki spółdzielni przekonały się 
o tym, że są one dobrze zarządzane i administrowane.

Dla właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych w tych wspól-
notach istotne jest zapewnienie przez spółdzielnię:

− właściwej i bezpiecznej gospodarki ekonomiczno – fi nansowej 
(planowanie, analiza, przejrzystość w ewidencji i w wydatkowa-
niu pieniędzy, bezpośredni kontakt), 

− bezpiecznego użytkowania, właściwej eksploatacji i gospodarki 
energetycznej (zmniejszenie kosztów energii, bieżąca konserwa-
cja, dokonywane przeglądy techniczne, planowane i wykony-
wane remonty).



9

Wszystko to dzieje się przy udziale członków wspólnot, którzy 
są gospodarzami budynku.

Korzyści płynące ze współstanowienia o zakresie prac zarówno 
przez fachowców, którzy wyliczą szacunkowe koszty, źródła sfi nan-
sowania jak i mieszkańców, którzy wybiorą z robót fakultatywnych, 
co najlepiej im odpowiada, są na tyle duże, że warto poświęcić temu 
czas i środki.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” spełnia wymagane 
prawem warunki prowadzenia działalności w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, w tym nieruchomościami należącymi do wspól-
not mieszkaniowych.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników oraz ciągłe 
podwyższanie ich kwalifi kacji w różnych formach stanowi potencjał 
spółdzielni jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodar-
czą w celach zarobkowych dla dobra członków.

Obecnie zatrudniamy 7 licencjonowanych, posiadających tytuł 
zawodowy zarządców nieruchomości, a 5 następnych osób stara się 
o uzyskanie tego tytułu.

Spółdzielnia stawia na zarządzanie nieruchomościami obcymi 
w celach zarobkowych, ponieważ ta działalność jest tożsama z naszą 
podstawową działalnością, jaką jest zarządzanie nieruchomościami 
własnymi oraz nabytymi od nas przez członków w drodze ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

4. A jednak można.
    Nowe rozwiązania w nowych budynkach.

W ubiegłym roku informowaliśmy, że przystępujemy do realizacji 
dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Glinki. Właśnie  nasza 
inwestycja zastała zakończona, a mieszkania oraz garaże przeka-
zaliśmy użytkownikom. Lokale zostały pobudowane w terminie 
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i w cenie na jaką umówiliśmy się z przyszłymi właścicielami. Biorąc 
pod uwagę ceny mieszkań  proponowanych przez deweloperów  na 
Wyżynach nasza cena jest bardzo atrakcyjna. Nowością na skalę 
całej Bydgoszczy są kolektory słoneczne zwane inaczej „solarami”. 
Dla mniej zorientowanych wyjaśniamy, że kolektory słoneczne 
służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. 
W naszym przypadku energia cieplna przez nie wytworzoną będzie 
podgrzewana ciepła woda użytkowa, co w znacznej części przyczyni 
się do niższych opłat za jej podgrzanie na tych budynkach. Z innych 
nowinek technicznych, w jakie zostały wyposażone nasze budynki, 
to również pionierskie rozwiązanie w naszym regionie polegające 
na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej dla każdego mieszkania 
oraz zastosowanie tzw. „wentylacji hybrydowej” uniemożliwiającej 
w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych występowania 
tzw. ciągów wstecznych (nadmuchu zimnego powietrza). Najpraw-
dopodobniej będziemy również prekursorami w zastosowaniu 
systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni, w które 
zamierzamy wyposażyć naszą inwestycje, jednak jest to uzależnione 
od tego czy wystar-
czy nam na to środ-
ków finansowych. 
Pomyśleliśmy także 
o naszych milusiń-
skich. Na terenie in-
westycji znajduje się 
plac zabaw, który 
spełnia już normy 
europejskie,  a to 
wszystko pod stałym 
nadzorem rodziców, 
którzy poprzez In-
ternet lub telewizję będą mogli śledzić wszystkie ich poczynania. 
Monitoring terenu odbywa się za pomocą  12 kamer, z których obraz 
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jest nagrywany. Oczywiście zostały wykonane również prace, które w 
dzisiejszych czasach uważane są już jako standard: oświetlenie klatek 
schodowych sterowane czujnikami ruchu, ogrodzenie całego terenu, 
do którego mieszkańcy będą mogli umożliwiać dostęp innym za 
pośrednictwem videodomofonu,  wyposażnie mieszkań w 3 fazową 
instalację elektryczną umożliwiająca montaż kuchenek z płytami ce-
ramicznymi (poza instalacją gazową, z której może skorzystać każdy 
z mieszkańców). Użycie materiałów wysokiej jakości oraz niebanalna 
architektura to główne cechy naszej inwestycji. Mamy nadzieję, że 
przy realizacji kolejnych budynków zdołamy wprowadzić jeszcze 
lepsze rozwiązania zachowując konkurencyjną cenę. 

5. Centralne ogrzewanie – co z podzielnikami
    elektronicznymi?

W bieżącym roku wyjątkowo wcześnie (16 września) rozpoczę-
liśmy ogrzewanie budynków. Jak zwykle wzrasta zainteresowanie 
tematyką związaną z rozliczaniem kosztów ogrzewania i duża grupa 
mieszkańców pyta czy spółdzielnia nadal planuje wymianę podziel-
ników wyparkowych na elektroniczne.

O planach w tym zakresie informowaliśmy w poprzednich la-
tach. Obecnie w podzielniki elektroniczne wyposażonych jest 12 
budynków, z tego 9 posiada podzielniki i wodomierze z odczytem 
radiowym. W większości są to budynki nowowybudowane i koszt 
montażu był wliczony w koszty inwestycji.

Zarząd spółdzielni nadal będzie proponować mieszkańcom po-
szczególnych budynków wymianę podzielników wyparkowych na 
elektroniczne. Ostateczna decyzja jednak będzie należała do Państwa, 
ponieważ są znaczne koszty przyrządów markowych. 

W 2009 roku planujemy wymianę podzielników na elektroniczne 
oraz wodomierzy na takie z odczytem radiowym w kilku budynkach, 
gdzie są środki na funduszu remontowym. Nie wykluczamy również 
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możliwości, w sytuacji wyrażenia chęci przez mieszkańców pokrycia 
części kosztów tej operacji dodatkowymi opłatami przyspieszenia 
realizacji tego zadania w danym budynku.

Często zadawane jest również pytanie czy wymiana podziel-
nika na elektroniczny obniży koszty ogrzewania? 
I tak i nie. Koszty ciepła dostarczanego do budynku wynikają ze 

zużycia, które jest rejestrowane przez licznik w węźle. Podzielnikowy 
system służy jedynie do ustalenia udziału poszczególnych mieszkań 
w koszcie dostawy ciepła do budynku. Podzielniki elektroniczne 
gwarantują większą dokładność podziału kosztów ogrzewania, 
a tym samym ułatwiają lepsze gospodarowanie ciepłem.

Co to jest podzielnik elektroniczny? 
To urządzenie, które podobnie jak wyparkowy, umożliwia po-

dzielenie na mieszkańców kosztu ciepła zużytego przez cały blok w 
zależności od jego wykorzystania w poszczególnych mieszkaniach 
tyle, że podzielnik elektroniczny przypomina zegarek lub termometr 
elektroniczny. Faktycznie jest to połączenie termometru z zegarkiem 
elektronicznym i kalkulatorem. W każdym podzielniku znajdują się 
dwa czujniki temperatury, zegar i układ zliczający jednostki, które są 
wynikiem porównania temperatury grzejnika, temperatury otoczenia 
i czasu oddawania przez grzejnik ciepła do otoczenia. 

W nowoczesnych systemach z podzielnikiem elektronicznym 
sprzężony jest moduł radiowy wysyłający odczyty do odbiornika 
zamontowanego na klatce schodowej. Zamontowane wodomierze 
posiadają również moduł radiowy. Informacje o zużyciu są zapa-
miętywane w podzielnikach i na wodomierzach oraz przesyłane 
z poszczególnych przyrządów drogą radiową do odbiornika.

Najnowocześniejsze systemy umożliwiają bieżące śledzenie zuży-
cia i udostępnianie danych o zużyciu za pośrednictwem Internetu.
Tyle o planach. Poniżej przypominamy kilka podstawowych infor-
macji o urządzeniu, które jest zamontowane w większości Państwa 
mieszkań tj. podzielniku wyparkowym.
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Budowa i miejsce montażu podzielnika
kosztów RMK 87.

Do poszczególnych typów grzejników stosowane są różne kształty 
płytek tylnych przejmujących ciepło, a w zależności od wydajności 
cieplnej grzejnika dobierana jest jego skala. Ilość ciepła emitowane-
go w porównywalnych warunkach przez grzejnik 4-żeberkowy jest 
kilka razy mniejsza od ilości ciepła emitowanego przez np. grzejnik 
15-żeberkowy. Zatem  numer zastosowanej skali zależny jest od 
typu i mocy grzejnika. Im większa wydajność cieplna grzejnika, tym 
wyższy numer skali. 

Do celów rozliczeniowych służy skala po prawej stronie kapila-
ry (zaczynająca się od 
zera), skala środkowa 
(bez zera) przeznaczona 
jest jedynie do celów 
porównawczo-kontro-
lnych.

Po prawej stronie 
podzielnika znajduje 
się kapilara rejestrująca 
ciepło emitowane przez 
grzejnik w bieżącym 
okresie rozliczeniowym. 
Po odczycie kapilarę tę 
zamyka się i umieszcza 
po lewej stronie po-
dzielnika (zamknięta 
kapilara umożliwia póź-
niejsze sprawdzenie po-
prawności wykonania 
odczytu), a w jej miejsce 
wkłada się nową kapila-
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rę napełnioną cieczą powyżej „zera” (około litery B). Naddatek ten, 
obliczony na dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy, uwzględnia 
tak zwane odparowanie zimne tj. w okresie letnim i przy wyłączo-
nym grzejniku. 

Można samodzielnie ocenić czy wielkość naddatku jest wystarcza-
jąca. Po zakończeniu okresu grzewczego zanotować (lub delikatnie 
zaznaczyć) wysokość słupka cieczy w kapilarze po prawej stronie i 
powtórnie odczytać wskazania podzielnika przed sezonem grzew-
czym. Odparowanie w okresie letnim to około połowa naddatku. 

Przypominamy, że zawór przygrzejnikowy jest zaworem ter-
mostatycznym i skręcenie go w lewo do oporu nie gwarantuje 
bezwzględnego odcięcia ciepła. W przypadku spadku temperatury 
w otoczeniu pokrętła (otwarcie zimą okna lub wychłodzenie przy 
niskich temperaturach zewnętrznych) zawór otworzy dopływ ciepła 
do grzejnika, gdy temperatura się podniesie zawór automatycznie 
zamknie dopływ wody.

6. Opłaty od posiadania psów.

Szanowni Państwo!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” przypomina 

o obowiązku wnoszenia opłat od posiadania psów wynikającym 
z Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2007r. 
Nr XXII/277/07.

Stawka roczna opłaty od posiadania psów w 2008 roku wy-
nosi 40,00 zł od jednego psa.

W przypadku nabycia psa w II półroczu stawka opłaty wy-
nosi 20,00 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 
31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku 
jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku.
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Zwolnione z opłaty z tytułu posiadania psów jest:

- posiadanie jednego psa przez osoby i ich współmałżonków, 
dla których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura 
lub renta, a osoby te prowadzą samodzielne gospodarstwo 
domowe,

- posiadanie psa nabytego w schronisku dla zwierząt- w roku 
kalendarzowym, w którym nabyto psa.

Opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu 
Miasta Bydgoszczy.
Uprzejmie informujemy o możliwości dokonywania opłat od 

posiadania psów również w kasie spółdzielni mieszczącej się przy ul. 
T. Boya Żeleńskiego 1 bądź łącznie z opłatą mieszkaniową w urzę-
dach pocztowych lub placówkach bankowych. Przy elektronicznym 
przekazie wpłat z banku spółdzielnia nie ma wglądu do blankietów 
opłat, dlatego prosimy Państwa o telefoniczne poinformowanie o 
dokonanej wpłacie pracownika działu rachunkowości spółdzielni 
(numer telefonu 052 32 - 34 - 428 / 445) lub swoją administrację 
osiedlową.

Podanie takiej informacji spowoduje terminowe przekazywanie 
organowi podatkowemu należnych wpłat.

Wyżej cytowana Uchwała Rady Miasta jest udostępniona do 
wglądu w administracjach osiedlowych spółdzielni.

III
ODPOWIADAMY NA PYTANIA

 Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego, które chcę darować synowi. Czy przed dokona-
niem tej czynności muszę założyć księgę wieczystą? 
Nie ma takiej konieczności - księga wieczysta nie jest wymagana do 
przekazania  mieszkania w drodze darowizny. 



16

 Kupiłam lokal mieszkalny, ale nie załatwiałam jeszcze 
spraw związanych z nabyciem lokalu w spółdzielni, czy powin-
nam zgłosić się w celu dopełnienia formalności? 
Tak, w tym celu zarówno osoby kupujące jak i sprzedające powinny 
zgłosić się do działu obsługi mieszkańców przy ulicy Tadeusza Boya 
Żeleńskiego 1 .

 Rozpoczął się okres grzewczy, a grzejniki w moim miesz-
kaniu są zimne - prawdopodobnie zapowietrzone, gdzie mogę 
to zgłosić?  
W godzinach urzędowania spółdzielni awariami instalacji centralne-
go ogrzewania, w tym usuwaniem zapowietrzeń grzejników zajmują 
się właściwe administracje osiedlowe. Natomiast w godzinach popo-
łudniowych i w dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmuje pogotowie 
techniczne spółdzielni (  052-32-34-466).

 Chciałbym zainstalować antenę, czy jest to możliwe?
Z pismem w tej sprawie należy zgłosić się do właściwej administracji 
osiedlowej, która rozpatrzy wniosek biorąc pod uwagę wszystkie 
uwarunkowania występujące na danym budynku i przedstawi 
„warunki techniczne instalowania indywidualnych anten”. Montaż 
anteny powinien nastąpić w oparciu o zawarte w nich ustalenia oraz 
po akceptacji propozycji lokalizacyjnej anteny przedstawionej przez 
zainteresowanego.  

Uwaga! Zainstalowanie anteny bez zgody administracji 
może skutkować wezwaniem do jej demontażu.   

 Otrzymaliśmy informację o terminie podpisania umowy 
notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkal-
nego, ale w wyznaczonym terminie nie będziemy mogli stawić 
się w Kancelarii Notarialnej, gdzie mamy to zgłosić?
Informację należy zgłosić telefonicznie (  052 32-34-410, 

 052 32-34-411) lub osobiście do działu obsługi mieszkańców 
przy ulicy Tadeusza Boya Żeleńskiego 1. Wyznaczony zostanie Pań-
stwu kolejny termin.
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 Kupiłam mieszkanie od osoby, która wynajmowała od 
spółdzielni odpłatnie dodatkowe pomieszczenie pomocnicze 
- czy  mam prawo do tego pomieszczenia? 
Niestety nie - wszelkie wynajmowane pomieszczenia pomocnicze 
są częścią wspólną nieruchomości i nie podlegają zbyciu. Osoba, 
która zbyła lokal mieszkalny a wynajmowała takie pomieszczenie 
zobowiązana jest przekazać je do spółdzielni. Następnie zostaje wy-
wieszone ogłoszenie o możliwości wynajęcia takiego pomieszczenia. 
Złożone wnioski rozpatruje komisja biorąc pod uwagę następujące 
kryteria: brak zadłużenia wobec spółdzielni, powierzchnię użytkową 
mieszkania wnioskodawcy przypadającą na osobę zamieszkałą, ilość 
dzieci do lat 5 oraz zamieszkiwanie osób niepełnosprawnych. Decyzja 
Komisji ogłaszana jest na tablicach ogłoszeń danej nieruchomości.

  Czy istnieje możliwość zmiany wysokości zaliczki wpłacanej 
na poczet centralnego ogrzewania? 
Tak, można to zrobić pisemnie lub osobiście w dziale gospodarki 
energetycznej przy ulicy Tadeusza Boya Żeleńskiego 1 pokój 201.

 Czy w kasie spółdzielni można regulować opłaty również 
za pomocą kart płatniczych?
 Niestety nie, kasa spółdzielni nie jest przystosowana do przepro-
wadzania tego typu transakcji.

IV
INFORMACJE Z MODRACZKA

1. Kartka z kroniki
Zakończyliśmy konkurs „Osiedle w kwiatach i zieleni”. 

W tym roku jego podsumowanie miało szczególną oprawę arty-
styczną ze względu na Jubileusz Spółdzielni. W części artystycznej 
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wystąpił Zespół Pieśni Daw-
nej z Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego z Bydgoszczy 
pod kierunkiem Jana Lacha 
z repertuarem bogatym 
w utwory ze znanych oper 
jak i pieśni ludowych. 

Spółdzielcze Rady Osiedli 
nagrodziły i wyróżniły 131 

osób, które w sposób szczególny zaaranżowały i zadbały o swoje 
balkonowe ogródki. Podobnie jak w roku ubiegłym Rada Osiedla 
„Wyżyny” przyznała 30 nagród mieszkańcom naszych zasobów. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za 
wkład pracy jaki włożyli w tworzenie estetycznego wizerunku na-
szych osiedli. 

2. Propozycje
Zapraszamy - 13. listopada o godz. 17.00  do Kawiarni Li-
terackiej na spotkanie z Edwardem Kaczmarkiem – poetą 
i pisarzem, autorem książek zarówno dla dzieci, młodzieży 
jak i dla dorosłych. Spotkanie poprowadzi Barbara Jen-
drzejewska

29.listopada od godz. 15.30 
zapraszamy na andrzejkowe 
popołudnie w Klubie Senio-
ra. W programie wiele nie-
spodzianek i konkursów.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02-01-2009 r. 
kasy spółdzielni będą nieczynne.
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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, 052 323-44-18
Dział Gospodarki Energetycznej
tel. 052 32-34-461, 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
Inspektor d/s organizacyjno - samorządowych - rafal.jaroch@smbudowlani.pl
tel. 052 32-34-460

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

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

tel./fax 052 361-29-01, 052 361-01-96
naskarpie@smbudowlani.pl

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

nawyzynach@smbudowlani.pl

Administracja osiedla „Centrum” przy ul. Czerkaskiej 32
tel./fax 052 341-49-11, 052 341-46-92  

centrum@smbudowlani.pl
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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


