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Członkom, Działaczom,
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rodzinnym i osobistym.
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Pozwoliły one na swobodną dysku-
sję, nieograniczoną ustawowymi rama-
mi Walnego Zgromadzenia. 

W pierwszym z nich (Os. „Cen-
trum”) wzięły udział 54 osoby, w drugim 
(Os. „Na Skarpie”) 79 osób, a w trzecim 
(Os. „Na Wyżynach”) 103 osoby. Tema-
ty rozmów dotyczyły między innymi: 
parkowania, grodzenia nieruchomości, 
remontów, śmieci, Samorządów Domo-

Kwietniowe spotkania Zarządu z mieszkańcami Spółdzielni

Rafał Jaroch

W kwietniu br. odbyły się trzy spotkania mieszkańców z Zarządem 
Spółdzielni.
Ich celem było umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego przed-
stawienia członkom Zarządu ich spraw i problemów. 

wych Mieszkańców. Wszystkie poruszo-
ne sprawy zostały skrupulatnie zano-
towane przez administratorów i są lub 
będą, w miarę możliwości, odpowiednio 
rozpatrywane i realizowane.

Wśród uczestników wszystkich 
spotkań jednoznacznie można było 
odnieść wrażenie, że są one potrzebne  
i wyczekiwane, dlatego starać się bę-
dziemy je organizować każdego roku.

Zauważalny był jednak znaczny 
spadek uczestników zebrań po przepro-
wadzeniu wyborów do Rady Nadzor-
czej. Sprawozdań Zarządu i Rady Nad-
zorczej słuchały stosunkowo niewielkie 
grupy osób. Przed przystąpieniem do 
głosowań uchwał na salach pozostało 
odpowiednio: 40, 65, 43 osoby. 

Na każdej części składane były 
wnioski (do Komisji Wnioskowej). In-
formujemy, że każdy wniosek jest roz-

patrywany przez odpowiedni organ 
Spółdzielni lub kompetentną komórkę 
organizacyjną. Zgodnie z przyjętymi 
zasadami, każda osoba, która złożyła 
wniosek, otrzyma odpowiedź w ciągu 3 
miesięcy od daty jego złożenia.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie 
było ewenementem w skali spółdziel-
czej ze względu na rekordową ilość 
kandydatów do Rady Nadzorczej. Do 
obsadzenia 17 mandatów zgłoszo-

nych zostało 74 chętnych. Stanowiło 
to wyjątkowe wyzwanie pod kątem 
organizacyjnym, zarówno w kwestii 
pojemności sal, w których zmieścić się 
musieli uczestnicy z prawem do głosu, 
kandydaci do RN i obsługa, jak i w kwe-
stii sprawnego przeprowadzenia pre-
zentacji kandydatów, głosowania i licze-
nia głosów. Wydaje nam się, że zdaliśmy 
egzamin organizacyjny, dla wszystkich 

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków SMB

Wyniki głosowań uchwał – Walne Zgromadzenie 2016
Rafał Jaroch W maju br. odbyło się, podzielone na trzy części, Walne Zgromadze-

nie naszej Spółdzielni. Zanotowaliśmy wysoką frekwencję – łącznie 
616 osób uprawnionych do głosowania (1. część – 107 os., 2. część – 
295 os., 3. część – 214 os.). Niewiele brakowało do rekordowej fre-
kwencji z roku 2013, kiedy we wszystkich częściach WZ wzięło udział 
637 osób. 

wystarczyło miejsc siedzących, prezen-
tacje kandydatów i głosowania prze-
biegły sprawnie, a członkowie komisji 
skrutacyjnych stosunkowo szybko i bie-
gle podliczyli karty do głosowania. Za-
danie to nie było łatwe – kilkaset kart, 
na których znajdowało się przeważnie 
17 „krzyżyków” to łącznie ok 10 tys. gło-
sów do zliczenia.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

W imieniu Zarządu Spółdzielni chciałbym podziękować 
wszystkim członkom, którzy wzięli udział w Walnym 
Zgromadzeniu. Szczególne podziękowania kieruję do 
osób, które włożyły dodatkowy wysiłek, członkom pre-
zydiów (zwłaszcza przewodniczącym za sprawne prowa-
dzenie obrad), komisji wnioskowych i komisji skrutacyj-
nych (za sprawne liczenie głosów). 

Marek W. Magdziarz 
prezes zarządu SM „Budowlani”

uchwała nr 1/2016 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 roku; 

część za 38 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

część za 57 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

część za 46 osób, przeciwko 0, wstrzymały się 2.

ŁĄCZNIE za 141 osób, przeciwko 0, wstrzymały się 2.
Stwierdzono, że uchwała nr 1/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 2/2016 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku;

część za 38 osób przeciwko 2, wstrzymało się 0.

część za 46 osób przeciwko 5, wstrzymały się 3.

część za 45 osób przeciwko 0, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 129 osoby przeciwko 7, wstrzymały się 4.
Stwierdzono, że uchwała nr 2/2016 została podjęta. 
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Wyniki głosowań uchwał – Walne Zgromadzenie 2016

► uchwała nr 3/2016 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015;

część za 39 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

część za 52 osoby, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

część za 47 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 138 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.
Stwierdzono, że uchwała nr 3/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 4/2016 
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015;
część za 40 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

część za 56 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

część za 48 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

ŁĄCZNIE za 144 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
Stwierdzono, że uchwała nr 4/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 5/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 
– Prezesowi Spółdzielni – Markowi W. Magdziarzowi; 
część za 36 osób, przeciwko 2, wstrzymała się 1.
część za 54 osoby, przeciwko 0, wstrzymało się 5.
część za 46 osób, przeciwko 1, wstrzymała się 0.
ŁĄCZNIE za 136 osób, przeciwko 3, wstrzymało się 6.

 Stwierdzono, że uchwała nr 5/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 6/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 
– Z-cy Prezesa Spółdzielni – Jackowi Kołodziejowi; 
część za 38 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
część za 57 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.
część za 45 osób, przeciwko 1, wstrzymała się 1.
ŁĄCZNIE za 140 osób, przeciwko 1, wstrzymało się 2.

Stwierdzono, że uchwała nr 6/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 7/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r. 
– Z-cy Prezesa Spółdzielni – Zdzisławie Knapińskiej;

część za 39 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

część za 60 osób, przeciwko 1, wstrzymało się 0.

część za 47 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 146 osób, przeciwko 1, wstrzymała się 1.
Stwierdzono, że uchwała nr 7/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 8/2016 
w sprawie zbycia udziałów w Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii;
część za 32 osoby, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
część za 59 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
część za 46 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
ŁĄCZNIE za 137 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

Stwierdzono, że uchwała nr 8/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 9/2016 w sprawie zniesienia współwłasności przy ul. Chodkiewicza 66;
część za 37 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
część za 60 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
część za 46 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
ŁĄCZNIE za 143 osoby, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

Stwierdzono, że uchwała nr 9/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 10/2016 w sprawie zbycia lokalu użytkowego w nieruchomości przy  
ul. Powstańców Wielkopolskich 24;

część za 34 osoby, przeciwko 0, wstrzymały się 4.

część za 56 osób, przeciwko 0, wstrzymały się 3.

część za 46 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

ŁĄCZNIE za 136 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 7.
Stwierdzono, że uchwała nr 10/2016 została podjęta. 

► uchwała nr 11/2016 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych przez Zarząd;
część za 25 osób, przeciwko 3, wstrzymało się 9.

część za 28 osób, przeciwko 26, wstrzymały się 2.

część za 32 osoby, przeciwko 4, wstrzymało się 7.

ŁĄCZNIE za 85 osób, przeciwko 33, wstrzymało się 18.
Stwierdzono, że uchwała nr 11/2016 nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwalifiko-
wanej większości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

► uchwała nr 12/2016 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych przez 
Członków Spółdzielni;

część za 18 osób, przeciwko 17, wstrzymało się 5.

część za 26 osoby, przeciwko 23, wstrzymały się 3.

część za 18 osób, przeciwko 8, wstrzymało się 16.

ŁĄCZNIE za 62 osób, przeciwko 48, wstrzymało się 24.
Stwierdzono, że uchwała nr 12/2016 nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwalifiko-
wanej większości 2/3 głosów za jej przyjęciem.
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Wyniki głosowań uchwał – Walne Zgromadzenie 2016

► uchwała nr 13/2016 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych 
przez Członków Spółdzielni;

część za 11 osób, przeciwko 16, wstrzymało się 9.

część za 20 osób, przeciwko 32, wstrzymały się 3.

część za 18 osób, przeciwko 7, wstrzymało się 19.

ŁĄCZNIE za 49 osób, przeciwko 55, wstrzymało się 31.
Stwierdzono, że uchwała nr 13/2016 nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwalifiko-
wanej większości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019
Rafał Jaroch

Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019

Lp. KANDYDACI 1. CZĘŚĆ 2. CZĘŚĆ 3. CZĘŚĆ ŁĄCZNIE

1. Bąk Krzysztof 6 62 16 84

2. Bergmann Helena 5 46 2 53

3. Bochniak Andrzej 5 41 7 53

4. Chojnacki Tomasz 58 127 87 272

5. Czizmowska Karolina 59 133 88 280

6. Deja Maciej 29 26 53 108

7. Domek Gabriela 56 116 82 254

8. Dziennik Marcin 54 114 91 259

9. Dzierżykraj-Lipowicz Anna 57 113 81 251

10. Gąsiorowski Piotr 3 5 16 24

11. Gorynia Dariusz 3 28 2 33

12. Grymuza Krzysztof 7 55 9 71

13. Gusiew Andrzej 3 44 3 50

14. Jankowski Krzysztof 29 21 67 117

15. Jankowski Romuald 1 8 13 22

16. Juszkiewicz Adam 6 47 11 64

17. Kamiński Łukasz 15 50 10 75

18. Karaszewski Krzysztof 61 117 82 260

19. Klaczyński Ludwik 6 51 10 67

20. Klugiewicz Dorota 62 117 92 271

21. Kołomyjec Jerzy 25 29 43 97

22. Kompanowska Danuta 3 34 3 40

23. Kotko Artur 57 117 82 256

24. Kowalska Barbara 57 114 84 255

25. Kowalska Gabriela 57 113 96 266

26. Kozion Andrzej 5 42 15 62

27. Kozłowski Piotr 9 55 14 78

28. Kramer Andrzej 29 27 59 115

29. Kulczyk Zdzisława 26 33 57 116

30. Kummer Jolanta 31 20 59 110

31. Lewandowski Rafał 7 60 13 80

32. Lipiński Krzysztof 4 54 22 80

33. Małkowska Mirosława 32 22 49 103

34. Marczak Jacek 31 18 59 108

35. Michajłowicz Zbigniew 5 19 6 30

36. Mościcki Marcin 8 59 12 79

37. Mróz Leszek 9 55 7 71

38. Myler Urszula 25 26 72 123

39. Nowak-Hoppe Ewa 34 29 63 126

40. Panasewicz Piotr 25 22 56 103

41. Paterek Waldemar 57 120 82 259

42. Pulkowski Piotr 0 5 9 14

43. Ratajczak Anna 8 51 10 69

44. Rega Dariusz 9 60 9 78

45. Ritter Agnieszka 26 21 52 99

46. Rodzik Jacek 6 42 3 51

47. Roszak Anna 60 123 93 276

48. Różański Jerzy 2 32 7 41

49. Rudaś Władysław 28 19 54 101

50. Rutkowska Halina 3 40 2 45

51. Rzepka Danuta 8 55 6 69

52. Samburski Jakub 56 99 95 250
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Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019

53. Skalski Krzysztof 7 58 6 71

54. Skowroński Jan Wojciech 56 96 95 247

55. Skrzyniarz Andrzej 3 35 2 40

56. Split Grażyna 7 57 13 77

57. Strugała Jarosław 6 57 9 72

58. Szymkowiak Adam 3 36 2 41

59. Świderski Piotr 25 31 49 105

60. Trela Maria 8 55 28 91

61. Trybuszewski Wiesław 28 38 56 122

62. Wadzińska Gabriela 7 53 7 67

63. Wiącek Małgorzata 27 36 52 115

64. Wiśniewski Franciszek 0 15 1 16

65. Witkowski Marek 12 21 28 61

66. Wojnarowicz Anna 57 116 82 255

67. Woźniak Barbara 6 53 14 73

68. Woźniak Henryk 3 36 5 44

69. Wójcik Eugeniusz 50 111 77 238

70. Wysocki Robert 51 113 88 252

71. Zajdlewicz Piotr 7 47 7 61

72. Zieliński Henryk 27 29 58 114

73. Ziętek Joanna 6 61 7 74

74. Ziółkowski Waldemar 3 42 13 58

Biorąc pod uwagę największą ilość uzyskanych głosów, do Rady Nadzorczej na 
kadencję 2016-2019 wybranych zostało 17 następujących kandydatów: 

1) Czizmowska Karolina
2) Roszak Anna
3) Chojnacki Tomasz
4) Klugiewicz Dorota
5) Kowalska Gabriela
6) Karaszewski Krzysztof
7) Dziennik Marcin
8) Paterek Waldemar
9) Kotko Artur

10) Kowalska Barbara
11) Wojnarowicz Anna
12) Domek Gabriela
13) Wysocki Robert
14) Dzierżykraj-Lipowicz Anna
15) Samburski Jakub
16) Skowroński Jan Wojciech
17) Wójcik Eugeniusz

Nowy skład Rady Nadzorczej

2 czerwca ukonstytuował się nowy skład  Rady Nadzorczej, na ka-
dencję 2016-2019. Przewodniczącą Rady Nadzorczej po raz pierwszy 
w historii Spółdzielni została kobieta. Zmianie uległy nazwy dwóch 
z trzech stałych komisji (nowe nazwy: Komisja Techniczno-Innowa-
cyjna i Komisja Członkowsko-Regulaminowa).  

Rafał Jaroch

Rada Nadzorcza 
w kadencji 2016-2019 
Przewodnicząca – Gabriela Kowalska
Zastępca Przewodniczącej 
 – Anna Roszak
Sekretarz – Dorota Klugiewicz 

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Karolina Czizmowska
Zastępca Przewodniczącej 
– Barbara Kowalska
Sekretarz – Artur Kotko
Członek – Gabriela Kowalska
Członek – Anna Roszak
Członek – Jakub Samburski

Komisja Techniczno-Innowacyjna
Przewodniczący 
– Krzysztof Karaszewski 
Zastępca Przewodniczącego
– Jan Wojciech Skowroński
Sekretarz – Marcin Dziennik
Członek – Waldemar Paterek
Członek – Anna Wojnarowicz
Członek – Eugeniusz Wójcik

Komisja 
Członkowsko-Regulaminowa
Przewodnicząca – Dorota Klugiewicz
Zastępca Przewodniczącej 
– Tomasz Chojnacki
Sekretarz – Gabriela Domek
Członek – Anna Dzierżykraj-Lipowicz
Członek – Robert Wysocki

Członkom nowej Rady Nadzorczej 
gratulujemy wyboru i życzymy 
powodzenia w pracy na rzecz 

naszej Spółdzielni.

Dziękujemy wszystkim członkom Spółdzielni,  
którzy wzięli udział w wyborach. Dziękujemy za oddane  
na nas głosy. Zrobimy wszystko by nie zawieść zaufania,  

którym nas Państwo obdarzyliście.

Rada Nadzorcza
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Propozycje prac remontowych zgłaszane przez mieszkańców. 

Kto podejmuje decyzję?
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkanio-
wych dała członkom uprawnienia do stania się pełnoprawnymi 
współwłaścicielami nieruchomości, w których zamieszkują. To  
z kolei upoważnia właścicieli tych nieruchomości do podejmowania 
ważnych decyzji jej dotyczących.

Andrzej Asztemborski

 Osoby takie, ale również posia-
dacze spółdzielczych praw do lokali, 
powinny respektować obowiązujące  
w Spółdzielni normy prawne, które 
określone są w powyższych ustawach, 
statucie i regulaminach, a które ściśle 
określają, kto podejmuje decyzje i po-
nosi za nią pełną odpowiedzialność  
w zakresie remontów i bieżącej eksplo-
atacji nieruchomości. 

W związku z upodmiotowieniem 
mieszkańców w zakresie podejmowa-
nych decyzji oraz powstawaniem coraz 
większej ilości Samorządów Domowych 
Mieszkańców (SDM), zasady te zaczęły 
się zacierać, dlatego postanowiliśmy je 
przypomnieć. Zarząd Spółdzielni, chcąc 
zapewnić maksymalny udział miesz-
kańców w tworzeniu planów remontów, 
zdecydował, że w drodze przeprowa-
dzanych ankiet oprócz propozycji  Spół-
dzielni będziemy zbierać propozycje 
robót remontowych od mieszkańców. 
Po tych konsultacjach ostateczną de-
cyzję, co do zakresu robót oraz formy,  
w jakiej prace te będą realizowane - si-
łami własnymi czy też będą zlecane in-
nym firmom podejmuje Zarząd. Dotyczy 
to również pozostałych prac wykony-
wanych w naszych nieruchomościach, 
których realizację zawsze poprzedza 
decyzja Zarzadu. Jeżeli nie dotyczy 

ona konkretnej czynności, to z pewno-
ścią jest zatwierdzona w postaci reguł 
obowiązujących w naszej Spółdzielni. 
Dialog z mieszkańcami w zakresie pro-
pozycji wykonania konkretnych prac 
w poszczególnych nieruchomościach 
odbywa się również za pośrednictwem 
Samorządów Domowych Mieszkańców. 
Samorządy te mają być naturalnym 
łącznikiem pomiędzy mieszkańcami  
a pracownikami Spółdzielni, których 
zadaniem jest zbieranie oczekiwań tych 
pierwszych w formie propozycji i przed-
stawienie ich Zarządowi w celu podjęcia 
decyzji. Ośrodek decyzyjny musi być 
jednak zawsze ten sam (bez względu 
na istnienie SDM-ów) - jest nim Zarząd 
Spółdzielni. Wynika to z obowiązują-
cych, cytowanych na wstępie, unor-
mowań prawnych, a przede wszystkim  
z § 84 Statutu Spółdzielni, gdzie okre-
ślone są kompetencje Zarządu. W tym 
stanie prawnym nie ma możliwości, 
aby decyzje w sprawach należących do 
kompetencji Zarządu podejmował ktoś 
inny, ponieważ to tylko Zarząd za nie 
odpowiada! Do 2005 roku odpowie-
dzialność członków władz spółdzielni 
była ograniczona do trzykrotności 
miesięcznego wynagrodzenia danej 
osoby – podobnie jak odpowiedzialność 
materialna pracowników uregulowana  

w Kodeksie Pracy. Obecnie nie ma górnej 
granicy odpowiedzialności materialnej 
członków władz spółdzielni. Do ustale-
nia szkody i zakresu obowiązku jej na-
prawienia przez członka Zarządu stosuje 
się ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Nowelizacja ustawy Prawo spółdzielcze 
z 2005 roku, wprowadziła do ustawy 
również przepisy karne dotyczące dzia-
łań członków władz spółdzielni. Przepi-

sy te wprowadzają kary od grzywny do 
5 lat pozbawienia wolności w przy-
padku m.in. prowadzenia działań na 
szkodę spółdzielni. 

Oczywistym jest fakt, że zakres od-
powiedzialności nie może rozmijać się  
z  zakresem decyzyjnym, a więc decyzje 
winien podejmować ten kto osobiście 
ponosi za nie odpowiedzialność, zarów-
no prawną, jak i finansową

Podział ten miał na celu upodmio-
towienie mieszkańców poszczególnych 
budynków poprzez danie im możliwości 
kreowania propozycji w zakresie bie-
żącej eksploatacji, a także prac remon-
towych koniecznych do wykonania. 
Ustawodawca, wzorem działających 
wspólnot mieszkaniowych, stworzył 
mieszkańcom Spółdzielni warunki, dzię-
ki którym mogą mieć wpływ na decy-
zje Zarządu Spółdzielni podejmowane  
w zakresie poszczególnych budynków  
i przynależnych do nich terenów, w od-
niesieniu do zbieranych w danej nieru-
chomości środków finansowych. Tym 
samym ograniczył możliwość wpływu 
na indywidualne decyzje dotyczące kon-
kretnej nieruchomości Rad Osiedli oraz 
mieszkańców innych nieruchomości. 

Na podstawie przywołanej w poprzednim artykule ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych tereny naszej 
Spółdzielni zostały podzielone i przypisane poszczególnym budyn-
kom. W ten sposób, zgodnie z założeniami ustawodawcy, powstały 
nieruchomości, których współwłaścicielami stawali się ich miesz-
kańcy przenosząc swoje mieszkania na odrębną własność. 

Andrzej Asztemborski

Kompetencje Rady Osiedla i właścicieli nieruchomości

Przed rokiem 2000 nie było takie-
go podziału, a plany Spółdzielni były 
konstruowane dla całych zasobów, 
dlatego zgodnie z ówczesnymi przepi-
sami były one opiniowane przez Rady 
Osiedli działające przy poszczególnych 
administracjach. Sytuacja ta zmieniła 
się diametralnie po roku 2000, kiedy 
mieszkańcy poszczególnych budynków 
zostali upodmiotowieni. Od tego mo-
mentu Rady Osiedli nie posiadają już 
uprawnień w zakresie zgłaszania propo-
zycji odnoszących się do pojedynczych 
nieruchomości, zachowując oczywiście 
swoje przywileje w odniesieniu do nie-
ruchomości należących wyłącznie do 
Spółdzielni oraz spraw kulturalnych, 
społecznych, w szczególności integracji 
mieszkańców. 
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Te same zasady dotyczą również 
sąsiadów, czyli mieszkańców nierucho-
mości sąsiednich. Sąsiedzi nie mogą 
zgłaszać propozycji dotyczącej zago-
spodarowania bądź wręcz korzysta-
nia przez nich z sąsiedniej działki bez 
uzgodnienia z mieszkańcami budynku, 
który jest na niej usytuowany. Należy 
tutaj uszanować prawo samostano-

wienia istniejących, jak i potencjalnych 
współwłaścicieli tych nieruchomości. 
Jeżeli mieszkańcy danego budynku 
zdecydują się na przykład na budowę 
parkingu na terenie przynależnym do 
ich budynku i sfinansują jego realizację, 
będą jedynymi osobami decydującymi 
o sposobie korzystania z tego parkingu. 

Kompetencje Rady Osiedla i właścicieli nieruchomości

Obecnie zarządzamy 16 wspólnotami, z których dwie to wspólnoty 
komercyjne (nie mieszkaniowe), a co rusz zgłaszają się kolejne. Je-
stem przekonana, że wynika to z opinii o naszej rzetelności, a jed-
nym z powodów jest nasza otwartość na konstruktywną krytykę 
oraz sugestie pozwalające nam cały czas się doskonalić. 

Iwona Zielińska

Zarządzanie wspólnotami przez Spółdzielnię

Parkowanie na osiedlach. O czym warto wiedzieć?

Dlatego cenimy sobie współpracę 
ze wspólnotami, która to nie tylko przy-
nosi dochody dla naszych członków ale 
pozwala na zdobywanie doświadcze-
nia w administrowaniu budynkami na 
zupełnie innych zasadach, co wykorzy-
stujemy w wykonywaniu naszych pod-
stawowych obowiązków tj. zarzadzania 
Państwa nieruchomościami.

Polskie prawodawstwo szczegóło-
wo reguluje obowiązki zarządcy nieru-
chomości poprzez odpowiednie ustawy. 
Jednym z nich jest składanie rocznych 
sprawozdań ze swojej działalności (art. 
30 ustawy o własności lokali). Jaw-
ność i czytelność sporządzanych przez 
nas sprawozdań, zwoływanie zebrań  
w obowiązującym ustawowo terminie, 
czyli do 31 marca każdego roku oraz 
przejrzystość przekazywanych wspól-
notom rozliczeń rocznych powoduje, że 
zarządy wspólnot i  poszczególni wła-
ściciele niemal w ogóle nie oczekują od 
Spółdzielni dodatkowych rozliczeń czy 
analiz. Informacje roczne (zgodnie z art. 
29 ust1, ppkt 1a: okresem rozliczenio-
wym wspólnoty mieszkaniowej jest rok 
kalendarzowy) są dla nich wystarczają-
cym kryterium oceny naszej pracy. 

Parkingi powstałe na terenach nie-
ruchomości mieszkaniowych nie rozwią-
zują jednak w pełni problemów zwią-
zanych z parkowaniem samochodów 
na naszych osiedlach. W związku z tym 
Spółdzielnia na bieżąco analizuje możli-
wości budowy parkingów na działkach 
należących do wszystkich członków 
Spółdzielni. Jednym z terenów, który 
wykorzystaliśmy na budowę parkingu, 
jest działka położona przy ul. Komuny 
Paryskiej. Przed podjęciem ostatecznej 
decyzji przeprowadziliśmy konsultacje 
z mieszkańcami okolicznych budynków 
mieszkalnych. Po ich zakończeniu przy-
stąpiliśmy do realizacji inwestycji, którą 
planujemy zakończyć w II połowie lipca 
2016r.

W przeciwieństwie do miejsc po-
stojowych budowanych na terenach 
konkretnych nieruchomości, parking 

Nowy parking przy ulicy Komuny Paryskiej

Większość inwestycji parkingowych Spółdzielni w ostatnim okresie 
dotyczy tworzenia miejsc postojowych na terenach należących do 
konkretnych nieruchomości mieszkaniowych. Źródłem finansowa-
nia w takim przypadku są środki pochodzące z funduszu remonto-
wego tych nieruchomości. Naturalnym jest zatem, że parkingi te są 
bezpłatne i służą mieszkańcom konkretnej nieruchomości.

Problem parkowania przy budynkach dotyczy bardzo wielu z nas. 
Posiadanie samochodu przestało być luksusem, a stało się życiową 
koniecznością. Dzisiaj luksusem staje się wolne miejsce do parkowa-
nia pod blokiem. Wracając z pracy późnym popołudniem lub wieczo-
rem, często nie mamy już miejsca do pozostawienia naszego auta. 

Grzegorz Zasada

Sławomir Sieradzki

przy ul. Komuny Paryskiej jest finan-
sowany ze środków Spółdzielni. Za-
tem inwestycja ta powinna po jakimś 
okresie czasu „zwrócić” się Spółdzielni.  
Z uwagi na powyższe, planujemy wynaj-
mować miejsca postojowe. Oczywiście 
w pierwszej kolejności ofertę wynajmu 
miejsc postojowych skierowaliśmy do 
naszych członków (przetarg ograniczo-
ny), proponując bardzo atrakcyjną cenę 
wywoławczą w wysokości 30 zł za miej-
sce postojowe. Jeżeli wszystkie miejsca 
postojowe nie zostaną wynajęte przez 
członków Spółdzielni, ofertę (oczywiście 
z wyższą ceną) skierujemy do wszyst-
kich zainteresowanych posiadaniem 
stałego i pewnego miejsca postojowego 
dla swojego samochodu.  

Mamy nadzieję, że nowy parking 
pomoże w rozwiązaniu problemu par-
kowania samochodów na osiedlu.
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Wiele nieruchomości nie posiada 
wystarczającej przestrzeni na two-
rzenie nowych miejsc parkingowych,  
a ich mieszkańcy korzystają z istniejącej 
infrastruktury drogowej, umożliwiają-
cej parkowanie wzdłuż ulic. Pamiętaj-
my jednak, że minimalna odległość od 
przejścia dla pieszych lub skrzyżowania, 
w jakiej można zaparkować auto wynosi 
10 m. Ograniczona szerokość drogi zmu-
sza często do parkowania samochodów 
częściowo na chodnikach. 

W takich sytuacjach wszystko jest 
w porządku, dopóki dla pieszych pozo-
stawimy minimum 1,5 m wolnej prze-
strzeni chodnika. Zastawiając chodnik, 
uniemożliwiamy przejazd dla wózków 
dziecięcych czy inwalidzkich. Stosujmy 
się również do funkcjonujących już od 
dawna tablic informacyjnych, zwłaszcza 
do tych, które proszą i upominają, aby 
parkować samochody wyłącznie przo-
dem do budynków. Pomimo, że nie są 
znakami drogowymi, to zastosowanie 
się do ich treści nie kosztuje wiele wysił-
ku, a jest wyrazem kultury i zrozumienia 
dla innych mieszkańców.  

Największy problem budzą jednak 
wydzielone od lat miejsca parkingowe 
pomiędzy budynkami mieszkalnymi. 
Stanowiąc część nieruchomości wspól-
nych pozostających przy Spółdzielni, 
stanowią tym samym wspólny majątek, 
do którego uprawniony jest każdy z nas. 
Parkowanie w takich miejscach uściślają 
przepisy o ruchu drogowym odnoszą-
ce się bezpośrednio do zastosowanego 
typu oznakowania. Istnieją trzy typy 
oznakowania ulic osiedlowych: droga 
wewnętrzna, strefa zamieszkania i stre-
fa ruchu. Każdy z nich w inny sposób 

umożliwia bądź ogranicza prawo korzy-
stania z ulicy osiedlowej. 

Droga wewnętrzna nie stanowi 
przedmiotu prawa powszechnego ko-
rzystania, stąd korzystanie z niej podle-
ga przede wszystkim regulacjom prawa 
cywilnego, w tym przepisom o ochronie 
prawa własności. Droga ta nie jest trak-
towana jak droga publiczna. Parkowa-
nie zabronione jest tylko wówczas, gdy 
stoją znaki zakazu parkowania. Policja  
i straż miejska nie mają możliwości ka-
rania poruszających się po niej kierow-
ców na takich samych zasadach, jak 
użytkowników dróg publicznych. 

Strefa zamieszkania oznacza, że 
na danej drodze obowiązują wszystkie 
przepisy kodeksu ruchu drogowego,  
a parkowanie może się odbywać wy-
łącznie w miejscach do tego wyznaczo-
nych. W takiej strefie obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 20 km/h, a policja 
i straż miejska mogą karać za każde wy-
kroczenie. 

W strefie zamieszkania obowiązują 
zasady szczególne wymienione powy-
żej, a w strefie ruchu przepisy ogólne, 
czyli takie same, jak na zwykłych dro-
gach publicznych. W odróżnieniu od 
strefy zamieszkania, piesi nie są uprzy-
wilejowani. Kierowcy muszą pamiętać  
o tym, że chociaż jadą drogą wewnętrz-
ną, to obowiązują ich ograniczenia 
prędkości. W tak wyznaczonej strefie 
interweniować może również policja  
i straż miejska.

Wydaje się, że najlepszym rozwią-
zaniem byłoby ustanowienie w takich 
miejscach wyłącznie stref zamieszkania, 
których zaletą jest ochrona pieszych,  

a w szczególności dzieci, które na jej te-
renie w myśl przepisów mogą poruszać 
się bez opieki. Jednakże ograniczenie 
parkowania samochodów na tych dro-
gach wyłącznie do miejsc wyznaczo-
nych w istotny sposób ilość tych miejsc 
ogranicza. Podsumowując, mamy na-
dzieję, że kierowane coraz częściej do 
mieszkańców propozycje budowania 

parkingów na terenach ich nieruchomo-
ści (a takie już powstają), będą spotykać 
się z powszechną aprobatą. Pozwolą 
one zabezpieczyć, chociaż w niewiel-
kim stopniu, ich indywidualne potrzeby 
parkingowe, a w przyszłości stworzyć 
faktyczne możliwości wyznaczania bez-
piecznych stref zamieszkania dla nas 
wszystkich.

Parkowanie na osiedlach. O czym warto wiedzieć?

Montowany grzejnik jest wypełnio-
ny powietrzem. Wymaga on uzupełnienia 
wody w instalacji nawet wtedy, gdy zmiany 
są wykonywane bez jej spuszczania (tzw. 
zamrażanie gałązek). Warto o tym pamiętać 
we własnym interesie, aby podnieść trwa-
łość grzejników. 

Osobom planującym wymianę grzejni-
ków przypominamy, że wymaga ona zgło-
szenia się do Spółdzielni i spełnienia warun-
ków technicznych wymiany.
Wyznaczają one:
► moc grzejnika dla danego pomieszczenia 

(według dokumentacji technicznej),
► parametry regulacyjne (nastawa na za-

worze),
► tryb uzgadniania terminu demontażu  

i montażu podzielnika kosztów,
► tryb organizacji czynności spuszczenia 

wody z instalacji przez KPEC.
Warunki techniczne są ważne przez 

rok, dlatego też nie ma problemu, aby wy-
stąpić o nie z odpowiednim wyprzedzeniem 

Sezon na… wymianę grzejników

Andrzej Dąbrowski

Przerwa w ogrzewaniu to najlepszy czas na prace w instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Należy pamiętać, że wyłączenie ogrzewania 
nie jest równoznaczne ze spuszczeniem wody z instalacji. Przypo-
minamy, że woda znajduje się w instalacji centralnego ogrzewania 
również latem. Jest to woda odgazowana i wypełnienie nią instala-
cji ma działanie antykorozyjne. 

w stosunku do planowanego terminu re-
montu. Wymiana grzejników wiąże się rów-
nież z poniesieniem kosztów związanych  
z wymianą podzielnika oraz spuszczeniem 
i napełnieniem instalacji wodą uzdatnioną. 

Wniosek o wydanie warunków tech-
nicznych można złożyć w administracjach 
osiedlowych lub w dziale gospodarki ener-
getycznej przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1  
pokój 201.

NIE PLANUJESZ WYMIANY  
GRZEJNIKÓW – TEŻ PRZECZYTAJ

Większość prac związana z omawia-
nymi czynnościami wykonywana jest po 
spuszczeniu wody na dzień lub dwa. Moż-
na z dużym prawdopodobieństwem przy-
jąć, że w okresie przerwy w ogrzewaniu  
w naszym budynku ktoś będzie wymieniał 
grzejniki i woda będzie spuszczana co naj-
mniej raz. Gdy zawory naszych grzejników 
będą zamknięte, zostanie w nich wilgotne 
powietrze, dlatego po zakończeniu okresu 
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grzewczego należy pamiętać, aby maksy-
malnie otworzyć zawory. Umożliwi to wy-
pchnięcie powietrza z naszego grzejnika, 
jeśli ktoś w budynku wymienia grzejniki. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do bezzwłocznego sprawdzenia, czy zawo-

ry ich grzejników są maksymalnie otwarte,  
a jeśli nie – do wykonania tej prostej czyn-
ności. Zapobiegnie ona problemom związa-
nym z ich nieprawidłowym funkcjonowa-
niem w okresie grzewczym.

Mieszkańcy piszą do nas

Dziękujemy za wszystkie listy, które nadeszły do naszej redakcji od wiosennego wyda-
nia „Tu Mieszkam”. 

Zachęcamy Państwa do pisania do nas 
o problemach bądź rzeczach, które 
zwróciły Państwa uwagę.

Parkowanie na osiedlach. O czym warto wiedzieć?

W jednym z listów Pan Henryk mieszkający przy ulicy Ogrody zwrócił uwagę na 
dokuczliwy problem, jakim jest dokarmianie ptaków, których na naszych osiedlach 
jest coraz więcej. Wiąże się z tym większe zanieczyszczenie odchodami nie tylko ele-
wacji budynków, balkonów, parapetów okiennych, a także zaparkowanych przy bu-
dynkach samochodów.

Upieczone udka z kurczaka wyrzucone na 
trawnik, a w pobliżu nich - kilka dziur w ziemi, 
wykonanych przez szczury.

Dokarmianie zwierząt czy zaśmiecanie miejsc publicznych?

Przeciwnicy dokarmiania mówią, że mają dosyć bałaganu i odcho-
dów zostawianych przez zwierzęta. Zwolennicy - że naszym obo-
wiązkiem jest pomoc braciom mniejszym, a bałagan to wina ludzi, 
a nie zwierząt. Przy budynkach można odnaleźć gastronomiczne 
skarby: kromki suchego chleba, resztki pomidorów i jabłek, ziem-
niaki, makaron, piersi z kurczaka, a nawet -wyglądającą na całkiem 
świeżą - bułkę posmarowaną twarogiem.

Najgorsze są sytuacje, kiedy miesz-
kańcy wyrzucają resztki obiadu przez okno, 
zamiast do kosza, gdzie powinny się zna-
leźć. Zwierzęta nie są nimi zainteresowane, 
więc gniją one na trawnikach, powodując 
brzydki zapach. Z wyrzuconego pożywienia 
korzystają głównie szczury, które coraz bar-
dziej się mnożą.

Innym problemem dokarmiania pta-
ków jest przesiadywanie gołębi na gzym-
sach balkonów i brudzenie ich odchodami, 

na co bardzo skarżą się mieszkańcy. W spo-
sób trwały ptaki zanieczyszczają elewacje 
budynków i niszczą parapety.

Monika Zaręba

Bezmyślnemu wyrzucaniu resztek 
obiadu lub kości można zaradzić inaczej 
niż prośbą. W uzasadnionych przypadkach 
może interweniować straż miejska. Zgodnie 
z art. 145 kodeksu wykroczeń, „Kto zanie-
czyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla 
publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, 
plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega 
karze grzywny do 500 złotych albo karze 
nagany”. 

Mieszkańcy piszą do nas

Chleb i bułki wyrzucane na nasze trawniki. Gołębie, 
szpaki i wrony nie nadążają z ich jedzeniem.

Drodzy Mieszkańcy!
Apelujemy, aby nie dokarmiać ptaków! Poza naprawdę srogimi zimami są one w stanie 

doskonale poradzić sobie z odnalezieniem pokarmu, gdyż ich naturalnych „stołówek” z przy-
smakami jest w przyrodzie wystarczająco dużo.

Kolejną osobą, która napisała do nas jest pani Barbara, która mieszka też przy ulicy Ogrody.

Wyżyny pięknieją i widać dobrego gospodarza. Bardzo estetycznie wyglądają, 
układane co jakiś czas, nowe chodniki z kostki. Ostatnio pojawiły się np. przy ul. Ogro-
dy 17, a nawet stamtąd „biegną” do Jaru.

Dlaczego takie chodniki układane są TYLKO przed niektórymi wieżowcami i blo-
kami? Bardzo by się przydały np. przy wieżowcach na ul Ogrody 7, 9, 11 i 13, bo tu 
widnieje tylko stary, często łatany asfalt, wybrzuszany przez konary drzew, co nie jest 
bezpieczne dla przechodniów.

Odpowiadamy:
Niestety budynki (szczególnie wyso-

kie), które mają większe potrzeby remonto-
we, nie mogą sobie pozwolić na zaplanowa-
nie wszystkich remontów w jednym roku, 
ponieważ ich koszty są dużo wyższe niż 
posiadany fundusz remontowy. Dla każdej 
nieruchomości przygotowane są wieloletnie 
plany remontowe. Oczywiście zakres i kolej-
ność prac weryfikowany jest z mieszkańca-
mi danej nieruchomości. Spotkania z miesz-
kańcami, a także sugestie ujęte w ankietach 
remontowych pozwalają nam przyjąć prio-
rytety działań. 

W pierwszej kolejności planujemy pra-
ce, które narzuca nam prawo jak np. wymia-
na pionów ppoż. Zgodnie z rozporządzeniem 

musimy budować nowe piony przeciwpoża-
rowe (tzw. nawodnione). Niestety koszt tej 
inwestycji jest duży i często zabiera cały ze-
brany fundusz remontowy. Pozostałe prace 
jak remont klatek schodowych, dachu czy 
chodnika musi zostać przesunięty na na-
stępne lata.

W wymienionych przez Panią budyn-
kach zaplanowane są inne prace, które zo-
stały zaakceptowane przez mieszkańców, 
jak wymiana stolarki okiennej, remont 
dachu czy klatek. Aby wykonać pozostałe 
prace należy podnieść stawkę na funduszu 
remontowym lub też zaplanować remon-
ty w następnych latach. Po kolei wszystkie 
wieżowce będą miały również wymienione 
chodniki.
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Pokaż klasę - sprzątaj po swoim pupilu

Monika Zaręba

Dla wielu mieszkańców posiadanie 
psa to przyjemność, ale i nie lada problem. 
Po zimie na osiedlach można było dostrzec 
niemiłe niespodzianki. Właścicieli, którzy 
dbają o czystość, jest wciąż za mało. Naj-
większym problemem jest uświadomienie 
właścicielom psów, że odchody ich pupili 
stanowią nie tylko problem estetyczny, ale 

są także źródłem chorób odzwierzęcych. 
Przypominamy, że na naszych osiedlach 
ustawione są pojemniki na psie odchody, 
których dostawiamy coraz więcej. 

Strażnicy miejscy informują, że trwa 
akcja kontrolna i będą częściej karać man-
datami niesprzątających właścicieli czwo-
ronogów. Za nieposprzątanie po swoim psie 
grozi grzywna do 500 zł.  

W myśl obowiązujących przepisów nie 
można użytkować butli gazowych w budyn-
kach wyposażonych w instalację gazową. To 
właśnie gaz propan-butan z butli gazowych 
jest najczęstszą przyczyną wybuchów.

Przypominamy, że zgodnie z treścią  
§ 157 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 75, poz. 690 z późn. zm.), instalacje gazo-
we zasilane gazem płynnym mogą być wy-
konywane tylko w budynkach niskich (bu-
dynek mieszkalny o wysokości do czterech 
kondygnacji nadziemnych włącznie), 

przy czym zabrania się stosowania  
w jednym budynku gazu płynnego  

i gazu z sieci gazowej.  

W przypadku, gdy w budynku jest insta-
lacja gazowa na gaz ziemny, pomieszczenia  
i rozmieszczenie kratek wentylacyjnych nie 
są przystosowane do korzystania z gazu 

propan-butan, którym napełniane są butle. 
Są to zupełnie inne substancje – mają inny 
ciężar właściwy. Gaz ziemny jest lżejszy od 
powietrza i unosi się do góry, natomiast 
gaz z butli – cięższy, więc w przypadku 
ulatniania będzie zalegał na niższych kon-
dygnacjach bądź w piwnicy i może całko-
wicie uniemożliwić pracę ratowników. Gaz,  
w przypadku rozszczelnienia się butli, zbie-
ra się w pomieszczeniu i stanowi ogromne 
zagrożenie dla sąsiadów. Gdy płonie blok 
lub kamienica, podczas akcji ratunkowej 
niezwłocznie odcinany jest dopływ gazu 
z sieci. Nie ma jednak takiej możliwości  
w przypadku butli, więc zagrożenie jej wy-
buchem jeszcze wzrasta.

Pamiętajmy również, że butli i od-
biorników w żadnym przypadku nie wolno 
umieszczać w piwnicy ani w pomieszcze-
niach, w których podłoga znajduje się poni-
żej poziomu terenu.

Dbajmy o nasze bezpieczeństwo!

Broker nie jest zatrudniany przez ubez-
pieczanego (Spółdzielnię), lecz reprezentuje 
go przy wyborze firmy ubezpieczeniowej. 
Posiada ponadprzeciętną wiedzę na temat 
ubezpieczeń, która przy rozpatrywaniu 
ofert, jest bardzo przydatna.

Ubezpieczenie Spółdzielni obejmu-
je: ubezpieczenie majątku należącego do 
Spółdzielni (ubezpieczenie od ognia i innych 
zdarzeń losowych, ubezpieczenie od wszel-
kiego rodzaju ryzyka, z możliwością rozsze-
rzenia o dodatkowe opcje, np. wandalizm, 
przepięcia, graffiti, ubezpieczenie maszyn 
i urządzeń od szkód elektrycznych i me-
chanicznych, ubezpieczenie drobnych prac 
budowlano-remontowych, ubezpieczenie 

aktów terrorystycznych), - ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni.
Zmiany w ubezpieczeniach miesz-
kań opłacanych przy „czynszu”

Wszystkie osoby ubezpieczające 
mieszkanie w TU UNIQA ze składką opła-
caną w ramach opłat mieszkaniowych 
otrzymały od ubezpieczyciela indywidualną 
polisę. Zmiany te podyktowane są nową 
ustawą o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz, wprowadzonymi 
w związku z tym przez UNIQA,  nowymi 
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mienia 
ze składką płatną miesięcznie. Przypomina-
my, Spółdzielnia pośredniczy jedynie w roz-
liczaniu składek ubezpieczenia.

Małgorzata Strzelińska

Cenna pomoc przy wyborze ubezpieczyciela  - broker ubezpieczeniowy

Czy można korzystać z butli gazowej, 
jeśli w budynku, w którym mieszkamy, 
jest instalacja gazowa? 

Broker ubezpieczeniowy zajmuje się pośrednictwem pomiędzy 
klientem, a towarzystwami ubezpieczeniowymi. W odróżnieniu 
od agenta, reprezentuje dany podmiot, a nie zakład ubezpieczeń. 
Broker służy pomocą przy ocenie ryzyka, analizuje zagrożenia, 
jakie stoją przed każdym przedsiębiorstwem. Rolą brokera jest 
wybór i przedstawienie klientowi najlepszego wariantu ubezpie-
czenia oraz wskazanie towarzystwa, które dla danego ryzyka prze-
widziało najlepsze warunki i najniższą stawkę. 

Barbara Budziak

Nieważność testamentu 

W ostatnim wydaniu „Tu Mieszkam” informowaliśmy Państwa  
o rodzajach testamentu i możliwościach jego spisania. Teraz przed-
stawię ewentualne przyczyny, w wyniku których, testament można 
uznać za nieważny.

Podstawowym warunkiem ważności 
testamentu jest posiadanie pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych - musimy mieć 
ukończone 18 lat i nie możemy być ubezwła-
snowolnieni. Jeżeli te warunki nie są speł-

nione, testament będzie nieważny. Według 
kodeksu cywilnego nie uznaje się ważności 
testamentu, jeżeli został sporządzony:
- w stanie wyłączającym świadome lub 

swobodne powzięcie decyzji i wyrażanie 
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■ Zgubiłam kluczyk do skrzynki na listy. 
Gdzie mogę otrzymać nowy?
Niestety nie ma możliwości dorobienia klu-
czyka do skrzynki, trzeba wymienić cały 
zamek. Proszę zgłosić to we właściwej ad-
ministracji osiedla – koszt wymiany takiego 
zamka wynosi około 40 zł.
■ Czy na montaż rolet zewnętrznych 
muszę mieć zgodę Spółdzielni?
Na montaż rolet zewnętrznych wymagana 
jest zgoda Spółdzielni, w której podane są 
warunki, np. zachowanie kolorystyki rolet, 
aby pasowała do kolorystyki elewacji bu-
dynku.
■ Gdzie mogę podać informację doty-
czącą rezygnacji z otrzymywania blan-
kietów wpłat za lokal?
W przypadku wnoszenia opłat za lokal dro-
gą elektroniczną, blankiety wpłat nie są 
nam potrzebne. Należy o tym poinformo-
wać spółdzielnię dzwoniąc pod nr tel. 52 32 
34 455.
■ Skąd mogę otrzymać worek na gruz?
Worek na gruz i odpady budowlane związa-
ne z remontem mieszkania, czyli tzw. worki 

woli, np. stany trwałe: choroba psychicz-
na, niedorozwój umysłowy, albo stany 
przemijające: upojenie alkoholowe, pozo-
stawanie pod hipnozą albo pod wpływem 
środków odurzających,

- pod wpływem błędu uzasadniającego 
przypuszczenie, że gdyby spadkodawca 
nie działał pod wpływem błędu, nie spo-
rządziłby takiego testamentu,

-  pod wpływem groźby.
Do najczęstszych przyczyn uznania nie-

ważności testamentu należą:
- niezachowanie odpowiedniej formy pi-

semnej sporządzania testamentu – powi-
nien być napisany własnoręcznie, nie na 
komputerze,

-  sporządzenie testamentu wspólnie z inną 
osobą - często współmałżonkowie swoją 
wolę spisują w jednym dokumencie, a te-
stament jest wolą tylko jednego ze spad-
kodawców,

- wygaśnięcie testamentu szczególnego 
- np. ustny traci moc z upływem sześciu 
miesięcy od ustania okoliczności, które 
uzasadniały niezachowanie formy testa-

mentu zwykłego, chyba że spadkodawca 
zmarł przed upływem tego terminu,

- terminy i warunki, np. jeżeli z treści testa-
mentu wynika, że bez takiego warunku 
dana osoba nie zostałaby powołana do 
dziedziczenia, powołanie to jest nieważne,

- świadkowie (niezbędni przy testamencie 
ustnym bądź szczególnym), którzy nie 
spełniają określonych przez prawo kryte-
riów np. nie posiadają pełnej zdolności do 
czynności prawnych, nie potrafią czytać, 
pisać, bądź nie władają np. językiem pol-
skim, w którym został sporządzany dany 
testament. Świadkiem nie może być też 
osoba, która została skazana wyrokiem 
sądowym za fałszywe zeznania. 

Powodów, które sprawiają, że spo-
rządzony przez nas testament może zostać 
uznany jako nieważny, jest wiele. Upewnij-
my się zatem, nim go odłożymy w bezpiecz-
ne miejsce, że zawiera wszystkie niezbęd-
ne przewidziane prawem elementy i ma 
właściwą formę - wówczas będziemy mieli 
pewność, że majątek trafi do wskazanych 
przez nas osób.

Urlopy a bezpieczeństwo naszych mieszkań
Barbara Budziak

Barbara Budziak

Jak co roku ponawiamy nasz apel  
i prośbę zarazem, aby podczas wakacji  
w sposób szczególny zadbać o nasze miesz-
kania, dzięki czemu podczas urlopu nie bę-
dzie kusiło nieproszonych gości. Wyjeżdża-
jąc na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim 
zabezpieczeniu lokalu, co ograniczy ewentu-
alne zagrożenia. Nie zapomnijmy, że okazja 
czyni złodzieja! Rozwiązaniem może być 
poproszenie kogoś z rodziny, aby zajrzał, 
podlał kwiatki lub oczyścił skrzynkę poczto-
wą z ulotek. Jeśli jednak nie możemy liczyć 
na najbliższych, warto zwrócić się z prośbą 
do miłych i zaufanych sąsiadów – to oni są 
najlepszą receptą na wakacyjny ból głowy. 

Możemy poprosić ich, by zwracali uwagę 
na nieznajome osoby na klatce schodowej, 
wyjmowali ulotki reklamowe z drzwi, a od 
czasu do czasu zapalili w mieszkaniu światło 
lub otworzyli okno. W ten sposób nie damy 
poznać obcym, że nie ma nas w mieszkaniu.

Nieważność testamentu Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w naszych zasobach

Poniższa tabela zawiera ceny m2 lokali mieszkalnych z transakcji przeprowadzonych  
w naszych zasobach w kwietniu i maju 2016 roku z podziałem na poszczególne administracje. 
Są one wyliczone na podstawie cen transakcyjnych, spisanych z aktów notarialnych sprzedaży 
lokali mieszkalnych wpływających do Spółdzielni. 

średnia cena za m2  
od 04/2016 do 05/2016 do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 więcej

Centrum brak danych 3489 3785 3533 brak danych

Na Skarpie brak danych 3931 4086 3720 brak danych

Na Wyżynach brak danych 3562 4150 3714 4008

Opracowała: Barbara Budziak

Odpowiadamy na pytania

typu big-bag o pojemności 1 m3, przysługują 
raz na rok i udostępniane są przez przedsię-
biorcę odbierającego odpady komunalne  
w danym sektorze. Worek taki należy usta-
wić w miejscu umożliwiającym dojazd sa-
mochodem i podniesienie wypełnionego 
worka z wykorzystaniem hydraulicznego 
dźwigu samochodowego. Zapełnienie wor-
ka odpadami budowlanymi zgłaszamy te-
lefonicznie przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady komunalne w danym sektorze. 
■ Czy mogę zmienić zaliczkę za centralne 
ogrzewanie wnoszoną do Spółdzielni?
Tak, zawsze można zmienić zaliczkę, jednak 
należy przy tej okazji uwzględnić ewentual-
ną zmianę sposobu użytkowania mieszkania 
np. dłuższą nieobecność w mieszkaniu, bądź 
okoliczności zwiększenia zapotrzebowa-
nia na dane medium, np. po urodzeniu się 
dziecka. 
■ Otrzymałam rozliczenie centralnego 
ogrzewania i wody. Mam nadpłatę, chcę 
by pokryła ona moje zobowiązania za 
następny miesiąc. Czy muszę przycho-
dzić do Spółdzielni, by to zgłosić?
Nie, jeśli nadpłata ma pokryć Pani zobo-
wiązania względem spółdzielni, czyli nie 
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chce Pani wypłacać pieniędzy, nie musi Pani 
specjalnie przyjeżdżać. Automatycznie nad-
płata pokryje zobowiązanie za następny 
miesiąc. 
■ Dlaczego wysokość zadłużenia po-
dana na klatce schodowej i w rejestrze 
członków jest różna?
Wysokość zadłużenia jest inna, ponieważ 
zgodnie z ustawą o ochronie danych oso-
bowych, Spółdzielnia w rejestrze członków 
może ujawniać zadłużenie wyłącznie człon-
ków Spółdzielni. Z kolei zadłużenia podane 
na klatkach schodowych dotyczą zarówno 
członków Spółdzielni, jak i właścicieli loka-
li niebędących członkami Spółdzielni oraz 
osób użytkujących lokale bez tytułu praw-
nego. Stąd ta różnica.

Zuchowisko
zajęcia dla dzieci 2 i 3-letnich przygo-
towujące do zajęć przedszkolnych
04.07-08.07,
11.07-15.07, 
25.07-29.07
w godz. 9.00-11.00

Warsztaty plastyczne
18.07-22.07,
25.07-29.07
w godz. 10.00-11.30

■ Członkiem Spółdzielni jest żona,  
a mieszkanie nabyliśmy w trakcie trwa-
nia związku małżeńskiego. Czy mieszka-
nie należy tylko do niej?
Nie, jeśli mieszkanie nabyliście Państwo  
w trakcie trwania małżeństwa i nie podpisy-
waliście Państwo rozdzielności majątkowej, 
mieszkanie to stanowi wspólną własność 
bez względu na członkostwo żony w spół-
dzielni. 
■ Gdzie mogę otrzymać odpis księgi 
wieczystej założonej dla mieszkania?
Odpis księgi wieczystej założonej dla miesz-
kania można otrzymać w Sądzie Rejonowym 
w X Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Odpowiadamy na pytania

Wakacje z „Modraczkiem”

Serdecznie 
zapraszamy  
do zapoznania się  
z naszą wakacyjna 
ofertą:

Agnieszka Buzalska

Warsztaty muzyczne 
18.07-22.07,
25.07-29.07 
w godz. 11.30-12.30

Mądra Sówka
08.08-12.08
w godz. 10.00-11.30

Warsztaty muzyczne
22.08-26.08
w godz. 10.00-11.00

WSZYSTKIE ZAJĘCIA 
SĄ BEZPŁATNE

OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY.

Zapisy pod numerem tel. 52-371-33-31 
lub na miejscu w Modraczku.

XVIII WIOSNA NA WYŻYNACH
– fotorelacja  z festynu – 18 czerwca
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TU MIESZKAM 
CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
BUDOWLANI

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

RADA NADZORCZA - dyżury odbywają się w pierwszy wto-
rek miesiąca w godz. 16.00-17.00 w siedzibie Spółdzielni
sprawysamorządowe@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

RADA OSIEDLA – dyżur w każdy pierwszy wtorek w godz. 
16.00-17.00 w budynku właściwej administracji osiedla

DOM KULTURY „MODRACZEK”
Bydgoszcz, ul. Ogrody 15, tel. 52 371 33 31

WSKOCZ NA WYŻYNY 
– fotorelacja  z pikniku rodzinnego  

– 21 maja  

BON PODARUNKOWY
DLA CZYTELNIKÓW „TU MIESZKAM”

wytnij i zachowaj

tel. 52 373 11 22, ul. Ogrody 14, 85-870 Bydgoszcz
czynne: Pn.-Pt.   8.00-20.00

e-mail: info@endomedica.bydgoszcz.pl
www.endomedica.bydgoszcz.pl

Gabinet Rehabilitacji Manualnej RehMedico oferuje usługi 
w Centrum Medycznym Endo – Medica oraz w domu pacjenta.

Kontakt i rejestracja:
tel. kom. 660 218 851, tel. 52 373 11 22
Centrum Medyczne Endo – Medica 
ul. Ogrody 14, 85-870 Bydgoszcz
www.rehmedico.pl

Proponujemy:
• Terapię manualną
• Masaż leczniczy i drenaż limfatyczny
• Fizykoterapię domową
• Rehabilitację osób starszych
• Rehabilitację wad postawy dzieci i młodzieży
• Rehabilitację sportową i taping rehabilitacyjny

Świadczą kompleksową usługę w zakresie ogólnej 
i specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej  
– od prostych badań diagnostycznych po 
prowadzenie skomplikowanych projektów badań 
klinicznych – w tym podstawowe badania krwi, 
badania genetyczne, badania immunologiczne, 
badania hormonalne, badania w czasie ciąży  
i wiele innych.

ZAPRASZAMY 
od pn. do pt. w godz. od 8.00 do 11.00
tel. 52 842 52 38
www.synevo.pl

Laboratoria Medyczne Synevo 
Sp. z o.o. 
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tel. 52 373 11 22, ul. Ogrody 14, 85-870 Bydgoszcz
czynne: Pn.-Pt.   8.00-20.00
www.endomedica.bydgoszcz.pl

BON PODARUNKOWY
DLA CZYTELNIKÓW „TU MIESZKAM”

Bon upoważnia do 10% zniżki na wszystkie wizyty lekarskie u specjalistów
do realizacji po uprzedniej rejestracji telefonicznej do dnia 30.08.2016 r.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
• Andrologiczna z Seksuologią dr n. med.  Piotr Paweł Świniarski
• Chorób Wewnętrznych lek. med. Joanna Kwaśniewska
• Chirurgii Onkologicznej, Chorób Piersi lek. med.  Wiesław Zmysłowski
• Chirurgii Dziecięcej z Urologią dr n. med.  Marek Kornet
• Endokrynologiczna dr n. med.  Danuta Zalewska-Rydzkowska
• Ginekologiczno-Położnicza dr n. med.  Leszek Włodarczyk
• Endokrynologii Dziecięcej dr n. med.  Magdalena Żbikowska-Bojko
• Endokrynologii Ginekologicznej dr n. med.  Lilla Senterkiewicz
• Genetyczna lek. med.  Agata Runge  
• Hepatologiczna dr n. med. Dorota Kozielewicz
• Immunologii Dziecięcej dr n. med.  Elżbieta Grześk
• Laryngologiczna dr n. med.  Magdalena Doroszyńska-Tomczyk
• Laryngologii Dziecięcej dr n. med.  Magdalena Doroszyńska-Tomczyk
• Psychiatryczna lek. med.  Anna Kowal - Skimina
• Poradnia Psychologiczna mgr Anna Stęplewska-Południak
• Urologiczna lek. med.  Przemysław Skimina
• USG, Specjalista Radiolog  lek. med.  Jolanta Wójcicka
• Rehabilitacja manualna mgr                   Janusz Kotanowicz

ZABIEGI
• Biopsja
• Zabiegi Chirurgii Onkologicznej
• Zabiegi Chirurgii z Urologią Dziecięcą
• Zabiegi Ginekologiczne
• Zabiegi Laryngologiczne
• Zabiegi Urologiczne

wytnij i zachowaj
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