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29.09.2010r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany w „Regulaminie rozli-
czania kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani” oraz „Regulaminie obowiązków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani” i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali”

Co do pierwszego z regulaminów istotna zmiana dotyczy zasad rozli-
czeń kosztów remontów. Zarząd spółdzielni po analizie sposobu rozlicza-
nia kosztów remontów części wspólnej budynków, w których usytuowane 
są lokale użytkowe (w tym garaże) oraz po rozpatrzeniu wszystkich uwag 
mieszkańców dotyczących tego zagadnienia opracował zmianę regulami-
nowych zasad rozliczeń. Koszty remontów rozlicza się na nieruchomości 
budynkowe oraz kategorie lokali lub gruntów. Zgodnie z przyjętą noweli-
zacją obciążanie kosztami remontów części wspólnej nieruchomości bę-
dzie zróżnicowane ze względu na wyposażenie lokali w instalacje, spo-
sób wykorzystania lokali oraz używania części wspólnej. Wprowadzone 
zmiany mają doprowadzić do tego, aby obciążenie za utrzymanie części 
wspólnej przypadające na każdego użytkownika oddawało faktyczny jego 
udział w tej nieruchomości. Przyjęty sposób podziału kosztów jest zadość-
uczynieniem zasadzie równości praw i obowiązków związanych z korzy-
staniem z nieruchomości oraz ponoszeniem kosztów zarządu nieruchomo-
ścią wspólną przez użytkowników różnych kategorii lokali.

Kolejna zmiana związana jest z rozliczaniem kosztów wody w przy-
padku zmiany ceny w trakcie miesiąca. Coraz mniejsza liczba mieszkań-
ców informuje spółdzielnię o stanie wodomierzy na dzień zmiany ceny 
wody. Z wieloletnich naszych obserwacji wynika, że zużycia w poszcze-
gólnych lokalach są ustabilizowane, co pozwala na dokonanie rozlicze-
nia na podstawie średniego zużycia. Wobec powyższego w regulaminie 
przyjęto zasadę, że wskazania na dzień zmiany ceny lub dzień rozlicze-
nia ustala się na podstawie średniego zużycia w okresie pomiędzy dwoma 
wiarygodnymi odczytami.

Na pewno zanim dotarliście Państwo do tych słów zauważyliście, że 
nastąpiły w naszym informatorze spore zmiany. Wiele z nich nabrzmiewało 
od lat, ale jak to w życiu bywa potrzeba impulsu, który nadaje nagłe 
przyspieszenie myślom i zamienia je w czyny. W tym przypadku była to 
zmiana wydawcy naszego pisemka. Chcąc obniżyć koszty rozpisaliśmy 
kolejny przetarg na skład i druk informatora. Decyzja okazała się wielce 
trafiona, bo zwycięska oferta nie dość, że była korzystniejsza finansowo 
od dotychczasowej to jeszcze zakładała zwolnienie z podatku VAT 
dzięki uzyskaniu dla naszego kwartalnika numeru ISSN (International 
Standard Serial Number czyli Międzynarodowego Znormalizowanego 
Numeru Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowego niepowtarzalnego 
identyfikatora wydawnictw).

Jednym słowem same plusy! Jeżeliby szukać dziury w całym to nowym 
obowiązkiem związanym z nadaniem numeru ISSN stanie się obowiązek 
przesyłania paru egzemplarzy np. do Biblioteki Narodowej. Ale czy to 
minus?

Koszty, prestiż to w końcu nie najważniejsze! Najważniejsza jest 
misja, którą chcemy realizować. Istotą naszego do Państwa pisania jest 
poza chęcią i potrzebą przekazania istotnych informacji o sprawach, 
którymi dla doskonalenia Państwa obsługi się zajmujemy, jest zamiar 
tworzenia poczucia wspólnoty. Wspólnoty nie tyle interesów, co ludzkich 
więzi i myśli. Mam świadomość naszej w tym niedoskonałości, ciągłego 
poszukiwania, ale właśnie wyrazem naszej misji uczyniliśmy tytuł, który 
wybraliśmy dla naszego informatora. Od dzisiaj „Tu mieszkamy” jeszcze 
bardziej niż dotychczas, dojrzalej, chce integrować, spajać, przekonując, 
że więcej nas łączy niż dzieli. 

Jacek Kołodziej

DOJRZEWAMY! ZMIANY W REgULAMINACh
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Zmiany dotyczą również podziału okresu rozliczeniowego koszów 
przy zmianie użytkownika lokalu. W przypadku zbycia lokalu, bądź też 
w innych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podziału okre-
su rozliczeniowego kosztów. Dniem podziału okresu rozliczeniowego jest 
dzień podpisania aktu notarialnego. W przypadku wskazania późniejszego 
terminu rozliczeń niż akt notarialny, niezbędne jest złożenie w obecności 
pracownika spółdzielni odpowiedniego oświadczenia przez obie strony 
transakcji. 

7 marca 2008 roku Sąd Najwyższy podjął Uchwałę Sygn. akt III CZP 
10/08 zobowiązującą właściciela lokalu mieszkalnego do ponoszenia wy-
datków związanych z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowią-
cego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. Wyjątek w tej Uchwa-
le jak określił Sąd stanowią wydatki na remonty i bieżącą konserwację 
części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączo-
nym z budynkiem, dlatego one obciążają wspólnotę mieszkaniową. 

W związku z tym Rada Nadzorcza zdecydowała, że zachodzi koniecz-
ność dostosowania naszego „Regulaminu obowiązków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani” i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali” 
do powyższej Uchwały, dlatego też usuwanie przecieków przez balkony 
i loggie zostało przeniesione z obowiązku Członka do obowiązków spół-
dzielni. Zmiana ta jest zgodna z powyższą uchwałą, bowiem prace polega-
jące na zabezpieczeniu zbrojenia balkonu i loggii przed ingerencją wody 
z pewnością można zaliczyć do remontów konstrukcji tych elementów 
budynku. 

W Dzienniku Ustaw z  1 lipca 2010 roku nareszcie ukazało się Rozpo-
rządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy 
na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, które 
szczegółowo określa przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na 
rewitalizację. W oparciu o nie możemy przystąpić do przygotowywania 
wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie szczegółowego zakre-
su realizowanych prac w ramach projektów uzgodnionych z Urzędem Mia-
sta. Nie znaczy to, że dopiero teraz przystępujemy do realizacji naszego 
programu. Obecnie na ukończeniu są prace projektowe w zakresie rewita-
lizacji 60. budynków uczestniczących w programie, które to dokumentacje 
będziemy sukcesywnie przesyłać do Wydziału Administracji Budowlanej 
Urzędu Miasta w celu uzyskania odpowiednio pozwolenia na wykonanie 
robót lub zgłoszenia ich wykonania. Mamy nadzieję, że Urząd mając na 
uwadze, że nasz program jest jednym z elementów całego programu dla 
Bydgoszczy realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
będzie ściśle z nami współpracował w celu osiągnięcia jak najszybciej 
celu, jakiemu przyświeca wykonanie tych prac oraz uzyskanie pomocy  
finansowej w ramach dotacji unijnych. Poza dokumentacją na moderni-
zację budynków są przygotowywane dokumentacje parkingów oraz pla-
ców zabaw, które są również ujęte w planie rewitalizacji. W stosunku do 
pierwotnych założeń terminowych brak podstaw prawnych spowodował 
pewien poślizg, ale już teraz możemy zapewnić wszystkich Państwa cze-
kających na nowe windy, place zabaw i parkingi, że przyszły rok pozwoli 
uzyskać zauważalne efekty.

ZMIANY W REgULAMINACh REWITALIZACJA
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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Każdego roku, jesienią przeprowadzamy 
ankietę, w której prosimy naszych mieszkań-
ców o ocenę naszej pracy. 

Poprosimy też o podzielenie się z nami 
pomysłami na poprawę naszej działalności 
ale też o uwagi krytyczne. Ma to na celu  ze-
branie informacji jakie są Państwa potrzeby 
i oczekiwania w zakresie zarządzania nieru-
chomościami.

Dlatego uprzedzamy, że do 125. losowo wybranych mieszkań zadzwo-
ni nasz pracownik z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimo-
wa. Zawiera kilkanaście pytań. 

Potwierdzenie danych ankietera przez pracowników spółdzielni moż-
na dokonać w administracjach osiedlowych w sekretariacie Spółdzielni 
tel.  52 323 44 50 lub u Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ tel. 52 323 44 65.

Z góry dziękujemy w imieniu wszystkich mieszkańców i pracowni-
ków spółdzielni, wylosowanym Osobom, za czas oraz trud poświęcony na 
ustosunkowanie się do tematów określonych w ankiecie!

Pełnomocnik  Zarządu ds. SZJ
   Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”

       Andrzej Dąbrowski

To pytanie jest zadawane przez naszych mieszkańców, z reguły na po-
czątku każdego sezonu grzewczego, od wielu lat. W poprzednich latach 
wyjaśnialiśmy, że są ważniejsze prace do wykonania, i że koszty podziel-
ników elektronicznych są relatywnie wysokie itd. 

W zasadzie dopiero w III kwartale 2008 przekazaliśmy pierwszą kon-
kretną informację na ten temat. Podaliśmy wtedy, że w 2009 roku planuje-
my montaż w około 20 budynkach. Podobną ilość budynków zaplanowa-
no na 2010 rok. 

W chwili obecnej z przyjemnością możemy Państwu zakomunikować, 
że we wrześniu br. zapadły decyzje o sukcesywnej wymianie podzielni-
ków wyparkowych na elektroniczne oraz wodomierzy na wodomierze 
umożliwiające zdalny odczyt wskazań. Na tą decyzję znaczący wpływ 
miało zarówno rosnąca presja ze strony mieszkańców oczekujących uno-
wocześnienia opomiarowania jak i malejące ceny urządzeń oraz możli-
wość uzyskaniu dotacji na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

W chwili obecnej 34 budynki naszej spółdzielni są wyposażone w po-
dzielniki i wodomierze odczytywane zdalnie (odczyt nie wymaga wcho-
dzenia do mieszkań). Wymiana w pozostałych budynkach jest planowana 
na lata 2010-2013.

Do końca bieżącego roku zamierzamy dokonać wymiany w 16 budyn-
kach (w 5 prace są wykonane). Na 2011 rok wstępnie planujemy wymianę 
w około 70 budynkach.

Poniżej kilka informacji o montowanych urządzeniach oraz  
o udostępnieniu mieszkańcom odczytów przez Internet.

1. Co to jest podzielnik elektroniczny?
W  pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to połączenie 

termometru z zegarkiem elektronicznym i kalkulatorem. W podzielni-
ku znajdują się dwa czujniki temperatury (grzejnika i otoczenia), zegar 
i układ zliczający jednostki, które są wynikiem porównania temperatury 

System Zarządzania Jakością - Ankieta Co z podzielnikami elektronicznymi?
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grzejnika, temperatury otoczenia i czasu oddawania przez grzejnik ciepła 
do otoczenia. Jest też wyświetlacz umożliwiający odczyt wskazań.

2. Czy podzielniki elektroniczne są dokładniejsze?
Tak. Liczba zliczanych jednostek jest kilkadziesiąt razy większa (koszt 

jednostki jest około 80 do 100 razy niższy). Nie ma odparowania letnie-
go. Jednostki są pokazane na wyświetlaczu nie wymagają aproksymacji  
i przemnażania.

3. Co daje odczyt radiowy?
Podzielniki z odczytem radiowym umożliwiają odczyt zdalny bez 

wchodzenia do mieszkania. Dlatego jednocześnie wymieniane są monto-
wane wodomierze radiowe. Przy rosnącej liczbie osób czasowo przeby-
wających poza stałym miejscem zamieszkania coraz dłużej wykonywane 
są odczyty, a tym samym coraz później mieszkańcy otrzymują rozliczenia. 
Odczyt radiowy tą niedogodność zlikwiduje.

4. Jak odczytać wskazania podzielników czy wodomierzy jeżeli nie 
korzystam z Internetu?

Jak wspomniano podzielnik ma wyświetlacz, na którym wyświetlane 
jest zużycie bieżące i z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Wodomierz 
niezależnie od modułu radiowego ma tradycyjne liczydło. 

5. Jak uzyskać dostęp do odczytów przez Internet?
Dostęp przez Internet dla mieszkańców umożliwiają tylko podzielni-

ki i wodomierze montowane od 2008 roku. Po uruchomieniu zdalnego 
odczytu oraz sprawdzeniu działania mieszkańcy otrzymują ze spółdzielni 
pismo z kodem aktywacyjnym (do kilku budynków kody zostały dostar-
czone przy okazji roznoszenia naszego informatora). Instrukcja zakładania 
konta jest umieszczona na stronie www.smbudowlani.pl w zakładce – od-
czyty podzielników.

W przypadku potrzeby uzyskania szczegółowych informacji prosi-
my kontaktować się z: Działem Gospodarki Energetycznej spółdzielni 
tel. 52 323 44 65.   

Andrzej Dąbrowski

Pomiar ilości dostarczonej wody niemal od zawsze odbywał się za 
pomocą wodomierza głównego, instalowanego na każdym połączeniu in-
stalacji wewnątrzbudynkowej z siecią wodociągową. Przy braku wodo-
mierzy lokalowych naturalną konsekwencją takiego praktykowanego od 
lat sposobu opomiarowania instalacji było naliczanie należności za wodę  
i odprowadzenie ścieków według wskazań z tych wodomierzy. 

Zostało to formalnie uregulowane Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. 
ustawy ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie 
wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra 
infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Tak więc za ilość zmierzoną licznikiem głównym, dostawca (Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.) obciąża właściciela nieruchomości. 

Mieszkańcy budynków wielolokalowych, przed wejściem w życie 
przedmiotowej ustawy, płacili za wodę dostarczaną do budynku według 
wskazań wodomierza głównego (budynkowego), a ilość była rozliczana 
z reguły wg liczby zameldowanych osób. Jednakże powszechne opomia-
rowanie lokali zwróciło uwagę na występowanie różnicy pomiędzy wska-
zaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidu-
alnych. 

Z tych powodów w 2005 r. znowelizowano ustawę o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadzając 
ustawowy obowiązek rozliczania ww. różnicy. 

W myśl art. 26 ust. 2 ustawy, jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie wła-
ściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wieloloka-
lowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Zgodnie  
z art. 26 ust. 3 właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego doko-
nuje wyboru metody rozliczania różnicy wskazań wodomierza głównego  
i sumy wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach. 

Co z podzielnikami elektronicznymi? Co to jest woda niezbilansowana 
i skąd się bierze?
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Zgodnie z powyższym zapisem Ustawy do właściciela lub zarządcy 
należy doprecyzowanie w odpowiednim regulaminie sposobu rozlicze-
nia zużycia wody dostarczonej do budynku na poszczególne lokale wraz  
z określeniem sposobu rozliczenia różnicy wskazań pomiędzy wodomie-
rzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych. 

Przyczyn powstawania różnicy jest kilka, między innymi: dopusz-
czalne przepisami błąd pomiarowy wodomierzy, rodzaju, nierejestrowane 
przecieki, brak jednoczesności dokonywania odczytów nie można wyklu-
czyć też nadużyć ze strony użytkowników.

Od kilku lat zarządcy budynków starają się o zmianę powyższych 
przepisów i dokonywania rozliczeń za wodę przez przedsiębiorstwo wo-
dociągowe wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy rejestrujących 
zużycie w lokalach, tak jak rozliczana jest dostawa energii elektrycznej 
czy gazu. Są sygnały, że ministerstwo rozważa możliwość wprowadzenia 
zmian w tym zakresie, jednakże proponowane rozwiązanie dotyczyłoby 
wyłącznie tych budynków, w których wodomierze rejestrujące byłyby in-
stalowane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne poza lokalem. Do 
czasu ewentualnych zmian w ustawie, różnice są problemem zarządcy. 

Dlatego Spółdzielnia stara się metodami organizacyjnymi i technicz-
nymi ograniczać rozmiary niezbilansowania, między innymi, zastępując 
w ramach legalizacji wodomierze różnych wytwórców markowymi wo-
domierzami firmy Metron lub w przepadku odczytu radiowego wodomie-
rzami firmy Sensus. Wodomierze są systematycznie legalizowane, a sto-
sowane od kilku lat plomby dobrze zabezpieczają przed manipulacjami. 
Budynki, w których różnice są wyższe od przeciętnych, podlegają szcze-
gólnej kontroli. Ponadto, gdy odczyty są wykonywane w innym terminie 
niż koniec okresu rozliczeniowego, do rozliczenia są one odpowiednio 
przeliczane.

Właśnie ze wzgledu na fakt, że różnice są techniczne dopuszczalne ich 
koszt do czasu nowelizacji przepisów jest w naszej Spółdzielni jednym ze 
składników kosztów administrowania. 

Mieszkańcami naszych osiedli są nie tylko dorośli, ale też i dzieci,  
i młodzież. Dbając o nasze zasoby musimy również mieć na uwadze po-
trzeby tych młodszych mieszkańców. Z tego względu rozpoczęliśmy dzia-
łania mające na celu uzyskanie wszelkich decyzji z Urzędu Miasta na to, 
by wyremontować zniszczone boisko przy ul. Komuny Paryskiej. Warunki 
i wymagania nałożone przez Urząd Miasta spowodował znaczne opóź-
nienia w realizacji modernizacji terenu boiska. W rezultacie przeprowa-
dziliśmy remont, który polegał na: wymianie ogrodzenia i pomalowanie 
konstrukcji, wykonaniu nowej nawierzchni trawnikowej, zamontowaniu 
siedzisk i nowych bramek. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią 
się do promowania sportu i czynnego wypoczynku.

To jeszcze nie „Orlik”, ale czy nam to wyszło oceńcie Państwo sami.
Mirosław Brzemiński

Co to jest woda niezbilansowana 
i skąd się bierze?

Spółdzielnia nie tylko zarządza 
nieruchomościami
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W tym roku z miesięcznym wyprzedzeniem rozpoczęły się prace nad 
budżetem Spółdzielni na 2011 rok. Trzeciego listopada przekazano projekt 
budżetu do konsultacji Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

Przy konstruowaniu budżetu kierowano się głównie dalszą racjonali-
zacją gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz utrzymaniem równowa-
gi ekonomiczno – finansowej Spółdzielni.

Projekt budżetu stworzono w oparciu o analizę uzyskiwanych przy-
chodów i ponoszonych kosztów w roku bieżącym oraz wzrost związany 
z inflacją i planowanymi zmianami ustawodawczymi w przepisach podat-
kowych i prawnych.

W nadchodzącym roku na działalność remontową i inwestycyjną 
planujemy przeznaczyć przeszło 19 mln zł, co stanowi 55% całkowitych 
kosztów i wydatków spółdzielni w 2011 roku.

Z kwoty tej na remonty planujemy 13,9 mln zł, a działalność inwesty-
cyjną 5,3 mln zł. 

Jak co roku w ramach remontów zakładamy wymiany: dźwigów oso-
bowych, ocieplenia ścian budynków, wodomierzy i podzielników kosztów 
ciepła na elektroniczne.

Prace remontowe na nieruchomościach zamierzamy wykonywać re-
alizując uwagi i sugestie mieszkańców oraz wymogi bezpieczeństwa wy-
nikające z prawa budowlanego.

W 2011 roku planujemy wykorzystać unijne dotacje na remonty z pro-
gramów rewitalizacji.

W ramach działalności inwestycyjnej mając na celu rozwój naszej 
Spółdzielni i zwiększanie przychodów bez dodatkowego obciążania człon-
ków w 2011 roku, chcemy dokonać zakupu gruntów pod nowe inwestycje, 
rozpocząć budowę nowego budynku mieszkalnego oraz podnosić standard 
lokali użytkowych poprzez ich modernizację.

 Zarządzając nieruchomościami dążymy do maksymalnie indywidualne-
go, a tym samym możliwie sprawiedliwego ponoszenia kosztów przez miesz-
kańców wszystkich budynków, poprzez tworzenie indywidualnych planów 
gospodarczych uwzględniających specyfikę wpływającą na koszty utrzymania 
każdej nieruchomości. Obecnie rozliczamy indywidualnie koszty remontów, 
niezbilansowanej wody, pożytki z części wspólnej, koszty sprzątania. W 2011 
roku zakładamy wprowadzenie indywidualizacji kosztów konserwacji.

Warto przypomnieć, że w okresie zimowym w 2010 roku w Spółdziel-
ni ponieśliśmy znaczne koszty z tytułu usuwania skutków zimy. Koszty 
te były rozliczane indywidualnie na poszczególne nieruchomości i będą 
miały wpływ na wysokość planowanych na przyszły rok stawek.

W wyniku szczegółowej analizy przychodów i ponoszonych kosztów 
celem ich zrównoważenia niezbędnym jest zweryfikowanie stawek, co 
będzie skutkowało wzrostem opłat dla lokali mieszkalnych w większo-
ści nieruchomości. Spółdzielnia nadal będzie pokrywała część kosztów 
utrzymania nieruchomości przypadających na członków, w 2011 roku  
w wysokości około 0,28 zł/m2 miesięcznie. 

W przypadku opłat na fundusz remontowy nie przewidujemy zmian, chy-
ba że mieszkańcy budynku demokratycznie zdecydują o wykonaniu remon-
tu bądź modernizacji ich nieruchomości, a środki zgromadzone na funduszu 
remontowym nieruchomości będą niewystarczające, naturalną konsekwencją 
będzie podniesienie stawki remontowej do czasu spłaty zadłużenia.

Lucyna Żebrowska

BUDŻET NA 2011 ROK
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Jak co roku podamy zadłużenie w Państwa nieruchomości na klat-
kach schodowych budynków. Informacje te zostaną wywieszone po 
22.11.2010 r. Przypominamy, że każdy członek spółdzielni i jego współ-
małżonek mają prawo przeglądać rejestr zadłużonych członków, który 
jest do wglądu w Administracjach Osiedli, Dziale Obsługi Mieszkańców 
oraz Dziale Windykacji. 

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

Warto zainteresować się zadłużeniem własnego bloku, bowiem od 
kilku lat każda nieruchomość rozliczana jest indywidualnie. Brak wpłat 
części osób powoduje między innymi mniej środków na funduszu remon-
towym, z którego finansowane są prace niezbędne do właściwego utrzy-
mania stanu technicznego Państwa nieruchomości. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
wnoszącym terminowo opłaty mieszkaniowe.

Rada Nadzorcza podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców .

29 września br. w Domu Kultury „Modraczek” Rada Nadzorcza wraz 
z Zarządem, Przewodniczącymi Rad Osiedli i Kierownikami Administra-
cji Osiedli spotkała się z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej. 
Wśród zaproszonych była Pani mł. insp. Dorota Gąsiorowska – Komen-
dant Komisariatu Bydgoszcz–Wyżyny, Pan nadkom. Sławomir Szymań-
ski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Byd-
goszczy, Pan mł. insp. Sławomir Machaliński – Komendant Komisariatu 
Bydgoszcz–Śródmieście i Pan Adam Dudziak – Naczelnik Wydziału ds. 
Dzielnic Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Głównym tematem spotkania była kwestia bezpieczeństwa miesz-
kańców i zapewnienia porządku na osiedlach. Przedstawiciele służb 
zgodnie mówili, że warunkiem bezpieczeństwa i porządku na osiedlach 
jest współpraca między członkami i pracownikami spółdzielni a służ-
bami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo. Zawarcie tego 
typu „koalicji” daje większe możliwości monitorowania osiedli i szyb-
kie reagowanie na każde niepożądane zachowanie. Pan Henryk Bocian 
Kierownik Administracji „Na Skarpie” przedstawił pozytywne efekty 
działania firm ochroniarskich na budynkach wysokich, a Funkcjonariu-
sze Policji i Straży Miejskiej zgodnie wyrazili uznanie wobec tej inicja-
tywy. Efektem funkcjonowania takiego systemu ochrony jest m.in. ogra-
niczenie liczby włamań i dewastacji klatek schodowych. Odpowiednio 
zorganizowany, sprawny system zabezpieczeń pozwala obniżyć wydatki 
z funduszów remontowych na wszelkiego rodzaju renowacje i naprawy.  
Funkcjonariusze zasugerowali ponadto, aby osoby bezdomne wypraszać 
spokojnie i stanowczo. Zwrócili również uwagę na to, aby nie otwierać 
domofonem drzwi dla roznoszących ulotki, zwłaszcza, że na zewnątrz 
większości budynków wiszą specjalne skrzynki na reklamy.

W kwestiach sporów między sąsiadami, Pani mł. insp. Dorota Gąsio-
rowska  Komendant Komisariatu Bydgoszcz–Wyżyny, zwróciła uwagę, że 
podstawowym sposobem rozwiązywania konfliktów powinno być użycie 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Spotkanie z funkcjonariuszami policji 
i straży miejskiej
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tzw. „środków miękkich” – czyli dialog  i rozwiązanie ich za pomocą roz-
mowy. Zaapelowała ponadto o posiadanie w każdym mieszkaniu, 
w widocznym miejscu numerów telefonów do służb, zwłaszcza do Policji 
(997), Straży Pożarnej (998) i Pogotowia (999).

Pan Piotr Kozłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej SM BUDOW-
LANI w Bydgoszczy podkreślił, że istnieje już współpraca między Spółdziel-
nią, Policją i Strażą Miejską w zakresie działań profilaktycznych: wspólna 
organizacja festynów, pikników i spotkań z mieszkańcami, ale warto rozwi-
jać kolejne jej formy, a jedną z nich są chociażby takie spotkania.

Zgodnie zwrócono uwagę, że skuteczność wszelkich działań wzro-
śnie, jeżeli będą one integrowały kwestie administracyjne, czyli przepisy 
porządkowe, komunikację pomiędzy zarządcami osiedli i mieszkańcami, 
z działaniami prewencyjnymi służb (policji i straży miejskiej) z aktywnym 
działaniem mieszkańców, ich współpracy z zarządcami nieruchomości, 
służbami ochrony i wzajemnej pomocy w celu poprawy jakości bezpie-
czeństwa.

Rozmawiano także o problemach parkowania na osiedlach. Pan Adam 
Dudziak – Naczelnik Wydziału ds. Dzielnic Straży Miejskiej w Bydgosz-
czy poinformował, że od 4 września br. zaczęły obowiązywać zmienione 
przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi np. za nie-
prawidłowe parkowanie na drodze osiedlowej lub też za postawienie sa-
mochodu na miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej – moż-
na zostać ukaranym mandatem. Do tej pory znaki drogowe na drogach 
wewnętrznych, (jeżeli nie było tam strefy zamieszkania), miały jedynie 
charakter porządkowy, a ich lekceważenie nie było wykroczeniem. Teraz 
ma się to zmienić.

Kończąc spotkanie Przewodniczący Rady Nadzorczej zaznaczył, że 
tego typu spotkania powinny odbywać się regularnie, ponieważ stanowią 
one znakomite podstawy do współpracy, której głównym celem jest dobro 
naszych mieszkańców. Stwierdzenie to zostało przyjęte przez przybyłych 
przychylnie i ze zrozumieniem.

             Agnieszka Buzalska, Rafał Jaroch 

W rozliczeniu kosztów podgrzania wody znajduje się pozycja
 „podgrzanie wody koszty stałe”. Co to są koszty stałe? 
Pozycja „podgrzanie wody koszty stałe” jest to głównie koszt „mocy 

zamówionej” dla wymiennika ciepła podgrzewającego wodę. Jest to koszt 
gotowości dostawy ciepłej wody niezależny od ilości podgrzanej wody,  
a tym samym ilości ciepła zużytego do podgrzania. Zgodnie z uchwalo-
nym przez Radę Nadzorczą regulaminem koszt ten jest dzielony propor-
cjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkania. 

W październiku syn wyjeżdża na studia, co mogę zrobić 
        by pomniejszyć opłaty za mieszkanie?

Można ograniczyć ogrzewanie pokoju syna przez ustawienie zawo-
ru np. na 1, można również przyjść do spółdzielni i zadeklarować niższe 
normy na wodę. Jednak trzeba pamiętać, że opłaty wnosimy zaliczkowo  
i ich rozliczenie następuje raz w roku, w zależności od zużyć możemy 
mieć nadpłatę lub niedopłatę w opłatach.

Nie złożyłam wniosku o przeniesienie własności, 
        czy na taką czynność mam jakiś termin?

Nie, na złożenie wniosku dotyczącego przeniesienia własności nie ma 
wyznaczonego terminu, może Pani to zrobić w każdej chwili. W naszej 
spółdzielni już 39 % ogółu mieszkań posiada status odrębnej własności.

Czy mogę za pośrednictwem spółdzielni 
          ubezpieczyć swoje mieszkanie?

Tak, może Pan. Wystarczy przyjść do właściwej administracji osiedlo-
wej i wypełnić wniosek o ubezpieczenie mieszkania. Składkę za ubezpie-
czenie płaci się razem z opłatami za mieszkanie. W trakcie ubezpieczenia 
można zadeklarować niższą lub wyższą sumę ubezpieczenia mieszkania. 
Składki wahają się od 4,50 do 36 zł miesięcznie.

Spotkanie z funkcjonariuszami policji 
i straży miejskiej

ODPOWIADAMY NA PYTANIA
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Darowałam mieszkanie wnukowi, czy mogę decydować o tym 
         czy je sprzedać czy nie?

Niestety nie, o tym może zadecydować tylko wnuk, gdyż z chwilą podpi-
sania aktu notarialnego darowizny mieszkania staje się jego właścicielem. 

Mój zmarły mąż był członkiem spółdzielni, otrzymałam teraz kartę 
opłat z wyższą stawką z tyt. administrowania i konserwacji, dlaczego?

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakazuje od osób niebędą-
cych członkami spółdzielni pobierać pełne koszty utrzymania nierucho-
mości, w której znajduje się lokal. Stąd w karcie opłat wyższa stawka za 
administrowanie. 

Czy spółdzielnia jest czynna w sobotę?
Nie, pracujemy od poniedziałku do piątku, w sobotę biura spółdzielni 

są nieczynne Awarie elektryczne można zgłaszać pod nr tel. 604 400 756, 
wodno-kanalizacyjne, gazowe i odpowietrzenia grzejników pod nr tel. 
665 880 013; awarie instalacji domofonowych pod nr tel. 604 215 268.

Po włączeniu w naszych budynkach ogrzewania mam zimne 
        kaloryfery, prawdopodobnie się zapowietrzyły, gdzie mam to zgłosić?

Może to Pani zgłosić do właściwej dla Pani miejsca zamieszkania ad-
ministracji osiedlowej, a poza godzinami jej urzędowania również pod nu-
mer pogotowia hydraulicznego tel. 665 880 013.

Czy mogę zwiększyć wnoszoną, co miesiąc zaliczkę 
         na centralne ogrzewanie? 

Tak, można to zrobić pisemnie lub osobiście w Dziale Eospodarki 
energetycznej przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 1 pokój 201.

Barbara Budziak

LISTOPAD
17 (środa) godz. 17.00 

„Aktywnie w trosce o Trzeci Wiek” – spotkanie z przedstawicielami  
straży miejskiej w ramach działalności klubu e- seniora

18 (czwartek) godz. 18.00 
spotkanie będące wspomnieniem nieżyjącego już poety Wojciecha  

Sobeckiego. Oprawa muzyczna w wykonaniu Justyny Jażdzyk – fortepian

21 (niedziela) od godz. 10.00 do 18.00 
wystawa modelarstwa

25 (czwartek) godz. 17.00 
koncert „Życie i twórczość Fryderyka Chopina” w wykonaniu studentów 

Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy

26 (piątek) godz. 10.00 
 dla milusińskich Dzień Pluszowego Misia

27 (sobota) godz. 15.30 
popołudnie andrzejkowe w Klubie Seniora

GRUDZIEŃ
9 (czwartek) godz. 18.00 

zapraszamy do Kawiarni Literackiej na spotkanie z Lucyną Siemińską, 
która zadebiutowała w listopadzie 2006 roku wierszem „Chwila”

13 (poniedziałek) godz. 11.00 
uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszają na zajęcia origami

16 (czwartek) godz.17.00 
koncert kolęd w wykonaniu studentów Instytutu Edukacji Muzycznej 

UKW w Bydgoszczy

31 (piątek) godz. 21.00 
zabawa sylwestrowa

ODPOWIADAMY NA PYTANIA Zaproszenie do Domu Kultury 
„Modraczek”
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POgOTOWIE  TEChNICZNE

Awarie do Pogotowia Technicznego 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 domofonowe, tel. 604 215 268 

 
– awarie wind całodobowo do firmy konserwującej windy 

w Państwa nieruchomości 

Uroczyste podsumowanie konkursu „Osiedle w kwiatach i zieleni” 
odbyło się 23 października w DK „Modraczek”. W tym roku spółdzielcze 
rady osiedli wyróżniły 154 osoby. Ciszymy się, że przybywa osób wśród 
naszych mieszkańców, którym nie jest obojętny wygląd i estetyka naszych 
osiedli. Uroczystość w Modraczku uświetnili studenci UKW w Bydgosz-
czy, którzy przygotowali koncert saksofonowy. Fotoreportaż z imprezy 
zamieściliśmy na 2 stronie okładki.

Wręczenie statuetki „Kobieta z pasją” w tym roku odbyło się rów-
nież w Modraczku, 24 października. Tegoroczną laureatką została Ho-
norata Wilk – kierownik Domu Dziennego Pobytu „Senior” i inicjator-
ka założenia Stowarzyszenia „Z potrzeby serca’. Od wielu lat organizuje 
grupy artystyczne, koła zainteresowań i spotkania dla osób starszych. Jest 
również inicjatorką corocznego marszu kapeluszowego seniorów ulicami 
Bydgoszczy. Fotoreportaż z koncertu na 3 stronie okładki.

ALE TO JUŻ BYŁO ...

FOTOREPORTAŻ

Kobieta z pasją

Grupa artystyczna z Domu Dziennego Pobytu „Senior”

Goście koncertu z okazji przyznania statuetki Kobiety z pasją

Odsłonięcie karykatury Honoraty Wilk 
 (autor karykatury – Marek Rona)



Zachęcamy Państwa 
do korzystania ze strony 

WebLokator! 

WebLokator

Już ponad 290 osób korzysta z portalu WebLokator 
dostępnego na stronie internetowej 

www.smbudowlani.pl

umożliwiającego przeglądanie podstawowych danych 
dotyczących użytkowanych przez siebie lokali 

(stan zasobowy oraz finansowy).
Zainteresowane osoby, które posiadają prawo do lokalu 

i chciałyby uzyskać potwierdzenie aktywacji konta 
zawierającego identyfikator oraz hasło początkowe 

zapraszamy do właściwej administracji osiedlowej lub  
do działu obsługi mieszkańców w siedzibie spółdzielni.


