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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Pn en ISO 9001:2008 = SYSTeM ZArZĄDZAnIA JAKOŚCIĄ

W sierpniu tego roku minęły kolejne  
3 lata od poprzedniej certyfikacji syste-
mu zarządzania Spółdzielnią. W czerw-

cu 2015 przeprowadzono bez zakłóceń kolejną 
certyfikację, a we wrześniu został nam uroczyście 
wręczony certyfikat na kolejne 3 lata tj., do 27 
sierpnia 2018 roku.

Jest to już piąty Certyfikat. Nie oznacza to  
3 lat bezczynności. Co roku firma nasza jest 
sprawdzana (auditowana), a za trzy lata będzie-
my poddani kolejnemu bardzo szczegółowemu 
auditowi recertyfikującemu. 

Sprawdzenie trybu działania i procedur przy-
jętych w Spółdzielni w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami i obsługi naszych KLIENTÓW 
jest potwierdzeniem, ze działamy zgodnie z pra-

wem i zgodnie z wymogami określonymi w normie ISO.
Równie ważna jest ocena naszej działalności. Państwa odczucia, jako nasze-

go klienta, jak realizujemy potrzeby i oczekiwania w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami są najważniejszym wskazaniem w naszej działalności. Dlatego 
przy okazji przypominamy, że pod koniec roku do losowo wybranych odbiorców 
grudniowego „Tu Mieszkam” zostanie dołączona ankieta zawierająca kilkanaście 
pytań dotyczących działalności Spółdzielni. Z góry dziękujemy, w imieniu miesz-
kańców i pracowników Spółdzielni, wylosowanym osobom za czas oraz trud po-
święcony na ustosunkowanie się do tematów określonych w ankiecie.

Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”

 Andrzej Dąbrowski

Budowa na medal

Co roku Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa organizuje konkurs  
„Budowa na Medal Pomorza i Kujaw”. Cele, jakie przyświecają orga-
nizatorom konkursu to przede wszystkim ukazywanie i promowanie dobre-

go budownictwa w regionie  kujawsko-pomorskim oraz inspirowanie twórczych 
postaw zespołów projektowych, wykonawczych oraz inwestorów w dziedzinie bu-
downictwa i architektury. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: obiek-
ty nowo powstałe oraz modernizowane. Pierwszą kategorią jest budownictwo: 

mieszkaniowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i inżynieryjne, natomiast 
drugą stanowią budynki: modernizowane, będące pod ochroną konserwatora za-
bytków oraz te, które tej ochrony nie wymagają. Nagrody w konkursie przyznaje 
kapituła powołana przez organizatorów. Przeprowadza ona selekcję wniosków  
i przyporządkowuje je do odpowiedniej kategorii, nadaje nominacje do puli fina-
łowej, a następnie dokonuje wyboru laureatów  w poszczególnych kategoriach. 
Podstawowymi kryteriami wyłaniania kandydatów do tytułu „Budowa na Me-
dal Pomorza i Kujaw” są:

• Użyteczność i nowoczesność rozwiązań architektoniczno-funkcjonal-
nych,

• Jakość wykonawstwa budowlanego,

• Walory estetyczne,

• Walory ekologiczne i ekonomiczne,

• Walory wkomponowania w otoczenie

Nasza Spółdzielnia wspólnie z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Lech”, 
które było Generalnym Wykonawcą budynku przy Ogrodach 14 zgłosiła tę inwe-
stycję do konkursu.

Miło nam Państwu przekazać informację, że Kapituła Konkursu doceniła 
nasz wysiłek i przyznała nam główną nagrodę w kategorii „Budownictwo miesz-
kaniowe wielorodzinne”. Mamy nadzieję, że następna inwestycja, która obecnie 
przygotowujemy, technologicznie trudniejsza w realizacji, ponieważ będzie mu-
siała spełnić wymagania standardu energetycznego NF40, czyli domu energoosz-
czędnego, będzie równie udana. Jest to na pewno kolejne wyzwanie dla naszej 
Spółdzielni, ponieważ będzie to pierwszy w naszym województwie energoosz-
czędny budynek wielorodzinny.

Andrzej Asztemborski

Co chcemy wybudować?

Jak wyżej napisaliśmy przystępujemy do realizacji nowej inwestycji przy ulicy 
Słowiańskiej. Rozpoczęliśmy procedurę przetargową mającą wyłonić projektan-
ta obiektu. W założeniach będzie to budynek lub budynki o pięciu kondygnacjach  

z windami na każdej klatce schodowej, całkowicie podpiwniczony z parkingogarażem, wy-
posażony w instalację solarną do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz panele fotowol-
taiczne, które produkować będą energię elektryczną dla potrzeb ogólnych budynku (zasi-
lanie wind, oświetlenie).Jako pierwsi w regionie zastosujemy w budynku wielorodzinnym 
wentylację z odzyskiem ciepła (rekuperację), co pozwoli spełnić wymagania standardu 
energetycznego NF40 i uzyskać certyfikat budynku energooszczędnego. Powyższy certy-
fikat umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dopłaty do kredytu dla przyszłych mieszkańców 
w wysokości 11.000 zł na każde mieszkanie. Planujemy uzyskać pozwolenie na budowę  
i rozpocząć realizację wiosną 2016 r., a zakończyć najpóźniej jesienią 2017 r.

       Piotr Drozdowski
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URUChOMIENIE OgRZEWANIA

Pogodny i ciepły wrzesień pozwolił na stosunkowo późne (29.09.2015) 
włączenie ogrzewania. W przypadku budynków wielorodzinnych decyzja  
o włączeniu jest zawsze kompromisem między potrzebami mieszkańców 

oczekujących wyższych temperatur (22-23 0C), a grupą osób racjonalnie korzy-
stających z ogrzewania. Wprawdzie mieszkania posiadają zawory i podzielniki, 
tym samym lokatorzy w dużej mierze mogą ograniczyć swój udział w kosztach 
ogrzewania budynku, niemniej jednak nie zupełnie. Część ciepła dostarczonego 
do budynku i zmierzonego przez ciepłomierz zainstalowany w węźle cieplnym 
jest emitowana przez grzejniki na klatkach schodowych, przez instalację wspólną 
(piony) itp. Tego ciepła nie zarejestrują podzielniki i jego koszt jest dzielony na 
mieszkańców proporcjonalnie do powierzchni mieszkań. Koszty ogrzewania sta-
nowią, pomimo ocieplenia budynków, montażu zaworów, wymiany okien znaczą-
cy udział w kosztach utrzymania lokalu. Wynika to po części z faktu, że dostawcy 
podnoszą ceny i często zapominamy, jak dużo zrobiono, aby zmniejszyć zużycie  
i tym samym w dużej mierze skompensować wzrost cen. 

Po okresie względnej stabilizacji w latach 2009-2011, od 2012 roku ceny ciepła 
rosną dynamicznie. „Taryfa dla ciepła” zawiera 5 składników w pięciu grupach ta-
ryfowych, dlatego dla zobrazowania tendencji zmian, potrzeb oceny wzrostu kosz-
tów podajemy wartości w podziale na dwa składniki tj. zależny od mocy zamó-
wionej i ilości zużytej energii uśrednionej dla wszystkich typów węzłów. Poniżej 
zestawienie cen brutto w latach 2012-2015.

Opłaty za moc i usługi przesyłowe w zależności od mocy zamówionej w zł/MW/m-c.
od 1.08.2012 od 1.08.2013 od 1.08.2014 od 1.08.2015
12 605,90 zł 13 791,06 zł 14 417,55 zł 15 236,22 zł

9,26% 9,40% 4,20% 5,68%

Opłaty za energię i usługi przesyłowe w zależności od ilości pobranej energii w zł/GJ.
od 1.08.2012 od 1.08.2013 od 1.08.2014 od 1.08.2015

44,11 zł 47,91 zł 50,21 zł 52,15 zł

9,75% 8,61% 4,68% 3,85%

Jak widać w odniesieniu do 2011 roku ceny wzrosły o około 30 %. 
Przeliczenie kosztu ciepła zużywanego w latach przed modernizacją wg obec-

nych cen uzmysławia jak wiele zrobiliśmy w tym zakresie. Budynki w Spółdzielni 
były budowane w różnej technologii, tym samym występowały różnice w zużyciu 
ciepła między budynkami. Również nie wszystkie budynki miały liczniki ciepła. 
Gdybyśmy dzisiaj zużywali tyle ciepła, co w sezonie 1996/97 zapłacilibyśmy co 
miesiąc za ogrzewanie mieszkania o powierzchni 50 m2 około 350 zł, 
a w budynkach o najwyższych zużyciach ciepła aż 530 zł. 

Dla porównania poniżej podajemy średni koszt ogrzania mieszkania o po-
wierzchni 50 m2 w Spółdzielni w ostatnich trzech latach (wg cen obowiązujących 
w danym roku). 
2012 -> 81,50 zł/m-c;           2013 -> 89,00 zł/m-c·;          2014 -> 87,50 zł/m-c

Jest to koszt średni. Na ten wynik „pracują” mieszkańcy bardzo oszczędnie 
korzystający z ogrzewania lub okresowe „pustostany”. Na drugim końcu są miesz-
kańcy oczekujący ze względu na chorobę, małe dzieci itp. wyższych temperatur. 
Rekordzistami, jeżeli chodzi o zużycie ciepła, a tym samym koszt ogrzewania są  
z reguły mieszkania podnajmowane. 

 Realizacja programu poszanowania energii przez Spółdzielnię oraz starania 
mieszkańców w zakresie wymiany okien doprowadziła do stanu, że straty ciepła 
w budynkach mieszkalnych są porównywalne do nowobudowanych obiektów. 
Tym samym koszt ogrzewania praktycznie zależy od warunków pogodowych  
w okresie grzewczym oraz sposobu korzystania z ogrzewania przez mieszkańców 
i cen ciepła. 

   Andrzej Dąbrowski

Operatorzy telekomunikacyjni w naszych budynkach

Wiele zamieszania w naszych budynkach powodują nowi operatorzy usług te-
lekomunikacyjnych, którzy instalują swoją sieć. Z pewnością najlepszym roz-
wiązaniem byłoby, aby skorzystali z istniejących już listew. Jednak nie zawsze 

jest to możliwe ze względów technicznych i prawnych. Pracownicy Spółdzielni starają się 
nadzorować prace operatorów na budynkach tak, żeby były one jak najmniej uciążliwe dla 
mieszkańców i nie powodowały zniszczeń. I tym samym sposób i miejsce prowadzenia 
instalacji uzgadniamy indywidualnie dla każdego budynku. 

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 
2010.106.675) zobowiązani jesteśmy do udostępnienia budynków operatorom sieci. 
Mamy jednak nadzieję, że różnorodność oferowanych przez nich usług na rzecz naszych 
mieszkańców spowodują zdrową konkurencje miedzy firmami telekomunikacyjnymi, a co 
za tym idzie korzystne ceny i wysoką jakość usług.

Państwa prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Zapewniamy, że monitorujemy dzia-
łania firm by ich prace były jak najmniej uciążliwe.

Andrzej Rak

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Ubezpieczenie mieszkania daje ochronę finansową w razie jego zalania czy 
pożaru. Postaram się skupić na zalaniu, bo to się najczęściej przydarza 
mieszkańcom. I tak odpowiedzialność za zalanie mieszkania zależy od 

przyczyny usterki. Nie zawsze winę ponosi sąsiad, który mieszka nad nami. Od-
powiedzialność może spoczywać na zarządcy budynku, czyli spółdzielni. Dlatego 
ważne jest aby szkodę zgłosić do odpowiedniej administracji osiedla, a tym sa-
mym, aby administrator budynku ustalił przyczynę zalania. Jeśli przyczyna za-
lania leży po stronie zarządcy budynku administrator zgłasza do ubezpieczyciela 
i sporządza tzw. Protokół szkody w lokalu z dokumentacją zdjęciową w celu wy-
stąpienia o odszkodowanie. Natomiast w przypadku kiedy powodem powstania 
szkody jest uszkodzenie czy awaria na instalacji wewnętrznej lokalu mieszkalnego 
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DODATKI MIESZKANIOWE

– administracja informuje o tym poszkodowanego i odnotowuje zdarzenie w reje-
strze szkód. Wtedy osoba poszkodowana zgłasza zalanie do swojego ubezpieczy-
ciela, który rozpoczyna procedury likwidacyjne odpowiednie dla danego Towa-
rzystwa Ubezpieczeniowego. 

W momencie kiedy właściciel lokalu, który spowodował zalanie nie posiada 
ubezpieczenia wtedy pozostaje porozumieć się między sobą, zarówno poszkodo-
wany jak i sprawca o sposobie rekompensaty zaistniałej szkody.

Za pośrednictwem naszej Spółdzielni w TU UNIQA istnieje możliwość ubez-
pieczenia mieszkania ze składką miesięczną płatną razem z opłatami mieszka-
niowymi już od 7,-/m-c. Osoby mające już takie ubezpieczenie mogą zgłaszać po-
wstałe szkody dzwoniąc do Centrum Pomocy Grupy UNIQA nr 801 597 597 lub 
42 66 66 500.

Ewa Jerzakowska

Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy pieniężnej dla osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dodatek mieszkanio-
wy może otrzymać każdy, kto spełnia dwa warunki określone  

w ustawie tj.:
1. Powierzchnia użytkowa jego mieszkania nie przekracza normy określonej 

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

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

2 osób - 40 m2 +30% = 52,00 m2

3 osób - 45 m2 +30% = 58,50 m2

4 osób - 55 m2 +30% = 71,50 m2

5 osób - 65 m2 +30% = 84,50 m2

6 osób - 70 m2 +30% = 91,00 m2

7 osób - 75 m2 +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 po-
wierzchnię zwiększa się o dodatkowe 15 m2.

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

- 1.540,79 zł brutto w przypadku osoby prowadzącej 1 - osobowe gospodar-
stwo domowe

- 1.100,56 zł brutto na 1 osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Powyższy dochód jest aktualny na chwilę obecną i może ulec zmianie w przy-

padku wzrostu wskaźnika określającego wysokość najniższej emerytury.

WAŻne!
Osoby zadłużone mogą ubiegać się o przyznanie dodatku miesz-

kaniowego. Ustawa nakłada jedynie obowiązek wyrównywania opłat 

bieżących do pełnej wysokości czynszowej od miesiąca, w którym do-
datek został przyznany.

 Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Jeżeli sy-
tuacja finansowa osoby lub rodziny po tym okresie nie ulegnie poprawie można 
złożyć kolejny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Należy podkreślić, 
że w przeciwieństwie do niektórych świadczeń z pomocy społecznej przyznanie 
dodatku mieszkaniowego nie ma charakteru uznaniowego, zatem może go otrzy-
mać każda osoba lub rodzina spełniająca podane wyżej 2 kryteria (dochodowe  
i powierzchni mieszkania).

 Wniosek o dodatek mieszkaniowy możecie Państwo pobrać ze strony 
internetowej: https: //um.bydgoszcz.pl/sprawy/wss-dodatki-mieszkaniowe.asp 
jak również w referacie dodatków mieszkaniowych przy ul. Grudziądzkiej 9-15. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wnioski bezpłatnie udostępnia również nasza 
Spółdzielnia. Możecie je Państwo otrzymać w dziale windykacji (Żeleńskiego 1 
pok. 207). 

 Wnioski o dodatki mieszkaniowe należy składać (za pośrednictwem 
poczty lub osobiście) w: Referacie dodatków mieszkaniowych ul. Grudziądzka 
9-15 budynek C II piętro.

Grzegorz Zasada

Od 2 października 2008 r. istnieją dwie możliwości uzyskania dokumentu potwierdza-
jącego nabycie spadku przez spadkobiercę:
– wydane przez Sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub
– tzw. akt poświadczenia dziedziczenia, który sporządza notariusz.

Stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym
Jeśli zdecydujemy się na stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym 

(tzw. nieprocesowym) lub nie jest możliwe sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 
przez notariusza (z przyczyn wskazanych w dalszej części artykułu) odpowiedni wniosek 
kierujemy do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania 
spadkodawcy pamiętając, aby wskazać w nim swój adres jak i pozostałych spadkobierców, 
ponieważ sąd wezwie ich na rozprawę.

W przypadku, gdy złożymy taki wniosek do niewłaściwego sądu, ten ma obowiązek 
przekazać dokumenty zgodnie z właściwością.

Podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie zajmuje się analizowaniem 
tego, jakie składniki majątkowe wchodziły w skład spadku i nie będzie „dzielił” składni-
ków masy spadkowej pomiędzy spadkobierców. Ustalenie tego, co wchodziło w skład masy 
spadkowej i dokonanie podziału poszczególnych składników masy spadkowej następuje 
podczas sprawy o dział spadku. 

Opłata od składanego do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł. 
Jeśli w jednym wniosku prosimy o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach, trzeba 
zapłacić wielokrotność tej sumy.

Pamiętajmy, iż sąd nie wysyła stronom odpisów postanowień z urzędu, należy wystą-
pić do sądu z odpowiednim wnioskiem. 

Nie ma określonego czasu, jeśli chodzi o dopełnienie formalności związanych z „za-
łatwieniem” spraw spadkowych – tj. poświadczenie dziedziczenia przez notariusza lub  

FORMY NABYCIA SPADKU
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FORMY NABYCIA SPADKU

wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Należy jednak pamiętać, 
iż upływ terminu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o swoim powołaniu do dziedziczenia 
(najczęściej jest to dzień śmierci spadkodawcy) skutkuje przyjęciem spadku wprost –  
a więc bez ograniczeń jeśli chodzi o odpowiedzialność za długi spadkowe.

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony w Kancelarii notarialnej

Zasady, na jakich notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, wynikają  
z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Forma ta jest o wiele dogodniejsza 
dla spadkobierców, ponieważ formalności spadkowe załatwia się w o wiele krótszym ter-
minie niż w postępowaniu sądowym.

Z formy aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy mogą skorzystać w sytu-
acjach niespornych. Konflikt między spadkobiercami  np., co do ważności pozostawionego 
przez spadkodawcę testamentu wyklucza możliwość sporządzenia przez notariusza aktu 
poświadczenia dziedziczenia. 

Skorzystanie z tej opcji nie będzie możliwe również, gdy podstawą dziedziczenia 
jest testament szczególny (np. testament sporządzony na polskim statku morskim lub 
powietrznym oraz testament wojskowy). Wówczas należy wystąpić do sądu z wnioskiem  
o stwierdzenie nabycia spadku. 

Aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia,  do kancelarii no-
tarialnej muszą stawić się równocześnie wszystkie osoby wchodzące, jako spadkobiercy 
ustawowi i testamentowi oraz osoby na rzecz, których spadkodawca uczynił zapisy win-
dykacyjne.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje tzw. pro-
tokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, tj. potencjalnych spadkobierców infor-
mując ich o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz  
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności:
1. Zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział  

w spisywaniu protokołu;
2. Oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spad-

kobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
3. Oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamen-

tów;
4. Oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane posta-

nowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdze-
nie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;

5. Oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spo-
śród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom 
przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;

6. Oświadczenia, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie po-
siadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej 
albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości po-
łożonej za granicą;

7. Oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
lub zapisu windykacyjnego, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodno-
ści spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, 
oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrze-
czenia się dziedziczenia po nim;

8. Wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.

Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedzicze-
nia zamieszcza się oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia 
tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku 
należy zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych 
spadkobierców oświadczeń. Przepisy te stosuje się także do oświadczeń osób, na których 
rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza:
1.  Odpis aktu zgonu spadkodawcy;
2.  Odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy;
3.  Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedzi-
czenia, chyba, że odmówi sporządzenia, jeżeli:

1. W stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dzie-
dziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

2. W toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazują-
ce, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wcho-
dzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na 
których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istnia-
ły testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;

3. Wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia 
z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbo-
wi Państwa;

4. Spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego 
obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku 
wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Zgodnie z prawem o notariacie notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświad-
czenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia 
przez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych. Notariusz 
opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za pośrednictwem sys-
temu teleinformatycznego, zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania 
potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem numeru 
wynikającego z kolejności wpisu. W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomie-
nie o niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Adnotację o zarejestrowaniu 
umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, wskazując numer wynikający z kolej-
ności wpisu a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonanego wpisu. Zareje-
strowanie nie następuje, jeżeli w stosunku do danego spadku został już uprzednio zareje-
strowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Z uprawomocnionym wyrokiem o nabyciu praw do spadku lub aktem poświadczenia 
dziedziczenia należy zgłosić się do działu obsługi mieszkańców (52 32 34 411) celem dopeł-
nienia dalszych formalności dotyczących zmiany właściciela lokalu.

Barbara Budziak
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ZREALIZOWANE REMONTY

Nasza rzeczywistość zmienia się dynamicznie. To co wczoraj stanowiło 
remontowy standard dzisiaj nam nie wystarcza. Jesteśmy gotowi spro-
stać wszelkim Państwa oczekiwaniom. Przedstawiamy Państwu ciekaw-

sze prace remontowe zrealizowane w bieżącym roku. W wyniku zaplanowanych 
z Państwem prac remontowych dla budynków, po dodatkowych uzgodnieniach 
rozszerzono zakres prac realizując je zgodnie z powszechnymi oczekiwania-
mi. Ich koszt czasami znacznie przekraczał środki zgromadzone na funduszu 
remontowym. Jednakże zgodnie ze statutową możliwością zaciągnięcia nieopro-
centowanej pożyczki ze spłatą w okresie 4 lat, coraz częściej mieszkańcy podej-
mują taką decyzję, bo lepiej jest już korzystać z wyremontowanej, funkcjonalnej 
i estetycznej nieruchomości niż czekać aż zostaną zgromadzone środki na fun-
duszu. Często wykonanie dodatkowych prac wymagało zwiększenia zaliczki na 
poczet funduszu. To nie zniechęca rozsądnie myślących mieszkańców.

 Poniżej przedstawiamy przykłady budynków, na których zrealizowano prace 
na opisanych powyżej zasadach:

Zajęcza 12 – Remont klatek z ułożeniem posadzki z płytek i zamontowa-
niem lamp typu LED z czujnikiem ruchowo zmierzchowym. 

Kąkolowa 7 – Remont portali wejściowych, wykonanie drogi pożarowej  
i placu zabaw, renowacja terenu i wygrodzenie nieruchomości.

Ogrody 25 – Remont klatek z ułożeniem płytek w portalach, na parterze na 
schodach do pierwszego półpiętra, wymianą ciężkich, stalowych drzwi na parte-
rze na aluminiowe. Wykonanie sufitów podwieszanych, aby zmniejszyć ilość wi-
docznych przewodów należących do operatorów telekomunikacyjnych (pisaliśmy 
wcześniej o problemie). Stawiając również na oszczędność wymiana oświetlenia 
na lampy typu LED z czujnikiem ruchowo - zmierzchowym oraz domofonów ana-
logowych na cyfrowe. Odświeżenie portali z zewnątrz.  

przed

przed

przed

przed
i po remoncie

i po remoncie

i po remoncie

po remonciei po remoncie
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lelewela 45 – nowe zagospodarowanie terenu nieruchomości z wyznacze-
niem miejsc parkingowych oraz ułożeniem nowych opasek i wejść do budynku od 
strony ul. Lelewela. Do uzupełnienia pozostała jeszcze zieleń.

Docieplenie budynku Powstańców Wielkopolskich 22 obejmujące re-
mont loggii, balkonów wraz z zadaszeniami na ostatniej kondygnacji, wymianę 
drzwi zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych wejście do klatki – poręcze 
ze stali nierdzewnej, wejście do węzła – zabezpieczenie przed wejściem osób nie-
powołanych, ułożenie chodnika, przystosowanie pomieszczenia zsypowego do 
korzystania, jako z wiaty śmietnikowej.

ZREALIZOWANE REMONTY

Zachęcamy również do przeglądania naszej strony internetowej, gdzie przed-
stawiamy realizowane prace remontowe.

Elżbieta Łukaszewska

przed
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FUNDUSZ REMONTOWY  gARAżY

W naszej Spółdzielni jest 36 zespołów garażowych. Największy z nich liczy 
107 garaży, a najmniejszy składa się z 2. Gdy w 2012 roku zarząd Spół-
dzielni podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od 01.11.2012 r. fun-

duszu remontowego na nieruchomościach garażowych liczni właściciele sprzeci-
wiali się tej decyzji. Po wielu spotkaniach, rozmowach i ankietach coraz większe 
grono „garażowiczów” zauważyło sens tego posunięcia - wprowadzenia stawki na 
fundusz remontowy do karty opłat.

Początek realizacji prac nie należał do łatwych. Stan techniczny garaży był 
różny – część nie wymagała wykonania żadnych napraw, a inne natomiast potrze-
bowały dużego zakresu remontów. Aby kierować się jednakowymi, sprawiedliwy-
mi zasadami zmianie uległ „Regulamin obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani” i jej Członków w zakresie napraw wewnątrz lokali”. Wprowadzono  
w nim zapisy dotyczące działań remontowych wykonywanych na garażach.

 Wszystko urządzono jak w nieruchomościach mieszkalnych. Procedura za-
czyna się od ankiety. Pamiętać należy jednak, iż prace remontowe dotyczą jedynie 
części wspólnych nieruchomości. Jeśli ilość oddanych ankiet na „tak” przeważa 
nad ankietami na „nie” podejmowana jest uchwała Zarządu w danej sprawie. Po 
jej uprawomocnieniu, (jeśli przez 30 dni od daty dostarczenia jej ostatniemu wła-
ścicielowi garażu nie wpłynie odwołanie), w wyniku postępowania przetargowego 
wyłaniany jest wykonawca prac 

Fakt, iż stawka na fundusz remontowy wprowadzona została niespełna trzy 
lata temu, a jej wysokość to z reguły 1 zł/m2 powoduje, iż wykonanie jakichkolwiek 
modernizacji wiąże się z koniecznością dostosowaniem jej do spłaty zadłużenia  
w przeciągu czterech lat. W chwili obecnej zróżnicowanie wysokości opłat waha 
się brutto od 0,50 zł/m2 nawet do 5,26 zł/ m2.  

Tak było w przypadku zespołu garażowego położonego przy ul. Powstańców 
Śląskich. Jest to dość skomplikowana nieruchomość. Składa się z pięciu obiektów 
garażowych. Posiada wjazdy z dwóch stron. W 2012 roku wykonano tu nawierzch-
nię z kostki polbruk w obrębie czterech kompleksów (pomiędzy garażami nr 7-32) 
. Dzięki pisemnej deklaracji uzyskanej od 90% właścicieli prace wykonane zostały 
niemalże natychmiast. A spłata kwoty 48 000,00 netto właśnie dobiega końca. 
Równocześnie wykonując nawierzchnie brukową dokonano wymiany rynien i rur 
spustowych na tym obiekcie. 

Na kompleksie garażowym przy ul. A. Grzymały Siedleckiego 14 składającego 
się z 17 garaży udało się również wykonać prace dekarskie na całym zespo-
le. Coraz częściej wykonywanie modernizacji inicjują właściciele garaży.  

W chwili obecnej po uprawomocnieniu się uchwały dot. prac remontowych na 
kompleksie garażowym położonym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13A wy-
konywane są prace dekarskie polegające na wymianie rynien na całości komplek-
su, wymianie rur spustowych oraz założeniu dodatkowej rury spustowej, wyko-
naniu czterech studzienek chłonnych na terenie przylegającym do tylnej ściany 
garaży oraz kryciu dachu papą termozgrzewalną nad pięcioma garażami. Do-
datkowo na dwóch kolejnych kompleksach wykonane zostaną remonty zgodnie  
z podjętymi uchwałami:

• Powstańców Śląskich 11 – wymiana rynien, rur spustowych i opierzeń 
blacharskich oraz krycie dachu papą termozgrzewalną na całym kom-
pleksie garażowym

• Powstańców Wielkopolskich 38 – montaż ogrodzenia wraz z bramą 
dwuskrzydłową.

Emilia Kabacińska

PLANY REMONTÓW

Jak co roku zostały przygotowane ankiety dla mieszkańców budynków, w których zo-
stały zaplanowane prace remontowe. Dla większości nieruchomości stan funduszu 
remontowego pozwala na zaplanowane remonty i modernizacje. Niestety są budynki 

(najczęściej wysokie), które mają kosztowniejsze potrzeby remontowe, a nie mogą sobie 
pozwolić na wykonanie tych prac, ponieważ  koszty są dużo wyższe niż posiadany fundusz 
remontowy. 

Dla każdej nieruchomości przygotowujemy wieloletnie plany remontowe. Oczywi-
ście mamy zamiar tak jak dotychczas zakres i kolejność prac ustalić razem z Państwem. 
Spotkamy się z Państwem by nasze propozycje skonfrontować z sugestiami wynikającymi  
z ankiet i przyjąć priorytety działań. Dlatego też zwracamy się z prośbą o ich wypełnienie  
i zwrot do administracji.

Co oczywiste, w pierwszej kolejności będziemy realizować prace, które wynikają  
z przepisów jak np. wymiana pionów ppoż. Zgodnie z rozporządzeniem musimy wymie-
nić suche piony na nawodnione. Niestety koszt tej inwestycji jest duży i często obejmuje 
cały zebrany fundusz remontowy. Pozostałe prace jak modernizacja klatek schodowych, 
dachu czy chodnika musi przesunąć się na następne lata. Niestety mamy świadomość, że 
są budynki, które mają po czterdzieści i więcej lat, że w kolejce czekają wymiany instalacji 
ciepłej i zimnej wody oraz instalacji elektrycznej. Wszystkie wymienione remonty nas nie 
ominą jedynie mogą odsunąć się w czasie.

Warto wskazać, że są nieruchomości, w których mieszkańcy decydują się na 
podwyższenie stawki funduszu remontowego nawet o 100%, aby wykonać działania wy-
magane czy podwyższające standard budynku i jego otoczenia np. Rysia 22 (remont klat-
ki schodowej wraz z wymianą balustrad), Glinki 125 (wykonanie parkingu) Kąkolowa 7 
(remont portali, rekultywacja terenów zielonych) czy garaże przy Grzymały Siedleckiego 
14 (remont dachu).  Przypominamy po raz kolejny, że w przypadku podniesienia stawki 
można zaplanować prace w roku bieżącym korzystając z finansowej pomocy Spółdzielni  
i spłacić zadłużenie w ciągu 4 lat.

Monika Zaręba

przed i po remoncie
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Współpraca Spółdzielni z grupą Tauron

Od pewnego czasu do Spółdzielni zaczęły napływać pytania od mieszkań-
ców w sprawie oferty sprzedaży energii elektrycznej przygotowanej przez 
Grupę Tauron. Akcja przeprowadzana jest za zgodą Spółdzielni. Zgoda ta 

jednak ogranicza się do: wywieszenia plakatów promujących, prowadzenia wy-
miany uszkodzonych żarówek i udzielania informacji. Mając na uwadze Państwa 
prywatność oraz kierując się ustawą o ochronie danych osobowych, nie udostęp-
niliśmy przedstawicielom Tauron żadnych danych naszych mieszkańców (łącznie 
z numerami telefonów). Akcja ta nie oznacza również, że to Spółdzielnia zdecy-
dowała za Państwa, z którym dostawcą energii elektrycznej (a jest ich dzisiaj wie-
lu) należy zawrzeć umowę.  Decyzja taka należy do naszych mieszkańców. Każdy 
podejmuje ją sam.

Ideą akcji było wskazanie Państwu istniejącej, od stosunkowo niedawna, 
możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Dotąd wszyscy korzystali-
śmy z usług oferowanych przez ten sam podmiot, który dostarczał i sprzedawał 
nam energię elektryczną. Zatem uznaliśmy, że warto propagować możliwość jego 
wyboru. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe, tym bardziej, że często ofer-
ty nie różnią się ceną, ale innymi warunkami jak np. ubezpieczeniem czy usługą 
dodatkową. 

W interesie nas wszystkich jest racjonalne i oszczędne gospodarowanie ener-
gią, między innymi poprzez wprowadzanie nowoczesnych i proekologicznych 
technologii zmniejszających zużycie energii. Energooszczedność od dawna należy 
do priorytetów naszej Spółdzielni, dlatego wsparliśmy działania Tauron wpisują-
ce się w tą ideę poprzez dostarczanie osobom decydującym się na zawarcie umo-
wy sprzedaży energii elektrycznej pięciu żarówek energooszczędnych typu LED. 

      Elżbieta Rogalla

O segregacji odpadów raz jeszcze

Spółdzielnia przystąpiła do konkursu zbierania baterii zorganizowanego 
przez Miasto Bydgoszcz. W ramach akcji przygotowaliśmy 5 punktów zbiór-
ki baterii: na każdej z administracji, w budynku zarządu spółdzielni oraz  

w Domu Kultury „Modraczek”. W konkursie liczy się ilość zebranych baterii dla-
tego też zachęcamy Państwa do wyrzucania zużytych baterii do przygotowanych 
pojemników. Dzięki temu nie tylko zwiększymy nasze szanse w konkursie, ale 
przede wszystkim przyczynimy się do wyselekcjonowania z ogółu odpadów bate-
rii, które są odpadami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla środowiska.

Jeszcze raz pozwalamy sobie przypomnieć Państwu o właściwej segregacji 
odpadów i dostosowywaniu się do obowiązujących terminów wywozów. Jeśli po-
jawią się wątpliwości, co do pojemnika, w którym należy umieścić odpad moż-
na skorzystać z „wyszukiwarki odpadów” umieszczonej na stronie urzędu mia-
sta pod adresem: http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl/ . Dostosowanie się do 

terminów odbiorów śmieci jest szczególnie ważne w przypadku tych wielkoga-
barytowych oraz zużytego sprzętu. Po raz kolejny przypominamy o możliwości 
wywozu takich pozostałości do funkcjonujących w naszym mieście PSZOKów. 
Są tam przyjmowane bezpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domo-
wych (odpady zielone, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, zuży-
ty sprzęt elektryczny, elektroniczny, meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, zużyte opony powstające  
w gospodarstwach domowych, pochodzących z pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 3,5 ton) z terenu Miasta Bydgoszczy, dostarcza-
ne przez mieszkańców, codziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem 
niedziel i dni świątecznych. Pod artykułem zamieszczamy obowiązujące na na-
szych osiedlach terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz adresy tzw. 
PSZOKów. 

Jeszcze jedna sprawa, jaką chcielibyśmy się zająć dotyczy kolejnej grupy od-
padów problematycznych tj. gruzu i odpadów budowlanych. Na każde gospodar-
stwo domowe w ramach opłaty przysługuje worek typu big-bag o pojemności 1m3 
raz w roku. Aby skorzystać z usługi odbioru odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych należy pobrać worek typu big-bag od przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne w danym sektorze a następnie po jego zapełnieniu zgłosić do przed-
siębiorcy o jego wywóz. Z naszych obserwacji wynika, że wielu z Państwa korzysta 
już z tej usługi. Docierały do nas również informacje od przedsiębiorców odbiera-
jących odpady o utrudnionym dostępie do wypełnionych worków. Bardzo istot-
ną sprawą jest ustawienie big-bag’a w miejscu umożliwiającym jego zabranie (tj.  
z zapewnionym dojazdem samochodem ciężarowym i możliwością podniesienia 
zapełnionego worka przy wykorzystaniu hydraulicznego dźwigu samochodowe-
go). W związku z tym wymogiem planujemy wyznaczenie na nieruchomościach 
utwardzonych miejsc przeznaczonych do składowania zamawianych przez miesz-
kańców worków. Państwa propozycje na usytuowanie takich miejsc chętnie przyj-
mą administratorzy nieruchomości. Do wskazanych miejsc musi być zapewniony 
dojazd dla specjalistycznych samochodów jak i dogodny dostęp dla mieszkańców. 
Wyznaczenie tych punktów ma na celu ograniczenie zaśmiecania nieruchomości 
rozstawianymi w różnych miejscach worków na odpady, a tym samym umożli-
wienie dojazdu do nich samochodów oraz nie niszczenia zieleni i nawierzchni 
chodników.                    

Magdalena Gołata

  Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu:

Osiedle „na Skarpie” Sektor VIII D: 
28 października; 25 listopada; 30 grudnia.

Osiedle „na Wyżynach” Sektor VIII C: 
14 października; 18 listopada; 9 grudnia.

O segregacji odpadów raz jeszcze
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Osiedle „Centrum”: 
Sektor IV 
(ul. J.K. Chodkiewicza, ul. Jagiellońska, ul. J.  Kozietulskiego,  

ul. J. Lelewela, ul. J.  Poniatowskiego, ul. dr A. Jurasza, ul. E. Plater, 
ul. Powst. Śląskich, Al. Powst. Wielkopolskich, ul. J.U. Niemcewicza, 
ul. I. Paderewskiego, ul. J. Zamoyskiego): 

21 października; 18 listopada;  16 grudnia;
Sektor III 
(ul. Czerkaska, ul. Kasztanowa, ul. Grabowa, ul. Lelewela,  

ul. Kaliska): 
14 października; 12 listopada; 9 grudnia;

Szczegółowe harmonogramy wywozów dostępne na stronie internetowej 
http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl/szukaj 

PSZOK-i zlokalizowane na terenie naszego miasta:
ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez Remondis), tel. 52 342 74 40,
ul. Smoleńska 154 (prowadzony przez Corimp), tel. 52 320 81 85,
ul. Podmiejska 4 (prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN”  
Sp. z o.o.), tel. 52 307 77 67.

InFOrMACJA
dla osób opłacających czynsz w Banku BGŻ

W związku z połączeniem się Banku BGŻ z Bankiem BNP PARIBAS nastąpiła 
zmiana taryfy opłat i prowizji.

Konsekwencją tego jest propozycja Banku, że prowizja dla osób opłacających 
czynsz będzie w kwocie 5,-. 

Spółdzielnia na tą propozycje nie wyraża zgody. 
Prowadzimy nadal rozmowy w tej sprawie, a o dalszych rezultatach poinfor-

mujemy w następnych Informatorze.
Małgorzata Strzelinska

O segregacji odpadów raz jeszcze

Chcesz sprzedać czy zamienić mieszkanie?
Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia na naszej stronie internetowej 

www.smbudowlani.pl

Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych  
w naszych zasobach

Tabela zawiera ceny m2 lokali mieszkalnych z transakcji przeprowadzonych  
w III kwartale 2015 w naszych zasobach z podziałem na poszczególne admini-
stracje. Są to ceny wyliczone na podstawie cen transakcyjnych spisanych z aktów 
notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych wpływających do Spółdzielni. 

Poniżej przedstawiamy ceny mieszkań za okres od lipca 2015 roku do wrze-
śnia 2015 roku. 

średnia cena za m2 
od 07/2015  
do 09/2015 

do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 więcej

Centrum 3689 4238 3805 3626 3646
Na Skarpie 3188 3457 3783 3630 brak danych

Na Wyżynach brak danych 3892 3635 3635 3838

Barbara Budziak

Odpowiadamy na pytania

Czy ilość osób zamieszkałych w lokalu i ilość 
zużycia wody mogę zmienić w swojej administra-
cji osiedla?

Zmianę ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu  
i ilość zużycia wody może Pani zmienić we właściwej dla 
miejsca zamieszkania Administracji Osiedla lub w Dziale 

Obsługi Mieszkańców przy ul. Boya Żeleńskiego 1. Należy wypełnić oświadczenie, 
w którym wpisuje Pani ilość osób, normy na wodę oraz podaje swoje dane kon-
taktowe.

Gdzie mogę podać informację dotyczącą rezygnacji z otrzymy-
wania blankietów wpłat za lokal?

W przypadku wnoszenia opłat za lokal drogą elektroniczną, blankiety wpłat nie 
są nam potrzebne, należy o tym poinformować Spółdzielnię dzwoniąc pod nr tel.  
52 32 34 455 bądź mailem na adres maria.kwasniewska@smbudowlani.pl

Słyszałam, że można kupić mieszkanie od Spółdzielni. Gdzie 
mogę uzyskać informacje na ten temat?

CENY LOKALI
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Sytuacje takie nie są częste. Spółdzielnia organizuje wtedy przetargi na wolne 
lokale mieszkalne pozyskane w wyniku eksmisji. W pierwszej kolejności są one 
organizowane dla członków oczekujących na swoje pierwsze „M”, w przypadku 
braku zainteresowania organizowany jest przetarg nieograniczony, w którym 
każdy może wziąć udział. Informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.smbudowlani.pl a o szczegóły można pytać w Dziale Obsługi Mieszkańców 
– 52 32 34 477 

Czy fakt wymiany grzejnika w mieszkaniu muszę zgłosić w Spół-
dzielni? 

Tak, należy się zgłosić do Działu Gospodarki Energetycznej (ul. T. Boya 
Żeleńskiego 1, tel. 52 32 34 464), skąd otrzymają Państwo pisemną zgodę, w któ-
rej będą podane informacje techniczne i tryb wymiany grzejnika. 

Czy na lokal mieszkalny musi być założona księga wieczysta?

Przy ustanawianiu odrębnej własności zakładana jest księga wieczysta na nieru-
chomość, przy ograniczonym prawie rzeczowym, czyli spółdzielczym własnościo-
wym prawie do lokalu nie ma obowiązku jej zakładania. Księga wieczysta wy-
magana jest w przypadku zaciągania kredytu, gdyż wówczas mieszkanie nasze 
stanowi jego zabezpieczenie.

Czy posiadając z siostrą w ułamkowych częściach mieszkanie 
własnościowe musimy wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika?

Tak, w przypadku posiadania w ułamkowych częściach spółdzielczego prawa do 
lokalu winniście Panie wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do reprezentowa-
nia praw w Spółdzielni. Pełnomocnik może też zawrzeć umowę o przeniesienie 
własności lokalu. 

Mam ustanowioną odrębną własność do lokalu mieszkalnego, 
jaki dokument stanowi o tym, że jestem jego właścicielem?

Dokumentem potwierdzającym Pani własność jest Księga Wieczysta ustanawiana 
po podpisaniu aktu notarialnego przeniesienia własności. 

Opracowała
Barbara Budziak

Historia naszej Spółdzielni. 
Druga połowa lat 70-tych, lata 80-te.

Druga połowa lat 70-tych była okresem dalszego powiększania zasobów 
„Budowlanych”, zauważalne było jednak wolniejsze tempo w realizacjach 
inwestycji względem lat ubiegłych. Z tym, że wówczas budowała nie Spół-

dzielnia, a Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” Woje-
wódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nowe bloki powstawały głównie na Wyży-
nach B-IV i B-V. Szczególne były lata 1979-80, gdy nie oddano do użytku żadnego 
nowego mieszkania. Jednakże pamiętać należy, że w tym czasie, w wyniku rejo-
nizacji, zasoby SMB powiększyły bloki przejęte z Bydgoskiej SM. Wtedy też, we 
własnym zakresie Spółdzielnia poprawiała i uzupełniała braki w infrastrukturze 
wokół budynków już istniejących. Również w tamtym okresie nowe pomieszcze-
nia zyskał Dom Kultury „Modraczek”, 11 mieszkań przekształcono na przedszko-
la, a 2 na żłobki. Funkcję spółdzielczej rady osiedla przejął Okręgowy Komitet 
Samorządu Mieszkańców nr 12.

31 grudnia 1980 w zasobach SMB znajdowały się 202 budynki z 12.679 miesz-
kaniami, w tym 166 było własnych, a 36 administrowanych. Liczba członków uro-
sła do 15.178 osób, do tego dochodzili jeszcze kandydaci na członków. W 1982 r. 
przyjęto w poczet członków 1200 osób z pełnymi wkładami mieszkaniowymi.

Kryzys gospodarczy lat 80-tych dotknął spółdzielczość mieszkaniową szcze-
gólnie dotkliwie. W 1981 r. oddano cztery budynki, a w 1982 r. pięć. Zapotrzebo-
wanie było jednak znacznie wyższe. W latach 81-82 nie sporządzano w ogóle list 
kandydatów. Mieszkania w ww. budynkach otrzymały osoby zapisane w latach 
wcześniejszych, którzy mieli je uzyskać już w 1980 r. Od roku 1981 Spółdzielnia 
ponownie stała się inwestorem bezpośrednim budynków mieszkalnych. 

Ówczesna skala zapotrzebowania na mieszkania była ogromna. W roku 1983 
w samej Bydgoszczy na własne lokum oczekiwało 33 tys. rodzin! Licząc średnio  
3 osoby w rodzinie, daje nam to blisko 100 tys. osób, czyli sporej wielkości mia-
sto. Sytuacja bydgoszczan była nie do pozazdroszczenia, zwłaszcza, że w 1984 r. 
planowano oddać 2216, a w 1985 r. 2632 mieszkań. „Budowlani” realizowali tyle 
ile byli w stanie. W 1983 r. oddano do użytku jedynie trzy bloki (155 mieszkań),  
a w latach 1984-85 piętnaście (465 mieszkań). 

Problemy z realizacją nowych inwestycji nie wpłynęły niekorzystnie na inne 
aspekty. Na osiedlach powstawały pawilony usługowo-handlowe, przedszkola, 
żłobki, przychodnia lekarska czy biblioteka. Nieruchomości w zasobach SMB były 
w dobrym stanie. Powstawały nowe ulice, chodniki, parkingi, oświetlenie, skwery. 
Poprawiano elewację budynków, zmieniano system ogrzewania łazienek. Kryzys 

ODPOWIADAMY NA PYTANIA KĄCIK hISTORYCZNY
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gospodarczy w kraju wpłynął również na prowadzenie racjonalnej gospodarki za-
sobami finansowymi i oszczędzanie surowców.

Od początku 1982 r., w wyniku reorganizacji i modyfikacji zasad pracy, dzia-
łalność rozpoczęły administracje osiedli: „Wyżyny 1”, „Wyżyny 2” i „Centrum”. 
Problemów wówczas było jednak wiele, a jednym z głównych były ograniczone 
możliwości remontowe. Dlatego zdecydowano na oddanie Przedsiębiorstwu Go-
spodarki Mieszkaniowej (PGM) i zakładom pracy budynki, które wcześnie były 
przez Spółdzielnię administrowane. W ten sposób 1 stycznia 1983 r. zasoby SMB 
liczyły 179 bloków (11.322 mieszkań), w tym 175 własnych (11.175 mieszkań) oraz 
55 budynków niemieszkalnych. Liczba członków wynosiła 15.589 osób.

1 stycznia 1982 r. Prezesem (Przewodniczącym) Zarządu został Pan Tade-
usz Dura, zastępując, piastującego to stanowisko od 1964 r., Pana Franciszka Gó-
reckiego. Przewodniczącymi Rady Nadzorczej (Rady Spółdzielni) w omawianym 
okresie byli: Pan Marian Szczepański (22.06.1976-06.03.1981 r.), Jerzy Kortz 
(18.05.1981-19.05.1986 r.).

Pierwsza połowa lat 80-tych zakończyła się bilansem 15.730 członków oraz 
zmianą siedziby, która została przeniesiona na ul. Boya-Żeleńskiego  1.

    Rafał Jaroch

Wykorzystane źródła:

1. Jerzy Derenda, Spółdzielnia, która zbudowała współczesną Bydgoszcz, Bydgoszcz 2008.

2. Marian Czerwiński, 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1983.

3. Zbiory archiwalne Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy.

To było wyjątkowe wydarzenie! 

Uroczystego otwarcia Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Przyjaznej 
dokonali Anna Mackiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Marek 
Magdziarz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

9 września Spółdzielnia oddała mieszkańcom do użytku min.: siłownie na 
świeżym powietrzu, stanowiska do gry w szachy, ulubiony przez najmłodszych 
małpi gaj oraz tor do gry w bule.

Zamysłem pomysłodawców było stworzyć miejsce rekreacji dla mieszkańców 
w każdym wieku.

Jak potrzebne są tego rodzaju miejsca świadczy duże zainteresowanie zarów-
no dzieci jak i dorosłych korzystających ze strefy Aktywnego Wypoczynku przy 
ulicy Przyjaznej. 

Agnieszka Buzalska

Dużo się działo ostatnimi czasy na naszych osiedlach. Była dobra zabawa, 
muzyka, taniec i śpiew. A wszystko to za sprawą inicjatywy naszych spół-
dzielczych rad osiedli, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 

mieszkańców podjęły się organizacji eventów na osiedlach. 

W czerwcu do wspólnej zabawy zarówno dzieci i dorosłych zaprosiła Rada 
Osiedla „Na Skarpie” organizując Piknik rodzinny na terenie miasteczka rekre-
acyjnego przy ulicy Ogrody. Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych – dzieci 
brały udział w zabawach rekreacyjnych, były rodzinne konkursy i cukrowa wata. 
Bawili się razem zarówno dzieci jak i dorośli uczestnicząc w konkurencjach zręcz-
nościowych takich jak: strzał do bramki, rzut do celu, przeciąganie liny, skakanka, 
a także można było wziąć udział w zabawie w faraona, malowaniu kredą na asfal-
cie i „ piłka parzy”.

Bardzo wielu mieszkańców zarówno tych najmłodszych jak i tych dorosłych 
uczestniczyło w Pikniku. 

Na początku września spółdzielcza Rada Osiedla „Na Wyżynach” przy oka-
zji otwarcia Strefy Aktywnego Wypoczynku zaproponowała mieszkańcom, żeby 
„Wskoczyli na Wyżyny” i zorganizowała wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na 
scenie i poza nią można było zobaczyć bajeczne występy w wykonaniu najmłod-
szych artystów z Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” i Niepublicznego Przed-
szkola „Promyczek” oraz posłuchać piosenek w interpretacjach zespołu wokalne-
go „Ojejku” ze Szkoły Podstawowej nr 38. Było wiele atrakcji min.: malowanie na 
folii stretchowej, balonach, wirtualne kolorowanki, rzut lotkami, bezpłatna prze-
jażdżka na kucyku oraz turniej w bule o Puchar Prezesa SM „Budowlani”.

Przez całą imprezę wianuszkiem dzieci i dorosłych otoczone były przesympa-
tyczne egzotyczne alpaki, które z uległością i cierpliwością poddawały się dotyka-
niu i głaskaniu.  

Zainteresowanie ze strony mieszkańców przerosło oczekiwania organizato-
rów, powodując wręczenie niezliczonej ilość upominków i nagród zwycięzcom 
poszczególnych konkurencji.

Tydzień później Rada Osiedla „Centrum” zaprosiła mieszkańców do udzia-
łu w czwartym już Spotkaniu Sąsiedzkim. Impreza była iście taneczna, ponieważ 
na scenie zaprezentowała się para taneczna ze Szkoły Tańca Bailamos w tańcach 
latynoamerykańskich, a następnie można było obejrzeć występ Artura Jastrzęb-
skiego z Akademii Ruchu „Tercja” jednego z najlepszych polskich tricksterów.

W trakcie imprezy zarówno najmłodsi jak i dorośli mogli wziąć udział w za-
bawach integracyjnych, rozegrać mecz w siatkówkę, zagrać w mini kręgle, poma-
lować buźkę, poskakać na trampolinie i posłuchać bajki. 

Na pokrzepienie po udziale w konkurencjach można było poczęstować się 
grochówką. 

Otwarcie Strefy Aktywnego Wypoczynku DZIAŁO SIę…
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Jak zapowiadają, w przyszłym roku spółdzielcze rady osiedli ponownie po-
dejmą trud organizacji imprez dla mieszkańców i spotkamy się przy wspólnej 
zabawie. Oprócz działań mających na celu poprawę infrastruktury na osiedlach  
i wskazywania pracownikom administracji oczekiwań naszych mieszkańców, co 
do zarządzania nieruchomościami członkowie rad podjęli się także organizacji 
wydarzeń integrujących mieszkańców. Trafili w dziesiątkę! Dobre kontakty są-
siedzkie są niebywale ważne w życiu każdej społeczności. Dlatego członkom rad 
życzymy wytrwałości w ich działaniach. I do zobaczenia w przyszłym roku na ko-
lejnych piknikach. (Fotorelacja na 3 stronie okładki).

Agnieszka Buzalska

24 października godz. 11.00 
zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu  

pt.: „Osiedle w kwiatach i zieleni”

26 października godz. 18.00 
z cyklu Czytamy bajki dzieciom  

zaprezentujemy najmłodszym bajkę autorstwa Ewy Stadtmuler  
pt.: „ Jak Skrzat Jagódka słuchał dobrych rad

5 listopada godz. 18.00 
kolejne spotkanie – Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy. 

Prowadzenie Adam Piekarski.

9 listopada godz. 18.00 – Czytamy bajki dzieciom

12 listopada godz. 18.00 
zapraszamy do kawiarni Literackiej na spotkanie z bydgoską poetką  

Jolantą Sztejką. Poetce towarzyszyć będzie zespół GillBand w składzie: 
 Natalia Gilewska, Dawid Sawczenko i Dominik Gryń.

19 listopada godz. 18.00
kolejne warsztaty z Latarnikiem

23 listopada godz. 18.00 – Czytamy bajki dzieciom

28 listopada godz. 15.30
 andrzejkowe popołudnie taneczne w Klubie Seniora 

3 grudnia godz. 18.00 
spotkanie z Adamem Piekarskim z cyklu  

Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy”

2-4 października w Polanicy Zdrój odbył 
się XVI Międzynarodowy Festiwal Spółdziel-
czych Zespołów Artystycznych Tęcza Polska. Na 
festiwalu Spółdzielnie Mieszkaniową „Budow-
lani” reprezentowały dwie grupy artystyczne: 
zespół „Modraczki” i grupa teatralna pn.: „Je-
sienne Kwiaty” działające przy Klubie Seniora. 

Genezą zespołu teatralno – recytatorskie-
go „Jesienne Kwiaty” było przygotowanie przez 
grupę członków Klubu Seniora w Modraczku 
scenki z okazji „Dnia Seniora. Na festiwalu gru-
pa teatralna przedstawiła program pt.: „Spotka-
nie towarzyskie – czyli wiek dojrzały na wesoło”.

Z kolei zespół wokalny „Modraczki” po-
wstał w czerwcu 2011 r. a na festiwalu zaprezen-
tował swój dorobek artystyczny.

Miło nam poinformować Państwa, że Ze-
społy zajęły III miejsce na festiwalu.

 Jest to pierwszy sukces Klubu Seniora na 
skalę nie tylko krajową ale również międzyna-
rodową. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

PROPOZYCJE MODRACZKA

nagroda dla zespołów Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”

NAgRODA
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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

Terminy odczytu podzielników i wodomierzy na 2016 rok.  
Budynki odczytywane radiowo przez firmę PERFEKT 
3 Maja 16 31-maj
CHODKIEWICZA 37/I 31-paź
CHODKIEWICZA 37/II 31-paź
CHODKIEWICZA 37/III 31-paź
CHODKIEWICZA 72 31-sty
CZERKASKA 13 29 luty
CZERKASKA 15 29 luty
CZERKASKA 17 31-paź
CZERKASKA 19 31-paź
CZERKASKA 27 31-sty
GRABOWA 1 29 luty
GRABOWA 7 29 luty
JAGIELLOŃSKA 25 31-gru
JAGIELLOŃSKA 74 31-sty
JURASZA 5 31-sty
JURASZA 7 31-sty
KALISKA 09 30-lis
KALISKA 11 30-lis
KASZTANOWA 27A 30-wrz
KASZTANOWA 43 30-lis
KASZTANOWA 49 31-sty
KOZIETULSKIEGO 22/I 31-paź
KOZIETULSKIEGO 22/II 30-lis
LELEWELA 35 30-lis
LELEWELA 47 31-sty
LELEWELA 48 31-sty
LELEWELA 49 31-gru
MARKWARTA 10 31-gru
MOCZYŃSKIEGO 1 31-maj
MOCZYŃSKIEGO 3 31-maj

MOCZYŃSKIEGO 5 31-maj
NIEMCEWICZA 1-3 31-sty
PADEREWSKIEGO 6-8 31-sty
PARK LUDOWY 5 31-gru
PLATER  4 31-gru
PLATER 12-14 31-sty
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PLATER 15 31-paź
PONIATOWSKIEGO 28/I 31-sty
PONIATOWSKIEGO 28/II 31-sty
POWST. ŚLĄSKICH 9/I 30-lis
POWST. ŚLĄSKICH 9/II 30-lis
POWST. ŚLĄSKICH 9/III 31-sty
POWST. ŚLĄSKICH 9/IV 31-gru
POWST. ŚLĄSKICH11/II 31-gru
POWST. ŚLĄSKICH11/III 31-gru
POWST. ŚLĄSKICH11/IV 31-gru
POWST. ŚLĄSKICH13/I 31-paź
POWST. ŚLĄSKICH13/II 31-paź
POWST. WIELKOPOLSKICH  9 31-sty
POWST. WIELKOPOLSKICH 11 31-sty
POWST. WIELKOPOLSKICH 13A 31-sie
POWST. WIELKOPOLSKICH 22 31-gru
POWST. WIELKOPOLSKICH 23 31-sty
POWST. WIELKOPOLSKICH 24 31-gru
POWST. WIELKOPOLSKICH 36 31-paź
POWST. WIELKOPOLSKICH 38 31-paź
POWST. WIELKOPOLSKICH 40 31-paź
POWST. WIELKOPOLSKICH 42 31-paź
ZAMOJSKIEGO 14 31-sty

Budynki KASZTANOWA 45; LELEWELA 45 są odczytywane radiowo przez 
firmę ista 29 lutego. Program firmy ista, obecnie stosowany w Spółdzielni, nie ma moż-
liwości podglądu zużycia przez internet. 

Budynki JAGIELLOŃSKA 70;70 A są odczytywane przez pracownika na 
przełomie września i października. Odczyt nie wymaga wejścia do mieszkania.

Budynek ZAMOJSKIEGO 5 jest odczytywany przez pracownika na przełomie 
stycznia i lutego. Dokładny termin odczytów jest podawany w komunikatach wywiesza-
nych w budynku oraz zamieszczany na stronie internetowej Spółdzielni. 

BEŁZY 50 30-lis
BEŁZY 52 31-gru
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO  2 31-lip
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO  3 31-lip
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO  4 31-lip
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO  5 31-lip

Terminy odczytu podzielników i wodomierzy na 2016 rok.  

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO  6 31-lip
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO  7 31-lip
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO  8 31-lip
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO  9 31-lip
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 21 30-cze
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 25 30-cze
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 27 30-cze
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 29 30-cze
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 31 30-cze
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 33 30-lis
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 36 31-paź
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 38 30-cze
KU WIATRAKOM  5 29 luty
KU WIATRAKOM  7 29 luty
KU WIATRAKOM  9 31-mar
KU WIATRAKOM 11 30-wrz
KU WIATRAKOM 13 30-wrz
KU WIATRAKOM 15 30-wrz
KU WIATRAKOM 17 30-wrz
KU WIATRAKOM 19 30-lis
NAŁKOWSKIEJ  1 31-sie
NAŁKOWSKIEJ  2 30-cze

NAŁKOWSKIEJ  3 30-lis
NAŁKOWSKIEJ  4 31-sie
NAŁKOWSKIEJ  5 31-sie
NAŁKOWSKIEJ  6 30-cze
NAŁKOWSKIEJ  7 31-sie
NAŁKOWSKIEJ 10 30-cze
NAŁKOWSKIEJ 12 30-lis
NOWOWIEJSKIEGO 1 31-lip
NOWOWIEJSKIEGO 2 31-lip
NOWOWIEJSKIEGO 3 31-lip
OGRODY  5 31-lip
OGRODY  7 31-lip
OGRODY  8 31-lip
OGRODY  9 31-lip

Terminy odczytu podzielników i wodomierzy na 2016 rok.  
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OGRODY 10 31-lip
OGRODY 11 31-lip
OGRODY 12 31-lip
OGRODY 13 31-lip
OGRODY 14 30-wrz
OGRODY 17 31-lip
OGRODY 22 30-lis
OGRODY 23 31-sty
OGRODY 24 31-sie
OGRODY 25 31-sty
OGRODY 26 31-sie
OGRODY 27 31-mar
OGRODY 29 31-mar
OGRODY 31 31-mar

Budynki NAŁKOWSKIEJ 8; GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 23; 34 są 
odczytywane radiowo przez firmę ista 29 lutego. Program firmy ista, obecnie stosowany 
w Spółdzielni, nie ma możliwości podglądu zużycia przez internet. 

BIAŁOGARDZKA  4 31-paź
BIAŁOGARDZKA  6 31-paź
BIAŁOGARDZKA  8 30-wrz
BIAŁOGARDZKA 10 30-wrz
BIAŁOGARDZKA 12 30-wrz
BIAŁOGARDZKA 15 31-maj
BIAŁOGARDZKA 17 31-maj
BIAŁOGARDZKA 18 30-wrz
BIAŁOGARDZKA 20 30-wrz
BIAŁOGARDZKA 21 31-maj
BIAŁOGARDZKA 22 29 luty
BIAŁOGARDZKA 25 30-wrz
BOHATERÓW KRAGUJEWCA 5 30-lis
BOHATERÓW KRAGUJEWCA 7 30-lis
BOYA-ŻELEŃSKIEGO  2 31-sie
BOYA-ŻELEŃSKIEGO  6 31-sie
BOYA-ŻELEŃSKIEGO  8 31-sie
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 10 31-paź
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 12 31-gru

Terminy odczytu podzielników i wodomierzy na 2016 rok.  

BOYA-ŻELEŃSKIEGO 14 31-sie
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 20 31-paź
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 22 31-sie
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 30 31-paź
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 36 31-sie
GLINKI  32 31-sie
GLINKI  80 31-maj
GLINKI  82 31-maj
GLINKI 116 31-maj
GLINKI 116 A 30-lis
GLINKI 125 30-wrz
GLINKI 127 30-wrz
KĄKOLOWA 7 30-lis
KOMUNY PARYSKIEJ  1 30-lis
KOMUNY PARYSKIEJ  2 30-lis
KOMUNY PARYSKIEJ  2A 30-lis
KOMUNY PARYSKIEJ  3 30-lis
KOMUNY PARYSKIEJ  4 30-lis
KOMUNY PARYSKIEJ  5 31-gru
KOMUNY PARYSKIEJ  6 30-lis
KOMUNY PARYSKIEJ  7 31-gru
KOMUNY PARYSKIEJ  8 30-lis
KOMUNY PARYSKIEJ 11 31-gru
KOZALA 4 31-paź

KOZALA 6 31-paź
KOZALA 8 30-lis
ŁOMŻYŃSKA 49 30-lis
MAGNUSZEWSKA 3 30-cze
MAGNUSZEWSKA 5 30-cze
MODRAKOWA 42A 30-lis
MODRAKOWA 56 30-lis
MODRAKOWA 80 30-lis
PRZYJAZNA 1 30-cze
PRZYJAZNA 2 31-sie
PRZYJAZNA 3 30-cze
PRZYJAZNA 4 31-sie
PRZYJAZNA 5 30-wrz

Terminy odczytu podzielników i wodomierzy na 2016 rok.  
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PRZYJAZNA 6 31-sie
PRZYJAZNA 7 31-paź
RYSIA  1 31-sie
RYSIA  3 31-sie
RYSIA  5 31-sie
RYSIA  7 31-sie
RYSIA 14 30-cze
RYSIA 22 30-cze
WĘGIERSKA 1 30-wrz
WĘGIERSKA 3 30-wrz
WĘGIERSKA 5 30-wrz
WĘGIERSKA 7 30-wrz
WIOSNY LUDÓW 1 30-cze
WIOSNY LUDÓW 2 31-maj
WIOSNY LUDÓW 3 30-cze
WIOSNY LUDÓW 4 30-kwi
WIOSNY LUDÓW 5 30-cze
WIOSNY LUDÓW 6 31-maj
WIOSNY LUDÓW 7 30-cze
WIOSNY LUDÓW 8 30-cze
ZAJĘCZA  2 31-paź
ZAJĘCZA  4 31-paź
ZAJĘCZA  6 31-paź
ZAJĘCZA  8 30-lis
ZAJĘCZA 10 31-paź
ZAJĘCZA 12 31-paź
ZAJĘCZA 14 30-lis
ZAJĘCZA 16 30-kwi
ZAJĘCZA 18 31-paź
ZAJĘCZA 20 31-paź

Mieszkańcy powyższych budynków mogą sprawdzać bieżące zużycie za pomo-
cą łącza internetowego.  Kontakt w sprawie łącza tge@smbudowlani.pl  

Budynki BIAŁOGARDZKA 24; 26; 28 są odczytywane przez pracownika na 
przełomie maja i czerwca. Dokładny termin odczytów jest podawany w komunikatach 
wywieszanych w budynku oraz zamieszczany na stronie internetowej Spółdzielni. 

Terminy odczytu podzielników i wodomierzy na 2016 rok.  
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„Piknik rodzinny” 
na terenie miasteczka 

rekreacyjnego 
przy ulicy Ogrody

CZerWIeC

Otwarcie Strefy 
Aktywnego 

Wypoczynku 
i zabawa 

„Wskocz na Wyżyny”

WrZeSIeŃ

Piknik
4 „Spotkania 
Sąsiedzkie”

WrZeSIeŃ
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