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Zbigniew Wróbel
Wszystkich Świętych

o powrót proszę tych co przedwcześnie odeszli
tych wszystkich którzy jeszcze pozostać powinni
dojrzewające rozgonić żarem życia powietrze 
kwitnące
tysiące niespokojnych przywołać pragnę nimi 
oddechy
nikomu zawada a i popraw wszyscy święci
o powrót proszę tatę i mamę aby mnie
w ręce swoje na nowo i nazad wzięli
i rozedrgane podtrzymali serce
dla tych którzy nie tylko dla mnie
byli serdecznie wierni i bliscy o powrót proszę
niech się nareszcie zaroi planeta ludzi wielce
doświadczonych

Wiersze pochodzą 
z almanachu 
„Ta podróż trwa…” , 
który podsumowuje 
60 spotkań 
w Kawiarni Literackiej 
w DK „Modraczek”.

Piotr Szczepański
XXX

ptaki już gubią pióra
potem pogubią się same
jesień uwertura
nad niezbyt ciepłym oceanem
liście składamy do pamiętnika
a udawane zdziwienie
już nie za bardzo wychodzi
kiedy błądzimy po plaży 
albo we własnych rozterkach
szukamy zgubionych godzin
czasami też kilku lat
że one niby w muszelkach
lecz przecież to niemożliwe
by kilka piór wypierzonych
i bukiet z patyków i liści
nikt tego tu nie doceni
że tak się wzruszamy
w trakcie jesieni
i że odlecieć musimy
bo jeśli nie my
to ptaki
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Prace nad projektem zmian  
do Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie w 2015 r., w związku z faktem, iż  
w trakcie jego obrad nie są planowane wybory do orga-
nów spółdzielni, będzie dobrym momentem do omówie-

nia i uchwalenia niezbędnych poprawek w Statucie naszej spółdziel-
ni. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, wspólny i jednolity projekt 
zmian zostanie opracowany przez kompetentnych pracowników 
SMB, członków RN i radcę prawnego. Niemniej jednak, zdając sobie 
sprawę, iż są mieszkańcy, którzy wielokrotnie wyrażali chęć uczest-
niczenia w pracach nad projektem, zapraszamy członków spółdziel-
ni do zgłaszania propozycji zmian do Statutu.

Swoje propozycje każdy członek może zgłaszać:
Pisemnie kierując je na adres Spółdzielni;
Pocztą elektroniczną na adres: 
sprawysamorzadowe@smbudowlani.pl 
w terminie do 31 grudnia 2014 r. 

Projekty nie muszą posiadać podpisów osób je popierających. 
Prosimy jednak, aby autor/autorzy podpisali je wraz z podaniem 
adresu. 

Każdy projekt czy sugestia zmian zostanie rozpatrzona, a ich 
autorzy, w stosownym czasie, otrzymają odpowiedź o ewentualnym 
ich przyjęciu bądź odrzuceniu z odpowiednim uzasadnieniem. 

Należy jednak pamiętać, iż powyższa inicjatywa jest niezależna 
od prawa członków do składania projektów uchwał, w tym także do-
tyczących zmian do Statutu, w statutowym terminie, tuż przed Wal-
nym Zgromadzeniem. W tym jednak przypadku niezbędne będzie 
uzyskanie poparcia co najmniej 10 innych członków SMB. 

Rafał Jaroch

Chcesz sprzedać czy zamienić mieszkanie?
Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia

na naszej stronie internetowej – www.smbudowlani.pl

W tym roku minęło 5 lat od uchwalenia przez Radę Nadzor-
czą „Regulaminu Samorządu Domowego Mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgosz-

czy”. W tym czasie powstało ich w naszych zasobach 15, a miano-
wicie:

Osiedle „CENTRUM”

Chodkiewicza 37/II

Jagiellońska 70 A

Powstańców Wielkopolskich 23

Powstańców Śląskich 9/IV

Osiedle „NA SKARPIE”

Nowowiejskiego 1

Osiedle „NA WYŻYNACH”

Białogardzka 10

Białogardzka 21

Bohaterów Kragujewca 5

Glinki 32

Glinki 80-82

Kąkolowa 7

Komuny Paryskiej 6

Modrakowa 42 A

Modrakowa 56

Zajęcza 16

Samorządy Domowe Mieszkańców
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Plany na 2015 rok

Zaczął się okres wzmożonych analiz, kalkulacji, ocen  i prze-
glądów celem skonstruowania planów i budżetu na 2015 rok.
Głównym założeniem przy powyższych pracach jest utrzy-

manie równowagi ekonomiczno-finansowej spółdzielni, zrówno-
ważenie przychodów i kosztów nieruchomości oraz racjonalizacja 
kosztów poprzez zwiększanie jakości i wydajności pracy, obniżenie 
kosztów materiałów, usług i energii oraz zwiększenie zakresu prac 
remontowych, przeglądów technicznych i innych usług wykonywa-
nych przez pracowników Spółdzielni.

W przypadku kosztów zarządzania, administrowania, sprzątania  
i konserwacji zasobów plany opieramy na rzeczywistych kosztach 
poniesionych w roku 2014 oraz prognozowanej na 2015 rok inflacji .

W nowym roku planujemy zadania inwestycyjne mające na celu 
rozwój spółdzielni: rozważamy zakup gruntów inwestycyjnych, bu-
dowę,  rozbudowę i adaptację budynków.  

Planujemy intensyfikację działań zmierzających do zwiększenia 
przychodów z działalności gospodarczej spółdzielni i pożytków z nieru-
chomości.

Nasze działania w 2015 roku w zakresie zadań remontowo-mo-
dernizacyjnych mają na celu podnoszenie standardów utrzymania 
budynków, a tym samym zapewnienie wzrostu ich wartości.

Jak co roku przekazujemy Państwu stan zgromadzonego  fun-
duszu remontowego oraz przedstawiamy propozycje remontowe  
na Państwa budynku i w ich otoczeniu. Celem tego działania jest 
uzgodnienie z Państwem planowanych prac albowiem nic nie może 
się dziać na budynku bez wiedzy i zgody jego mieszkańców. 

Zakończenie kluczowych wieloletnich programów dotyczących 
ocieplenia budynków, opomiarowania energii cieplnej oraz per-
spektywiczne spojrzenie polegające na opracowywaniu planów pię-
cioletnich dla nieruchomości spowodowało, że powstała możliwość 
obniżenia zaliczki na poczet funduszu remontowego. W 2015 roku 
planujemy obniżyć zaliczki na 18 budynkach. Podkreślamy jed-
nak, że obniżenie zaliczki na nieruchomości będzie również wyni-
kiem Państwa decyzji i w dużej mierze zależeć będzie od Państwa  

W bieżącym roku Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany w Regulaminie 
SDM, dopracowując i dostosowując kompetencje do wymogów prawa  
i oczekiwań istniejących Samorządów. Do najważniejszych zadań SDM  
należy m.in.:

1. występowanie Samorządu do Administracji Osiedla ze skonsul-
towaną z mieszkańcami inicjatywą dotyczącą danej nierucho-
mości;

2. zbieranie opinii mieszkańców o projektach podanych do wia-
domości mieszkańców przez Administrację Osiedla;

3. możliwość uczestnictwa w przetargach, odbiorze prac remon-
towych, przeglądach technicznych, odczytach stanów głównych 
urządzeń pomiarowych dokonywanych przez Spółdzielnię;

4. współdziałanie z Administracją Osiedla w zakresie przestrze-
gania przez mieszkańców „Regulaminu ładu i porządku domo-
wego”;

5. organizowanie różnych form działalności społecznej na rzecz 
mieszkańców nieruchomości, w tym wzajemnej pomocy są-
siedzkiej oraz spotkań integracyjnych.

W naszym wewnętrznym prawie kwestie Samorządów, w tym 
sposób ich powoływania, reguluje §10 Statutu oraz Regulamin SDM. 

Szczegółowe informacje dotyczące Samorządów można uzyskać 
wysyłając e-maila na adres: sprawysamorzadowe@smbudowlani.pl 
oraz w czasie dyżurów Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. 

Dyżury przedstawiciela Rady Nadzorczej odbywają się  
w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00-17.00 w siedzibie 
Spółdzielni, a dyżury Rad Osiedli odbywają się w tym samym czasie  
w biurach administracji osiedli.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do tworzenia Samorządów.

Dodatkowo informujemy, że Rada Nadzorcza wraz z Radą 
Osiedla „Na Skarpie” planują na przełomie listopada i grudnia spotkanie 
informacyjne z mieszkańcami na tematy związane z powoływaniem, 
uprawnieniami i działalnością Samorządów.

 Odbędzie się ono w Domu Kultury „Modraczek”.
Rada Nadzorcza

Samorządy Domowe Mieszkańców
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Zakończenie rewitalizacji Odpowiedzialność cywilna

ewentualnych dodatkowych oczekiwań i propozycji remontowych. 
Jednocześnie informujemy, że proponowana zmiana zaliczki na 

poczet funduszu remontowego zostanie zrealizowana tylko wtedy, 
gdy wśród zwróconych ankiet ilość odpowiedzi akceptujących obni-
żenie zaliczki przeważy nad ilością ankiet, w których złożycie Pań-
stwo propozycje dodatkowych  remontów, które będą, co oczywiste, 
wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Lucyna Żebrowska

Miło nam poinformować Państwa o zakończeniu realizacji 
zakresu rzeczowego programu rewitalizacji, jakim były 
objęte nasze zasoby.

Przypominamy, zakres prac był niebagatelny, ponieważ objął aż 60 
budynków mieszkalnych, wykonanie 7 nowoczesnych placów zabaw 
i rekreacji oraz ponad 350 nowych miejsc postojowych. 

Każdy etap rewitalizacji stanowił odrębny projekt i dla każdego 
z nich zawarto umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkow-
skim.

Pierwszy etap został zakończony nie tylko pod względem rze-
czowym, ale również finansowym tzn. po zakończeniu prac i złoże-
niu wniosku o płatność końcową otrzymaliśmy dotację wynikającą 
z umowy.

Rzeczowe zakończenie drugiego etapu miało miejsce w maju br.,  
a w końcu lipca złożyliśmy wniosek o płatność końcową. Obecnie 
oczekujemy na jego realizację tj. na wypłatę pozostałych środków, 
ponieważ część z nich wpłynęła na konto spółdzielni na podstawie 
wcześniej złożonego wniosku o płatność pośrednią.

Trzeci etap zakończyliśmy 30 września. Wniosek o płatność 
końcową złożony zostanie po zebraniu wszystkich poniesionych 
kosztów oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, jed-
nak nie później niż do końca listopada. Nadmieniamy, że tak samo 
jak w przypadku drugiego etapu już wcześniej złożyliśmy wniosek  

o płatność pośrednią i otrzymaliśmy wnioskowaną część dotacji.
Całkowite zakończenie programu rewitalizacji, zostanie 

zwieńczone jego rozliczeniem. Niedługo przystąpimy do roz-
liczenia kwot uzyskanych dotacji na poszczególne budynki.  
O planowanych zasadach rozliczenia środków na nieruchomości, 
pragniemy przypomnieć, pisaliśmy już w wiosennym wydaniu na-
szego pisma. 

Elżbieta Rogalla

Odpowiedzialność cywilna

Prace remontowe wykonywane w mieszkaniach, pęknięty 
wężyk pod umywalką czy wanną, nieszczelności przy bro-
dziku, nieszczelne parapety po wymianie okien, źle ułożo-

ne płytki na loggii czy balkonie to najczęściej występujące przy-
czyny szkód, za które odpowiada  właściciel lokalu mieszkalnego. 
Na ogół nie ma problemu z ustaleniem jaka jest przyczyna szko-
dy, a co za tym idzie - kto za nią odpowiada. Niestety zdarza się 
czasami, że wykonując prace remontowe możemy nieświadomie 
uszkodzić np. instalację elektryczną należącą do mieszkania poni-
żej. Pod koniec lat 70-tych zeszłego wieku by nie kuć bruzd w sufi-
tach kładziono przewody na stropie, tak więc w mieszkaniu obwód 
gniazdkowy jest rozłożony na swojej podłodze, natomiast oświe-
tlenie górne zlokalizowane jest w podłodze sąsiada z piętra wyżej. 
Instalacja oświetleniowa biegnie wówczas pod posadzką sąsiada  
i gdy dodamy do tego, że jest wykonana z przewodów aluminio-
wych to bardzo łatwo ją uszkodzić wiercąc w posadzce bądź, co co-
raz częstsze, wylewając nowe podkłady cementowe pod posadzki.. 
Zazwyczaj z taką szkodą związane są wysokie koszty naprawy. Czę-
sto właściciel mieszkania przekonany, że za wszystko co się dzieje  
w budynku odpowiada Spółdzielnia występuje do nas o naprawę, 
albo gdy ustalił winnego, o wyegzekwowanie od niego naprawy bądź 
pokrycia jej kosztów. Zgodnie z treścią art. 415 kodeksu cywilnego, 
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ACh TE ODPADy. 
Problemy i obowiązki

Współpraca ze wspólnotami 
mieszkaniowymi

kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 
naprawienia. Oznacza to, że poszkodowany musi sam dochodzić 
swoich racji wobec sprawcy, chyba, że jest ubezpieczony to po wy-
płacie odszkodowania dokona tego jego ubezpieczyciel. Pomocą ze 
strony Spółdzielni może być jedynie podpowiedź jak to załatwić oraz 
ewentualna mediacja z sąsiadem-sprawcą.

Nie oznacza to, że Spółdzielnia w żadnym przypadku nie pono-
si odpowiedzialności za szkody. Stanie się tak, gdy np. powodem 
zalania będzie przeciek z dachu bądź instalacji co, pionów kanali-
zacyjnych czy wodociągowych. Sprawę tę rozstrzygają przepisy obo-
wiązującego w Spółdzielni „Regulaminu obowiązków spółdzielni  
i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali”. Jeżeli szkoda 
powstanie z powodu niedopełnienia tam zapisanych obowiązków 
Spółdzielni to my pokryjemy straty (dokładniej nasz ubezpieczy-
ciel). 

Monika Zaręba

Ach te odpady. Problemy i obowiązki

Przypomnijmy, że 1 lipca 2013 r. w całej Polsce zaczęły obo-
wiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Razem ze zmianą ustawy rozpoczęły się problemy 

związane z segregacją oraz wywozem odpadów nietypowych. Do 
obowiązków mieszkańców należy prowadzenie selektywnej zbiórki, 
która powinna objąć: odpady zmieszane, ze szkła, metalu, tworzyw 
sztucznych oraz papieru i tektury, remontowe i wielkogabarytowe. 
Niestety nie wszystkie wiaty i pomieszczenia do zbierania odpadów 
wyposażone są w pojemniki na segregację, jednak w śmietnikach 
posiadających pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów występu-
je problem mieszania nieczystości tj. wrzucanie do pojemników np. 
z napisem SZKŁO wszystkich innych nieczystości. 

Jeszcze większym problemem związanym ze zmianą ustawy jest 
wywóz odpadów wielkogabarytowych jeden raz w miesiącu. Gmina 

przejęła obowiązek wywozu wszystkich odpadów w tym również wy-
wóz „nietypówki”. Wiele pytań kierujecie Państwo do nas czy po-
nownie możemy wrócić do wywozu odpadów nietypowych przez ad-
ministrację. Niestety jest to niemożliwe. Jedyne co możemy zrobić 
to w imieniu Państwa monitować  w Urzędzie Miasta o zwiększenie 
ilości wywozów. 

Niemniej jednak dbając o nasze wspólne dobro i estetykę na-
szych osiedli, po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą, aby 
wszystkie odpady wielkogabarytowe wystawiać przy śmietnikach na 
jeden dzień przed wywozem. Informacje o terminach wywozu znaj-
dują się na tablicach ogłoszeń. Stary tapczan, resztki szafek, zużyty 
sanitariat, drzwi czy stare okna nie zdobią naszego otoczenia. Nie 
są to również najbezpieczniejsze przedmioty podwórkowych zabaw 
naszych dzieci. Nie zapominajmy o sąsiadach z parteru, dla których 
ten bałagan jest wyjątkowo uciążliwy. 

Przy okazji informujemy, że istnieje możliwość wywozu odpadów 
nietypowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). PSZOK-i funkcjonują przy ul. Inwalidów 45 (Remondis)  
i Smoleńskiej 154 (Corimp) oraz na Osowej Górze, przy ul. Pod-
miejskiej 4A. Czynne są we wszystkie dni poza niedzielami i dniami 
świątecznymi w godz. od 8 do 20-tej. Odbiór ww. punktach odpa-
dów wielkogabarytowych odbywa się bezpłatnie.

Monika Zaręba

Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Główny celem zarządcy jest utrzymanie zasobów we właści-
wym stanie technicznym i estetycznym, kładąc duży nacisk 
na ich ulepszanie oraz pomoc mieszkańcom we wszelkich 

sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej. 
Spółdzielnia realizuje te cele od stycznia 1958 roku, i w tym cza-
sie dała się poznać jako ceniony i wiarygodny zarządca, co spowo-
dowało zainteresowanie oraz chęć współpracy z nami przez liczne 
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Współpraca ze wspólnotami 
mieszkaniowymi

Dodatki mieszkaniowe

wspólnoty mieszkaniowe i komercyjne. Ocena naszej działalności 
na rynku zarządców nieruchomościami  przyczyniła się do zawar-
cia pierwszej umowy o zarządzanie i administrowanie ze wspólnotą 
przy ul. Modrakowej 60 już we wrześniu 2000 roku. Opinia o na-
szej Spółdzielni, rozpowszechniana przez mieszkańców zwiększyła 
zainteresowanie wspólnot mieszkaniowych , w wyniku czego prak-
tycznie corocznie przejmujemy nowe budynki i tak  na dzień dzisiej-
szy zarządzamy 16. wspólnotami. W sierpniu podpisaliśmy kolejną 
umowę ze wspólnotą mieszkaniową przy ul. Modrakowej 78. Co 
warte podkreślenia wcześniej budynkiem administrował prywatny 
zarządca nieruchomości.

 Należy stwierdzić, że współpraca z członkami wspólnot układa 
się zadawalająco. Oczywiście oparta jest przede wszystkim na pod-
pisanych umowach, które ściśle określają zakres odpowiedzialno-
ści i zadań pracowników biurowych i konserwatorów świadczących 
usługi na rzecz mieszkańców wspólnot, ale również na wzajemnym 
zaufaniu i zrozumieniu. Przejrzyste warunki współpracy umożliwia-
ją bezkonfliktową realizację planowanych prac zarówno remonto-
wych jak i konserwacyjnych. Umowy określają również sposób i ter-
miny rozliczeń części wspólnych nieruchomości i indywidualnych 
z mieszkańcami. Zapewniamy pełną obsługę nieruchomości przez 
służby administracyjne, techniczne i konserwatorskie zatrudnione 
w Spółdzielni. Przyjmowanie i zarządzanie wspólnotami mieszka-
niowymi jest korzystne również dla członków i mieszkańców „spół-
dzielczych” budynków. Pozwala ograniczyć koszty, gdyż większość 
prac realizowana jest przez naszych pracowników przy niezmienio-
nej wielkości zatrudnienia. 

Otrzymujemy kolejne oferty współpracy ze wspólnotami miesz-
kaniowymi. Świadczy to o naszej pozycji na rynku zarządców, na 
którym nie kusimy chętnych najniższymi cenami. Proponujemy 
rzetelność, wiarygodność, wysoką jakość i profesjonalizm za akcep-
towalną cenę. Najlepszym potwierdzeniem, że nasze podejście do 
zarządzania jest właściwe są opisane powyżej koleje losu ostatnio 
przyjętej wspólnoty.

                                                                          Mirosław Brzemiński

Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy pieniężnej dla 
osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finanso-
wej. Dodatek mieszkaniowy może otrzymać każdy, kto speł-

nia dwa warunki określone w ustawie tj:
1. Powierzchnia użytkowa jego mieszkania nie przekracza nor-

my określonej w ustawie z uwzględnieniem dopuszczalnego 30% 
przekroczenia. Powierzchnia ta aktualnie wynosi dla:

1 osoby - 35m2 +30% = 45,50 m2

2 osób   - 40m2 +30% = 52,00 m2

3 osób   - 45m2 +30% = 58,50 m2

4 osób   - 55m2 +30% = 71,50 m2

5 osób   - 65m2 +30% = 84,50 m2

6 osób   - 70m2 +30% = 91,00 m2

7 osób   - 75m2 +30% = 97,50 m2

W przypadku zamieszkiwania większej ilości osób powierzchnię 
zwiększa się o kolejne 5 m2 na każdą osobę. Ponadto w przypadku 
zamieszkiwania w lokalu osoby niepełnosprawnej, która powinna 
zamieszkiwać w oddzielnym pokoju powierzchnię zwiększa się o do-
datkowe 15m2.

2.  Średni dochód na osobę w rodzinie za ostatnie 3 miesiące 
poprzedzające złożenia wniosku nie może przekraczać:

- 1.477,79 zł brutto w przypadku osoby prowadzącej 1 - osobowe 
gospodarstwo domowe

- 1.055,56 zł brutto na 1 osobę w przypadku gospodarstwa wie-
loosobowego.

Powyższy dochód jest aktualny na chwilę obecną i może ulec 
zmianie w przypadku wzrostu wskaźnika określającego wysokość 
najniższej emerytury.

Ważne!
 Osoby zadłużone mogą również ubiegać się o przyznanie do-

datku mieszkaniowego. Ustawa nakłada jedynie obowiązek wyrów-
nywania opłat bieżących do pełnej wysokości czynszowej od miesią-
ca, w którym dodatek został przyznany.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy możecie Państwo pobrać ze 
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Podsłuchane.... 

strony internetowej: https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/wss-dodat-
ki-mieszkaniowe.asp jak również w referacie dodatków mieszkanio-
wych przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
wnioski bezpłatnie udostępnia również nasza Spółdzielnia. Możecie 
je Państwo otrzymać w dziale windykacji

 (T. Boya - Żeleńskiego 1, pok. 207). 
Wnioski o dodatki mieszkaniowe należy składać (za pośrednic-

twem poczty lub osobiście) w: Referacie dodatków mieszkaniowych 
ul. Grudziądzka 9-15 budynek C II piętro.

Windykacja należności

Systematycznie na łamach naszego kwartalnika informowali-
śmy Państwa o wysokości zadłużeń w Państwa budynkach. 
Tym razem informacje te w listopadzie 2014 r. zostaną umiesz-

czone na tablicach ogłoszeń w Państwa klatkach schodowych. Pro-
simy o zapoznanie się z nimi. Jeżeli wśród Państwa sąsiadów znaj-
dują się osoby zadłużone warto ich namówić do kontaktu z działem 
windykacji naszej spółdzielni. Pragnę przypomnieć, że zarząd  spół-
dzielni bardzo często wyraża zgodę na spłatę zadłużenia w ratach,  
a procedury sądowe i komornicze są wdrażane jedynie w sytuacji, 
gdy inne formy windykacji nie przynoszą rezultatu. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że w spółdzielni pracują dwie windykatorki terenowe 
tj:

P. Małgorzata Kościelna - tel. (52) 32-34-451
P. Jolanta Krecz               - tel. (52) 32-34-449
które mogą umówić się na spotkanie w mieszkaniu dłużnika i po 

zapoznaniu się z jego sytuacją przedstawią różne możliwości spłaty 
zadłużenia.

Przypominamy, że każdy członek spółdzielni i jego współmałżo-
nek mają prawo przeglądać rejestr zadłużonych członków, który jest do 
wglądu w administracjach osiedlowych, w dziale obsługi mieszkańców 
i dziale windykacji. 

Mając na uwadze Państwa uwagi z lat ubiegłych informujemy, że 
mogą występować różnice pomiędzy zadłużeniem podanym w Państwa 
budynkach, a zadłużeniem w rejestrze. Wynika to z faktu, że zgodnie  
z ustawą o ochronie danych osobowych w rejestrze możemy ujaw-
niać wyłącznie zadłużenie członków spółdzielni. Z kolei zadłużenia 
podane na klatkach schodowych dotyczą zarówno członków spół-
dzielni jak i właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom wnoszącym 
terminowo opłaty mieszkaniowe. 

Grzegorz Zasada

Czy to prawda, że przed sprzedażą powinienem...?

Często, gdy już podjęliśmy decyzję o sprzedaży własnego miesz-
kania nie wiemy, od czego zacząć. Rodzą się pytania: czy jest 
potrzebne zaświadczenie do notariusza czy wystarczy decyzja  

o posiadanym prawie, jak rozliczyć zaliczki wpłacane na pokrycie 
kosztów za wodę czy ciepło?

Proponuję pierwsze kroki skierować do spółdzielni (dział obsłu-
gi mieszkańców), tam bowiem możemy się dowiedzieć wielu rzeczy 
ułatwiających i pomagających poruszać się nam w całej procedurze 
sprzedaży mieszkania:

- W przypadku posiadania spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego zasadne jest uzyskanie aktualne-
go dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa, stanu konta 
opłat mieszkaniowych i informacji o księdze wieczystej budyn-
kowej. Z informacji zawartych w owym zaświadczeniu możemy 
dowiedzieć się np., kto posiada prawo, z czego składa się lokal, 
na jakich działkach znajduje się budynek itp. Często strona ku-
pująca żąda od nas informacji o stanie konta opłat mieszkanio-
wych, czy zaliczkowe opłaty mieszkaniowe opłacane są na bieżąco  
i czy nie ma zaległości. 

Dodatki mieszkaniowe
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Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych 
w naszych zasobach

Odpowiadamy na pytania

- W przypadku posiadania odrębnej własności dla sporządzenia 
aktu notarialnego – umowy kupna – sprzedaży notariusz wymaga 
od spółdzielni jedynie zaświadczenia o stanie konta opłat mieszka-
niowych.

Przed wizytą u notariusza warto także omówić w dziale obsługi 
mieszkańców sprawy związane z rozliczeniem mediów, można bo-
wiem przejąć zobowiązania od osób zbywających lokal bądź skorzy-
stać z innych proponowanych przez spółdzielnię form rozliczeń. 

 Barbara Budziak

W tym wydaniu Tu Mieszkam przedstawiamy ceny m2 lokali 
mieszkalnych z transakcji  przeprowadzonych w III kwar-
tale 2014 w naszych zasobach z podziałem na poszczegól-

ne administracje. Są to ceny wyliczone na podstawie cen transakcyj-
nych spisanych z aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych 
wpływających do spółdzielni. Na tej podstawie można oszacować 
wartość swoich mieszkań w celu przedstawienia jej potencjalnemu 
nabywcy, aby samemu wiedzieć, jaką wartość przedstawia nasze 
mieszkanie. 

Poniżej przedstawiamy ceny mieszkań 
za okres od lipca 2014 roku do września 2014 roku. 

średnia cena za m2 
od 07/2014 
do 09/2014 

do 
29 m2

do 
35 m2

do 
45 m2

do 
60 m2 więcej

Centrum 4650 4125 3404 3798 3896

na Skarpie brak danych 3697 3828 3328 brak danych

na Wyżynach brak danych 3573 3614 3598 4223

Opracowała: Barbara Budziak

  Czy w kasie spółdzielni pobierana jest pro-
wizja za wpłatę za mieszkanie?

Nie, przy zapłacie za mieszkanie w kasie spółdzielni nie jest po-
bierana prowizja.

Czy nadpłatą wynikającą z rozliczenia kosztów 
mogę pokryć opłatę za mieszkanie za następny miesiąc?

Tak, w przypadku nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów 
może Pani pokryć nią opłatę za następny miesiąc. Wówczas nie 
musi Pani przychodzić do spółdzielni (dział obsługi mieszkańców) 
– wystarczy wówczas odjąć kwotę opłaty za mieszkanie od kwoty 
nadpłaty i albo dopłacić różnicę bądź rozliczyć jeszcze w następnym 
miesiącu kwotę nadpłaty.

Wymieniłam okna w mieszkaniu, czy przysługuje 
mi zwrot części kosztów wymiany?

Po wymianie okna należy udać się z fakturą do właściwej dla miej-
sca zamieszkania administracji osiedla i złożyć oświadczenie, odno-
śnie spełnienia warunków technicznych jego wymiany. Po potwier-
dzeniu przez pracownika administracji dokonania wymiany osobie 
uprawnionej przysługuje zwrot części kwoty. Partycypacja w kosztach 
wymiany okna zgodnie z regulaminem przysługuje raz na 12. lat.

Gdzie mogę zmienić ilość osób zamieszkujących ze 
mną w mieszkaniu?

Ilość osób zamieszkujących razem z Panią w mieszkaniu można 
zmienić we właściwej dla miejsca zamieszkania administracji osie-
dlowej, bądź w dziale obsługi mieszkańców ul. T.Boya - Żeleńskiego 1. 
Zmiany można dokonać od dnia zgłoszenia, nie wcześniej.

Posiadam w ułamkowych częściach mieszkanie, 
czy musimy wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika?

Tak, w przypadku posiadania w ułamkowych częściach pra-
wa do lokalu należy wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do  
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reprezentowania praw w spółdzielni. Pełnomocnik może też za-
wrzeć umowę o przeniesienie własności lokalu. 

Chcę darować mieszkanie własnościowe wnuko-
wi, czy muszę iść do Kancelarii Notarialnej?

Tak, w celu darowania mieszkania własnościowego należy udać 
się do Kancelarii Notarialnej. Notariusz aktem notarialnym daro-
wizny przeniesie własność mieszkania na wnuka. Najpierw jednak 
należy zgłosić się do spółdzielni w celu otrzymania odpowiedniego 
zaświadczenia.

Czy telefonicznie mogę uzyskać informacje o sta-
nie konta opłat lokalu mieszkalnego?

Tak, telefonicznie udzielane są informacje po podaniu przez 
osobę zainteresowaną 7. – cyfrowego numeru ewidencyjnego znaj-
dującego się np. na karcie opłat.

Przypadkiem zapomniałam zapłacić czynszu. Po 
miesiącu otrzymałam ponaglenie. Dlaczego naliczono mi 
dodatkową opłatę 8,40 zł?

Dla zapewnienia płynności finansowej informacje o zadłuże-
niach (ponaglenia, monity) są wysyłane już przy 1 miesięcznych za-
ległościach. Z kolei Statut Spółdzielni (§ 49 ust. 14) za każde pismo 
windykacyjne  przewiduje obowiązek naliczenia opłaty manipula-
cyjnej (w chwili obecnej 8,40 zł). Stąd dodatkowa opłata na Pani 
ponagleniu. 

Barbara Budziak

Zmiany na stronie internetowej spółdzielni

Od kilku tygodni trwają prace nad zmianami na stronie inter-
netowej

www.smbudowlani.pl. 

Naszym celem jest poprawa jakości i ułatwienie dostępu w po-
szukiwaniu informacji. W naszych planach jest m.in.:

• wyszczególnienie zakładek najczęściej odwiedzanych przez 
internautów;

• dostępność jak największej ilości protokołów i uchwał orga-
nów SMB tylko dla członków spółdzielni (po zalogowaniu do 
e-usługi);

• zamieszczanie istotnych i jak najbardziej bieżących informa-
cji dotyczących poszczególnych nieruchomości;

• atrakcyjniejszy wygląd strony internetowej itp.
Prosimy o wyrozumiałość, wszelkie sprawy techniczne związane 

ze zmianami (w związku ze zbyt dużymi kosztami, gdybyśmy zlecili 
to firmie zewnętrznej) wykonujemy we własnym zakresie. To wy-
dłuża cały proces w czasie, ale wierzymy, że będą Państwo zadowo-
leni z efektu finalnego.

        Rafał Jaroch

historia naszej spółdzielni. Rejonizacja, lata 70-te.

W 1956 r. powołany został Związek Spółdzielni Mieszkaniowych,  
przekształcony w 1961 r. w Centralny Związek Spółdzielni 
Budownictwa Mieszkaniowego. Działał on, aż do likwidacji  

w 1990 r. na mocy Ustawy o zmianach w organizacji spółdzielczości w Pol-
sce. Każda spółdzielnia była przymusowo zrzeszona w CZSBM, który był 
uprawniony m.in. do ingerowania w treść statutów i składy zarządów.

Decyzją Dyrektora Oddziału CZSBM w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 
1970 r. w latach 70-tych nastąpiła rejonizacja spółdzielni mieszkaniowych 
w Bydgoszczy. Na szczeblu wojewódzkim zdecydowano, że w naszym mie-
ście istnieć będą jedynie 4 spółdzielnie, poza „Budowlanymi” także: Bydgo-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SM „Zjednoczeni” i SM „Jedność”. Celem 
rejonizacji było usprawnienie administrowania nieruchomościami, po-
przez wykonywanie tego zadania przez jedną spółdzielnię na określonym, 
możliwie jak najbardziej zwartym terenie. Pomimo być może słusznych 
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stali się członkami innych spółdzielni. Wśród nich znalazł się m.in. prze-
wodniczący RN w latach 04.06.1971 r. – 15.06.1976 r., Pan Tadeusz Woź-
niak, który odtąd był mieszkańcem w zasobach BSM. Jego następcą w „Bu-
dowlanych” został Pan Marian Szczepański (22.06.1976 r. – 06.03.1981 r.).

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematyki rejonizacji i nie zawiera 
adresów wszystkich nieruchomości, które w jej ramach zmieniły szyld za-
rządcy. Stanowi jedynie próbę przedstawienia w pigułce ogromu zmian, 
jakie zaszły w SMB w latach 70-tych.

Rafał Jaroch

Wykorzystane źródła:
Łukasz Stachowiak, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W EPOCE GIER-
KOWSKIEJ (1970-1980), praca magisterska, Bydgoszcz 2011.
Jerzy Derenda, Spółdzielnia, która zbudowała współczesną Bydgoszcz, Bydgoszcz 2008.
Marian Czerwiński, 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy, Byd-
goszcz 1983.

Zbiory archiwalne Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy.

W sobotę 20 września 2014 r. mieszkań-
cy spółdzielni,a w szczególności mini 
osiedla zlokalizowanego przy ul. Kozie-

tulskiego, Poniatowskiego i Chodkiewicza zostali 
zaproszeni na kolejne, trzecie już Spotkanie Są-
siedzkie.

Tym razem odbyło się ono na terenie przed blokiem przy ul. 
Chodkiewicza 37/I.

W programie  każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś cieka-
wego dla siebie. Były: kącik malucha, gry i zabawy zręcznościowe, 
a także  konkursy oraz osiedlowa krzyżówka. Dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci cieszył się plener plastyczny pt. „Wymarzo-
ny plac zabaw”. Była prawdziwa scena, muzyka i wesoły klaun. Nie 
zabrakło nagród i słodkiego poczęstunku. Dodatkowe słodkości 
- kolorowe babeczki Pani Zosi z Rady Osiedla rozeszły się w mig. 
Obsługę imprezy zapewnili pracownicy Domu Kultury „Modraczek”  

KĄCIK hISTORyCZNy

intencji pomysłodawców, odgórne narzucenie przynależności spółdziel-
czej nie zyskało uznania u większości mieszkańców. 

Nasza spółdzielnia szczególnie doświadczyła rejonizacji. Spora licz-
ba budynków zlokalizowanych zwłaszcza na Os. Błonie musiała zostać 
przekazana Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tamtym czasie było 
to nowoczesne jak na nasze warunki osiedle, z nieźle zagospodarowaną 
infrastrukturą. Obsługiwała je dobrze wykwalifikowana kadra pracowni-
ków. Pomimo niezadowolenia mieszkańców, do końca 1974 r., nierucho-
mości (26 bloków z 1540 mieszkaniami i 26 lokalami użytkowymi oraz  
3 pawilony handlowe z 28 lokalami) i większość pracowników zostało 
przeniesionych do BSM.

W 1973 r. SM „Zjednoczeni” przekazane zostały budynki przy ul. Lan-
sjerów 1/I i 1/II. W zamian „Budowlani” uzyskali bloki przy ul. Czerkaskiej 
17, 19, 27 i przy ul. Kaliskiej 9.

W tym samym roku BSM uzyskała od naszej Spółdzielni budynki przy 
ul. Grunwaldzkiej 44, 45, 46 oraz lokal użytkowy zlokalizowany w pobliżu. 
SMB straciło również blok wybudowany w Trzcińcu.

Z utratą nieruchomości wiązało się też przekazanie prężnie działają-
cych klubów prowadzących działalność społeczno-wychowawczą: „Czo-
łówka” na Błoniu i „Lansjerka” na Bartodziejach.

Dziś największa część SMB znajduje się na Wyżynach, wtedy jed-
nak osiedle to dopiero powoli powstawało. Dlatego w wyniku rejonizacji  
w pierwszej połowie lat 70-tych ilość administrowanych budynków,  
a tym samym członków, znacznie spadła. Sytuacja odwróciła się nieco, gdy  
w styczniu 1979 r. „Budowlani” przejęli od BSM całe osiedle B-I na Wyży-
nach, w skład którego wchodziło 19 bloków, 4 pawilony handlowo-usługo-
we. W drugą stronę „powędrowało” 10 budynków z ul. Ugory i Solskiego  
z pawilonem i garażami.

Ciekawostką jest, że rejonizacja nie zawsze spotykała się jedynie  
z oburzeniem czy biernym oporem mieszkańców. Trzech członków z blo-
ków przy ul. Lansjerów sprzeciwiło się „odejściu” z „Budowlanych”. Nasza 
spółdzielnia zmuszona została do przekazania im innych mieszkań w swo-
ich zasobach. Z rejonizacją wiązała się też konieczność zmian w Radzie 
Nadzorczej, bowiem, niektórzy dotychczasowi jej członkowie, siłą rzeczy, 

III Spotkanie Sąsiedzkie 
na Osiedlu ”Centrum”
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Podsumowanie konkursu
 „Osiedle w kwiatach i zieleni”

i Administracji Osiedla „Centrum”.  Razem z mieszkańcami bawili 
się przedstawiciele Gminnej Rady Osiedla Bielawy, która ufundowa-
ła część nagród oraz wszyscy członkowie Rady Osiedla „Centrum”. 
Obecny był również w komplecie Zarząd Spółdzielni. 

Pogoda i  humory dopisały. Stanowiące zdecydowaną większość 
dzieci bawiły się wspaniale. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda 
nam się przekonać osoby dorosłe, że tego typu spotkania są także 
przeznaczone dla nich. 

Cieszymy się, że „osiedlowe spotkania” już na stałe wpisały się  
w plan pracy Domu Kultury „Modraczek” i już dzisiaj możemy za-
prosić na kolejną tego typu imprezę we wrześniu przyszłego roku.

Teresa Wrzeszcz
 Rada Osiedla „Centrum”

Już po raz kolejny spotkaliśmy się z osobami, które w sposób 
szczególny dbają o swoje balkonowe lub przyblokowe ogródki.  
W tym roku spółdzielcze rady osiedli, które są organizatorem 

konkursu „Osiedle w kwiatach i zieleni”, wyróżniły 30. mieszkań-
ców naszych osiedli. Natomiast szczególnie  nagrodzonych zosta-
ło 9. osób. Uroczyste podsumowanie konkursu uświetnił koncert  
w wykonaniu młodej, utalentowanej wokalistki Aleksandry Kwiat-
kowskiej , której na pianinie akompaniował Bogdan Ciesielski. 

 Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 25 października 
w Domu Kultury „Modraczek”. 

(Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy na okładce).

Zapowiedź wykładu – Latarnika w Modraczku

Żyjemy w ciekawych  czasach, niektórzy twierdzą, że dotyka nas 
rewolucja na miarę wprowadzenia druku czyli cyfrowa rewo-
lucja. Dla dużej części z nas, normalną sprawą jest wysłanie 

cyfrowego listu, czy rozmowa internetowa, ale o rewolucyjnym cha-
rakterze zmian świadczy to, że dotykają one każdej sfery naszego 
życia. Możemy już płacić telefonem za bilet w autobusie czy parking  
w mieście, możemy kupić schab i marchewkę nie wychodząc  
z domu, zapłacić bez gotówki, możemy sprawdzić ile wody zużyła 
żona robiąc pranie i czy mąż oszczędza ciepło oglądając mecz w dru-
gim pokoju, o czym pisaliśmy już na łamach „Tu Mieszkam”. Świat 
cyfrowy zaczyna również dotykać sfery zdrowia oraz administracji 
publicznej i tę tematykę chcemy dziś Państwu przybliżyć.

Od niedawna każdy obywatel może na stronie zip.nfz.gov.pl wy-
pełnić formularz osobowy i dzięki temu uzyskać dostęp do informa-
cji o swoich wizytach u lekarza oraz w szpitalu, prawach pacjenta  
i do świadczeń, leczeniu za granicą oraz w uzdrowiskach. Dzięki 
temu nie musimy pamiętać czy byliśmy u lekarza w styczniu w ze-
szłym roku czy w lutym 2 lata temu. Co więcej uzyskamy również 
informację o wszystkich wykupionych przez nas receptach, które 

III Spotkanie Sąsiedzkie 
na Osiedlu ”Centrum”
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Odpowiadamy na pytania Propozycje Modraczka

podlegały refundacji. Na stronie znajduje się również pełna baza 
danych przychodni, szpitali, punktów świadczących nagłą pomoc 
doraźną, aptek, punktów zaopatrzenia medycznego oraz o dostęp-
nych aktualnie programach profilaktycznych. Wszystko co jest po-
trzebne by móc uzyskać dostęp do tych informacji, to wypełnienie 
formularza oraz wizyta w oddziale NFZ przy ulicy Słowackiego 3  
w celu weryfikacji naszych danych oraz otrzymania koperty z logi-
nem i hasłem. 

Od nowego roku natomiast ‘ZIP’ zostanie zastąpiony nową wer-
sją, jeszcze bardziej rozbudowaną i rozszerzoną o nowe funkcje, 
między innymi dostępne będą wszystkie recepty, nie tylko refundo-
wane, będą również dostępne pełne informacje o każdej wizycie le-
karskiej, łącznie z diagnozą, wynikami badań i zaleceniami, pozwoli 
to również na udostępnienie lekarzowi całej naszej historii medycz-
nej, a zatem lepszą diagnozę. Będzie więc dość interesująco.

Ale nie tylko NFZ robi krok w cyfrowy świat, również admi-
nistracja rozwija się w tej sferze. Od pewnego czasu dla obywateli 
została udostępniona Elektroniczna Platforma Usług Publicznych 
w skrócie ePUAP. Tu po założeniu ‘profilu zaufanego’ możemy za-
łatwić sprawy, które tradycyjnie załatwiamy w okienku w urzędzie 
miasta, czy starostwie. Niestety lista spraw, które możemy wykonać 
zależy od miejscowości, w której dane jest nam mieszkać i często do-
piero zaczynają być one wprowadzane do platformy. W przypadku, 
gdy brak bezpośrednio w naszym urzędzie danej sprawy, pozostaje 
nam Usługa Centralna, czyli wysłanie sprawy do danego urzędu po-
przez ministerstwo. Właśnie zwiększenie liczby formularzy, a zatem 
liczby załatwianych spraw jest priorytetem MAC na najbliższy rok. 
Instytucją, w której prawie wszystkie sprawy załatwimy za pomocą 
„profilu zaufanego” jest natomiast ZUS.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na powyższe te-
maty zapraszam 18 listopada na godzinę 18.00 do kawiarni Domu 
Kultury Modraczek na Spotkanie z Latarnikiem.

Sławomir Krajewski

3 listopada (poniedziałek), godz. 18.00  wstęp wolny
Czytamy bajki dzieciom – „Wiluś – kot czarownicy”, 

autor: Elżbieta Jarmołkiewicz

6 listopada (czwartek), godz. 18.00   wstęp wolny
Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy.  

Czarna Legenda hiszpańskiej Konkwisty. cz.3 
Prowadzenie spotkania: Adam Piekarski

13 listopada (czwartek), godz. 18.00, wstęp wolny
Kawiarnia Literacka: gość – Mirosław Wiśniewski – leśniczy  
i mieszkaniec Świętokrzyskiego Parku Narodowego, poeta.  

Jego muzą i przewodniczką duchową w świecie poezji jest Joanna Kulmowa – 
nestorka poetek polskich – której życie i dokonania wywarły poważny wpływ na 
osobowość, postrzeganie natury i twórczość poety. Mocno związany z tzw. „po-

etami przeklętymi”, a zwłaszcza z Edwardem Stachurą. Autor trzech tomów:  
„Po tamtej stronie marzeń”, „Piękno jest w Tobie”,  

Nicniemówienie”; uczestnik licznych spotkań autorskich, 
 laureat konkursów literackich.

Prowadzenie spotkania: W. Barbara Jendrzejewska

18 listopada (wtorek), godz. 18.00, wstęp wolny
Spotkanie z Latarnikiem

prowadzenie spotkania: Sławomir Krajewski – Latarnik PCRS

24 listopada (poniedziałek), godz. 18.00  wstęp wolny
Czytamy bajki dzieciom – „Myszka i przyjaciele”, autor: Tamara Sieradzka

27 listopada (czwartek), godz. 17.30
Przestrzeń Kobiet Twórczych  „Pani Skarpeta”- Pogadanka:  

„Zdrowy styl życia” oraz warsztaty: „Malowanie na szkle”

4 grudnia (czwartek), godz. 18,00 
– kolejne spotkanie z cyklu  

„Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy”

11 grudnia (czwartek), godz. 18,00 
– przedświąteczne spotkanie w Kawiarni Literackiej

16 grudnia, godz. 18.00 – spotkanie z Latarnikiem

17 grudnia (środa), godz. 9.00 
– XII Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych w wykonaniu dzieci 

z przedszkoli z osiedla Wyżyny

18 grudnia (czwartek) godz. 17.30 
Przestrzeń Kobiet Twórczych „Pani Skarpeta”- warsztaty: Ozdoby świąteczne 

oraz pogadanka: Radość w naszym życiu. 
22 grudnia (poniedziałek), godz. 18.00 – Czytamy bajki dzieciom

31 grudnia  – bal sylwestrowy
opracowała: Agnieszka Buzalska



1958-2014
26 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI 27

„Tu Mieszkam” Czasopismo SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI, ul. T. B. Żeleńskiego 1, Bydgoszcz

Adres redakcji do korespondencji: DK MODRACZEK, ul. Ogrody 15, Bydgoszcz

Redaktor Naczelny: Jacek Kołodziej, Zespół Redakcyjny: Zdzisława Knapińska, Agnieszka Buzalska, Stanisław Mrówka

Autorzy tekstów:  Agnieszka Buzalska, Barbara Budziak, Mirosław Brzemiński, Rafał Jaroch,  
Elżbieta Rogalla, Teresa Wrzeszcz, Monika Zaręba, Grzegorz Zasada, Lucyna Żebrowska, Rada Nadzorcza.

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż ISSN  2082-615X,  Nakład: 12.900,  Bydgoszcz 2014,  www.projektpejzaz.pl

SM „BUDOWLANI”

Pogotowie techniczne 
Awarie w nocy oraz w soboty, niedziele i święta 

prosimy bezpośrednio zgłaszać do osób dyżurujących:

awarie elektryczne, tel. 604 400 756

awarie wodno-kanalizacyjne, odpowietrzenia, tel. 665 880 013

 awarie domofonów, tel. 604 215 268

AwArie wind cAłodobowo do firmy konserwującej windy 
w Państwa nieruchomości, odpowiednio: 

eLwinD, tel. 660 431 817       PoBUD, tel. 52 371 37 84

zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

SM BUDowLAni 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz
tel.  52 323 44 50, fax  52 361 82 57 
e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl     www.smbudowlani.pl

Zarząd Spółdzielni przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00-17.00 

Administracja osiedla „centrum”
Bydgoszcz, ul. Czerkaska 32, tel./fax 52 341-49-11
centrum@smbudowlani.pl
Administracja osiedla „na Skarpie"
Bydgoszcz, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 42, tel./fax 52 361-29-01
naskarpie@smbudowlani.pl

Administracja „na wyżynach”
Bydgoszcz, ul. Przyjazna 13, tel./fax 52 363-89-51
nawyzynach@smbudowlani.pl

dom Kultury „Modraczek”
Bydgoszcz, ul. Ogrody 15, tel. 52 371-33-31

rada osiedla – dyżur, każdy pierwszy wtorek w godz. 16.00-17.00 
w budynku właściwej administracji osiedla.

rada nadzorcza - dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca  
w godz. 16.00 - 17.00 w siedzibie Spółdzielni
sprawysamorządowe@smbudowlani.pl

iii spotkanie sąsiedzkie

uroczyste podsumowanie konkursu 
„osiedle w kwiatach i zieleni”
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SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„BUDOWLANI”

oferuje do sprzedaży mieszkania 
oraz do wynajęcia lokale użytkowe 

w inwestycji

SŁONECZNE OGRODy
www.smbudowlani.pl

Informacje pod nr tel.

52 323 44 11, 52 323 44 18, 52 323 44 56 


