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WALNE ZgROMADZENIE 2011 
– Refleksje

W maju odbyły się po raz trzeci w historii naszej spółdzielni obrady 
Walnego Zgromadzenia. Poza podaniem wyników głosowań nad uchwa-
łami i wyborów do Rad Osiedli spróbujemy zastanowić się nad innymi 
aspektami tego najważniejszego organu spółdzielni.

Frekwencja
W całym Walnym Zgromadzeniu 2011 wzięło udział łącznie 273 

członków spółdzielni (1. część – 47 osób, 2. część – 47 osób, 3. część – 50 
osób, 4. część – 57 osób, 5. część – 72 osoby). Dla porównania w 2010 r. 
uczestniczyły 302 osoby, a w 2009 – 230 osób.

Wnioskować można, że „magnesem” przyciągającym Państwa na ob-
rady WZ są głównie wybory, zwłaszcza do Rady Nadzorczej (odbyły się 
w 2010 r.). W 2009 r. żadnych wyborów nie było, stąd może najniższa 
frekwencja na przestrzeni trzech porównywanych lat.

Na tę frekwencję można spojrzeć dwojako. Można bowiem zarzucić, 
że jest zbyt niska, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy raptem ok. 
2-2,5% mieszkańców. Z drugiej strony jednak pamiętać musimy, że wcze-
śniej nigdy aż tylu z nas nie brało w tym udziału. W Zebraniach Przedsta-
wicieli (które istniały kiedyś w miejsce WZ) uczestniczyło jedynie kilka-
dziesiąt osób.

Frekwencja kilkuprocentowa w stosunku do ogólnej liczby członków, 
jest być może wynikiem (a takie głosy były słyszane w trakcie obrad) do-
brej kondycji naszej spółdzielni i pozytywnego odbioru „Budowlanych” 
przez mieszkańców.

Znajomość tematyki
Plusem niegdyś istniejących Zebrań Przedstawicieli było to, że wy-

brani przez Państwa Przedstawiciele otrzymywali przed obradami kopie 
niezbędnych dokumentów (sprawozdań, projektów uchwał itp.). Obec-
nie, gdy każdy członek ma prawo uczestniczyć w WZ, niemożliwym jest 
wysłanie do blisko 12000 osób takiej ilości materiałów. Koszty wydruku  
i dostarczenia byłyby gigantyczne. Dlatego każdorazowo niezbędne do-
kumenty są dla każdego do wglądu w siedzibie SMB i w administracjach 
osiedli. Niestety na palcach jednej ręki możemy policzyć osoby, które 

przyszły się z tym materiałami zapoznać. Dlatego zachęcamy Państwa do 
skorzystania z możliwości zaznajomienia się z tematyką, zwłaszcza, że 
właściwy pracownik spółdzielni będzie mógł przy okazji wytłumaczyć 
Państwu znaczenie i sens poszczególnych dokumentów.

Prawo 
Odrębną kwestią jest znajomość powszechnie obowiązującego prawa. 

Musimy pamiętać, że przepisów można nie znać, ale należy je przestrze-
gać. Przykładem jest tu chociażby zgłaszany pomysł, aby o zagospoda-
rowaniu terenów należących do spółdzielni (czyli do wszystkich człon-
ków) decydowali jedynie ci, którzy mieszkają na danym osiedlu. Jest to 
niezgodnie z prawem. Nie można przecież ograniczyć czyjegoś prawa do 
współwłasności z powodu zamieszkiwania w innym miejscu. 

Demokracja
Nie wszystkim podobały się, podejmowane większością głosów, roz-

strzygnięcia, zwłaszcza w kwestiach porządkowych. Musimy uświadomić 
sobie, że organ kolegialny, a takim jest Walne Zgromadzenie, podejmu-
je decyzje w sposób demokratyczny. Ponadto zachęcamy wszystkich na-
szych członków do uczestnictwa w obradach. Państwa głos jest naprawdę 
ważny. Wykorzystajmy możliwość współdecydowania o najważniejszych 
sprawach spółdzielni.

Rafał Jaroch
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Walne Zgromadzenie 2011 
– NOWE RADy OSIEDLI

Tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia ponownie odbyły się 
w pięciu częściach. Tym razem jednak zorganizowane zostały w Domu 
Kultury „Modraczek”. Merytoryczna część obrad toczyła się w dużej sali, 
natomiast w holu ustawiony był punkt informacyjny, gdzie można było 
dowiedzieć się np. o wysokości zadłużenia budynku, stanie funduszu 
remontowego itp. Dla każdego przygotowany był również poczęstunek 
(do wyboru dwa dania na ciepło czy chleb ze smalcem), kawa, herbata  
i woda.

Obrady przebiegały w miarę sprawnie. Zdecydowaną większością 
głosów przyjęli Państwo wszystkie projekty uchwał przygotowane przez 
organy Spółdzielni. Były to uchwały w sprawach:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spół-a) 
dzielni w roku 2010;
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno-b) 
ści w roku 2010;
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za c) 
2010 rok;
przeznaczenia zysku netto za 2010 rok;d) 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2010 rok;e) 
zbycia nieruchomości przy ul. Węgierskiej 11;f) 
sfinansowania „miasteczka komunikacyjnego” przy  g) 
ul. Ogrody.

Uznania nie znalazły dwa projekty uchwał zaproponowane przez 
członków Spółdzielni. Obie dotyczyły zmian do Statutu.

W trakcie tegorocznego Walnego Zgromadzenia dokonali Państwo 
również wyboru Rad Osiedli na kadencję 2011-2014. 

23 maja b.r. kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów spo-
tkali się po raz pierwszy i dokonali ukonstytuowania Rad Osiedli w nastę-
pującej postaci:

Rada Osiedla „Na Skarpie”
Przewodniczący – Ludwik Klaczyński 
Z-ca Przewodniczącego – Henryk Woźniak 
Sekretarz – Halina Rutkowska 
Członek – Andrzej Jabłoński 
Członek – Zdzisława Konieczna 
Członek – Krzysztof Lipiński 
Członek – Joanna Ziętek

Rada Osiedla „Na Wyżynach”
Przewodniczący – Andrzej Bochniak 
Z-ca Przewodniczącego – Kazimierz Baran 
Sekretarz – Magdalena Szypuła 
Członek – Franciszka Błażejewska 
Członek – Anna Erward 
Członek – Janina Leszczyńska

Rada Osiedla „Centrum”
Przewodniczący – Teresa Wrzeszcz 
Z-ca Przewodniczącego – Józef Tański 
Sekretarz – Magdalena Jaroch 
Członek – Adam Juszkiewicz

W tym miejscu warto przypomnieć zakres działania Rad Osiedli, 
zgodnie z § 94 Statutu Spółdzielni.

§ 94
Do zakresu działania Rady Osiedla należy:1. 

współdziałanie z Kierownikiem Administracji Osiedla przy pro-1) 
jektowaniu planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz przy uchwalaniu 
programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,
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Zmiany w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych

współdziałanie z organizacjami, instytucjami i zakładami pracy na 2) 
rzecz gospodarczego rozwoju osiedla oraz w zakresie działalności 
społecznej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej, w szczególno-
ści współdziałanie przy organizowaniu imprez, konkursów, festy-
nów itp.,
opiniowanie opracowanych przez administrację osiedla okreso-3) 
wych planów remontów oraz sprawowanie kontroli nad jakością 
wykonania remontów,
podejmowanie działań zmierzających do przestrzegania przez 4) 
mieszkańców obowiązków wynikających z regulaminu porządku 
domowego oraz do dbałości o utrzymanie porządku i czystości  
w budynkach i ich otoczeniu,
przedstawianie i opiniowanie wniosków dotyczących budowy, na 5) 
terenie osiedla punktów handlowych, usługowych i innych urzą-
dzeń służących mieszkańcom osiedla,
organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,6) 
krzewienie kultury współżycia społecznego oraz propagowanie 7) 
poszanowania mienia spółdzielczego,
podejmowanie działań zmierzających do polubownego rozstrzyga-8) 
nia sporów powstających w związku z zamieszkiwaniem w osiedlu 
lub prowadzeniem na jego terenie działalności gospodarczej,
współdziałanie z Radą Nadzorczą w zakresie realizacji zadań go-9) 
spodarczych, usługowych, handlowych, socjalnych i kulturalnych 
w osiedlu oraz zadań o charakterze ogólnomiejskim,
opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zaległości we wno-10) 
szeniu przez członków (najemców, dzierżawców) opłat związa-
nych z używaniem lokali,
rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez człon-11) 
ków i skarg na działalność administracji osiedla,współdziałanie  
z Zarządem Spółdzielni i Urzędem Miejskim w zakresie aktualiza-
cji planu zagospodarowania przestrzennego osiedla.

Jak i kiedy można zgłosić sprawę w Radzie Osiedla?

RADA OSIEDLA

Częstotliwość spotkań 
w praktyce Posiedzenia 1 raz w miesiącu.

Dyżur Każdy pierwszy wtorek, w godz. 16-17.00  
w budynku właściwej Administracji Osiedla

Nr telefonu, e-mail

„Centrum”
tel. 52 341 46 92
fax 52 341 49 11
centrum@smbudowlani.pl

„Na Skarpie”
tel. 52 361 38 93
fax 52 361 29 01
naskarpie@smbudowlani.pl

„Na Wyżynach”
tel. 52 363 89 51
fax 52 363 89 96
nawyzynach@smbudowlani.pl

       

Posłowie od dłuższego czasu szykują zmiany w obowiązujących usta-
wach o spółdzielniach mieszkaniowych i w prawie spółdzielczym. Po-

nad 20 razy poselskie projekty zmian ustaw były rozpatrywane na posie-
dzeniach komisji i podkomisji sejmowych. Obecnie proponowane projek-
ty są przed kolejnym czytaniem w sejmie. We wtorek, 7 czerwca sejmowa 
komisja infrastruktury po zasięgnięciu opinii ekspertów z Biura Analiz 
Sejmowych negatywnie podeszła do projektu zmian. 

Proponowane zmiany dotyczą głównie wykupów mieszkań w spółdziel-
niach: członek, który chce mieszkanie lokatorskie lub własnościowe przekształ-
cić na odrębną własność składałby wniosek do wydziału wieczystoksięgowego 

Walne Zgromadzenie 2011 
– NOWE RADy OSIEDLI
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Spółdzielnia zarządcą 
wspólnot mieszkaniowych

sądu, gdzie nastąpi zmiana prawa, wpis i założenie księgi wieczystej. Do wnio-
sku należałoby załączyć zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu, spłacić 
przypadającą na lokal część kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na bu-
dowę oraz przedstawić uchwałę określająca udział w nieruchomości wspólnej. 
Obecnie formalności związane z wyodrębnieniem lokalu załatwia się w kance-
larii notarialnej, która to po spisaniu aktu notarialnego przesyła dokumenty do 
Sądu celem założenia księgi wieczystej. 

Kolejna zmiana dotyczyłaby zakładania wspólnot mieszkaniowych. Pro-
ponuje się, aby już po wyodrębnieniu jednego lokalu w nieruchomości po-
wstawała wspólnota mieszkaniowa. Obecnie o tym, czy powstanie wspólnota 
mieszkaniowa, czy też nie decyduje większość właścicieli lokali obliczana we-
dług wielkości udziałów w nieruchomości. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bu-
dowlani” od dawna przygotowana jest na prowadzenie i zarządzanie wspólno-
tami. Wszystkie wpływy i koszty księgowane i rozliczane są na poszczególne 
nieruchomości. Stawki również są ustalane na każdą nieruchomość osobno. 
Staramy się mieć jak najlepszy kontakt z mieszkańcami by znać ich oczekiwa-
nia względem prowadzenia nieruchomości. W tym celu zachęcamy naszych 
członków do tworzenia samorządów domowych mieszkańców.

Natomiast proponowana zmiana w zakresie gruntów, na których stoją 
bloki, a do których spółdzielnia nie ma praw, przewiduje, iż w ciągu 12 
miesięcy od daty wejścia w życie proponowanej ustawy osoby, które mają 
roszczenie do tych gruntów będą mogły się zgłaszać. Jeżeli tego nie zro-
bią, spółdzielnia będzie mogła wystąpić do sądu o zasiedzenie i uzyskać 
prawo do gruntu. W naszej spółdzielni takie problemy już nie występują.

Kolejne zmiany dotyczą między innymi spraw związanych z: lustra-
cją spółdzielni, podziałem i łączeniem spółdzielni, jej likwidacją lub upa-
dłością, udziałem w majątku wspólnym spółdzielni, czy też możliwości 
odzyskania tytułu prawnego przez osoby, które go utraciły, organizacją 
walnego zgromadzenia, organami spółdzielni.

To tylko niektóre propozycje zmian do ustaw, jakie będą ich losy po-
informujemy Państwa w kolejnych wydaniach.

Barbara Budziak

Głównym statutowym przedmiotem działalności spółdzielni, obok bu-
dowania lokali i domów mieszkalnych, jest zarządzanie nieruchomo-

ściami.
Oprócz zarządzania budynkami, które powstały wskutek działania 

spółdzielni naszą ambicją jest świadczenie usług zarządzania budynkami 
na zlecenie wspólnot mieszkaniowych.

Jesteśmy do tego przygotowani organizacyjnie, technicznie i ekono-
micznie.

Na zarządcy spoczywa wiele obowiązków: dokonywanie wszelkich 
czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie niepo-
gorszonym oraz inwestowania w zwiększanie jej wartości, użyteczności  
i szeroko rozumianego bezpieczeństwa bez nadmiernego obciążania 
mieszkańców, dbanie o przeglądy i konserwacje, utrzymywanie w należy-
tym porządku części wspólnych, dostarczanie mediów do budynków, ewi-
dencja zaliczek, kosztów i ich rozliczanie, współpraca z mieszkańcami.

Spółdzielnia zajmując się od wielu lat budynkami na rynku bydgoskim 
udowodniła, że potrafi dobrze wykonywać powyższe obowiązki. Przypo-
mnijmy, że to właśnie w naszej spółdzielni zostało najszybciej wykonane 
ocieplenie wszystkich budynków. Kładąc nacisk na energooszczędność 
byliśmy również prekursorami wyposażenia mieszkań w podzielniki cie-
pła i wodomierze. Obecnie realizowany jest program zdalnego (radiowe-
go) odczytu mediów, który objął już 40 % nieruchomości. Program oprócz 
odczytów online, zużycia wody i ciepła zawiera historię zużycia, umoż-
liwia prognozowanie opłat za media oraz udostępnia każdemu odbior-
cy indywidualny dostęp internetowy do swoich danych. Te rozwiązania 
spowodowały, że mieszkańcy mogą wpływać na zużycie energii i wody,  
a w rezultacie zmniejszać koszty utrzymania swojego lokalu bez zmniej-
szania komfortu zamieszkiwania.

Mamy wiele sygnałów, że mieszkania zarządzane przez naszą spół-
dzielnię cieszą się powodzeniem na rynku nieruchomości i osiągają dobre 
ceny. To najlepszy dowód na właściwą gospodarkę nieruchomościami, ale 
również na prawidłowe relacje między zarządcą a mieszkańcami. Od lat 

Zmiany w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych
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stawiamy na dobrą komunikację oraz aktywne uczestniczenie mieszkań-
ców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich nieruchomości.

Wiemy, że dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca do-
świadczonego zarządcy oraz świadomych swoich potrzeb i możliwości 
finansowych mieszkańców. Wyjaśnienie wszystkich spraw trapiących 
mieszkańców, rozbieżność ich stanowisk wynikająca z różnej oceny po-
trzeb wymaga od pracowników ogromnej delikatności i kultury, a często  
i umiejętności rozjemczych.

Nasze doświadczenie wynika przede wszystkim z zatrudniania wy-
soko kwalifikowanej kadry legitymującej się licencjami zarządców nieru-
chomości, uprawnieniami budowlanymi i w zakresie eksploatacji urządzeń  
i instalacji energetycznych.

To wszystko sprawiło, że w ostatnim okresie zaufało nam 13 wspól-
not mieszkaniowych spoza spółdzielni, które szukając na rynku zarządcy 
powierzyli nam swoje nieruchomości, a wiele innych jest zainteresowa-
nych podjęciem współpracy.

Wysoki poziom planowania rozwoju i remontów nieruchomości 
oraz prowadzenia dokumentacji technicznej i przeglądów technicznych, 
dokładność i przejrzystość wszelkich rozliczeń finansowych, skuteczność 
windykacji zadłużeń, niezawodność usług konserwatorskich i pogotowia 
technicznego świadczonych przez spółdzielnię członkowie wspólnot po-
twierdzili podczas rocznych podsumowujących zebrań.

Jesteśmy przekonani, że warto z nami współpracować, ponieważ 
oferujemy kompetentną, zaangażowaną obsługę na wszystkich płaszczy-
znach zarządzania nieruchomościami.

Zdzisława Knapińska

Zasoby spółdzielni w całości należą do jej członków. Są one podzie-
lone na takie, które użytkowane są i służą wyłącznie określonej gru-

pie osób – np. nieruchomości z budynkami mieszkalnymi oraz pozostałe, 
czyli takie, z których w różnych formach korzystają wszyscy członkowie 
spółdzielni.

O tym jak są utrzymywane nieruchomości należące do pierwszej gru-
py, w jakim są stanie technicznym, co na nich się znajduje mają prawo de-
cydować nasi członkowie oraz osoby nie będące członkami, a posiadające 
lokale w tych nieruchomościach. 

Z upływem czasu zauważamy, że coraz częściej korzystacie Państwo 
z tego prawa. Jest to bardzo przydatne w zarządzaniu nieruchomościami 
by nie powiedzieć niezbędne, bo kto jak nie mieszkańcy znają potrzeby 
określonej społeczności. Dlatego zachęcamy do aktywnego uczestnictwa 
w podejmowaniu decyzji odnośnie nieruchomości, w których Państwo 
zamieszkują, chociażby poprzez wypełnianie i odwrotne przekazywanie 
ankiet dotyczących prac planowanych do realizacji.

Kolejna grupa to nieruchomości pozostałe, należące do wszyst-
kich członków spółdzielni. Mamy tu na myśli nieruchomości zabu-
dowane i niezabudowane. Ich przeznaczenie i wykorzystanie od wie-
lu lat w określonym celu nie oznacza, że z czasem cel ten nie może się 
zmienić. Oczywiście takie zmiany muszą być uzasadnione i przyno-
sić korzyści. Korzyści to nie tylko osiąganie efektów finansowych, 
to również poczucie bezpieczeństwa, możliwość zorganizowania 
miejsc do wypoczynku, czy miejsc parkingowych i wiele innych. Jed-
nak o tym jak wykorzystywać tego typu nieruchomości współdecydu-
ją wszyscy członkowie spółdzielni, a nie tylko określona ich grupa jak  
w przypadku nieruchomości np. z budynkami mieszkalnymi. 

Natomiast w sprawach nieruchomości położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów spółdzielni, które wydawać by się mogło, że pozo-
stają w naszej dyspozycji, ale faktycznie należą do innych właścicieli np. 
do Miasta, spółdzielnia nie może podejmować żadnych decyzji o ich prze-
znaczeniu, czy zagospodarowaniu. Jednak w niektórych sytuacjach, gdzie 

Spółdzielnia zarządcą 
wspólnot mieszkaniowych

Zasoby spółdzielni 
własnością jej członków

Chcesz sprzedać lub zamienić mieszkanie? 
Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia 

na naszej stronie internetowej - www.smbudowlani.pl
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REWITALIZACJA

np. przeprowadzenie remontu lub zmiana sposobu wykorzystania terenu 
są konieczne dla poprawienia bezpieczeństwa bądź warunków zamiesz-
kania w naszych nieruchomościach, mogą Państwo wnosić swoje uwagi 
i propozycje, co zresztą od lat jest praktykowane, które następnie Zarząd 
Spółdzielni kieruje do właściwych organów lub instytucji w celu ich roz-
ważenia i w miarę możliwości załatwienia. Żeby ustalić, kto jest właści-
cielem danego terenu, kto nim może dysponować, jak przebiega granica  
wystarczy skontaktować się z administracją osiedla lub działem technicz-
no-eksploatacyjnym.

Elżbieta Rogalla

Jak wielokrotnie pisaliśmy uczestniczymy w Programie Rewitalizacji 
Miasta Bydgoszczy, w którego zakresie działań znalazła się  część 

osiedla Wyżyny i fragment Osiedla Leśnego. Nasz program nazwaliśmy 
„Odnowienie zasobów S.M. „Budowlani” na osiedlu „Wyżyny” i „Osie-
dlu Leśnym”. Dotychczas składał się on z dwóch części. Część pierwsza 
obejmowała prace, które mogły zostać zakwalifikowane w ramach po-
mocy „de minimis”, która niestety jest ograniczona kwotowo do 200.000 
euro, dlatego też został w niej ujęty mały fragment planowanych robót. 
W ramach części drugiej miały być prowadzone prace w szerszym za-
kresie tzn. nie tylko obejmować  budynki, lecz również teren wokół nich.  
W tej części znajdowały się plany dotyczące budowy miejsc postojowych. 
Pomimo wcześniejszych informacji podawanych w naszych publikacjach, 
jak również zamieszczenia na stronie internetowej wstępnych propozy-
cji lokalizacji parkingów, by informacja dotarła do wszystkich zainte-
resowanych postanowiliśmy wywiesić na klatkach schodowych mapki  
z projektowanymi miejscami postojowymi, w jakich rejonach miałyby one 

powstać. Po podaniu tych informacji część proponowanych lokalizacji zo-
stała oprotestowana przez mieszkańców nieruchomości, na których były 
zlokalizowane. Wobec takiego stanu rzeczy parkingi, na których realizację 
nie zgadzają się mieszkańcy zostały wycofane z naszego programu i nie 
będą budowane. 

W zakresie tych gdzie wypowiedziały się tylko pojedyncze osoby bę-
dziemy chcieli przeprowadzić w najbliższym czasie ankiety, aby uzyskać 
opinię większości. Z tych właśnie powodów oraz w oparciu o obowiązu-
jące przepisy w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych nie mogliśmy przystąpić do realiza-
cji II etapu naszego programu, albowiem warunkiem jego rozpoczęcia jest 
złożenie wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego. Niestety 
bez zatwierdzonych projektów (sprzeciwy spowodowały odstąpienie od 
uzyskania pozwolenia na budowę) proces zawarcia umowy z powyższym 
urzędem jest niemożliwy. Aby wywiązać się z projektu, jaki został wy-
brany w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Miejski musimy 
poszukać nowych lokalizacji jak również uzyskać zgody administracyjne 
oraz akceptację naszych mieszkańców, dlatego też nasz II etap został po-
dzielony na dwa podetapy. 

Wszystkie parkingi zostały umieszczone w trzecim etapie, aby móc 
uzyskać konieczne zgody, bez utraty możliwości uzyskania dotacji unij-
nych na prowadzone przez nas roboty, natomiast umożliwi to nam rozpo-
częcie I podetapu  naszego programu. Przed nami zatem sporo pracy nad 
uzyskaniem zgody mieszkańców by protesty kilku budynków nie zawaliły 
całego wielomilionowego programu.

Andrzej Asztemborski
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INWESTyCJE - EMOCJE I fAKTy ROZSTRZygNIęCIE SPRAWy SąDOWEJ

Kilka miesięcy temu wiele emocji wzbudził pomysł zagospoda-
rowania terenu przy ulicy Ogrody naprzeciwko Domu Kultury „Modra-
czek”. Przez wiele tygodni w lokalnych mediach i Internecie toczyła się 
zażarta dyskusja przeciwników i zwolenników nowej koncepcji wykorzy-
stania przedmiotowych gruntów.

Walne Zgromadzenie w maju b.r. podjęło m.in. uchwałę w spra-
wie sfinansowania budowy lub modernizacji „miasteczka komunikacyjne-
go” przy ulicy Ogrody. Przyjęto ją zdecydowaną większością głosów. Na 
wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie za przyjęciem 
uchwały głosowało 154 osoby, przeciw było 18 osób.

Wielka liczba podpisów pod protestem przeciwko inwestycji nie 
przełożyła się na ilość głosów przeciwko inwestycji w trakcie Walnego 
Zgromadzenie. Można pokusić się o wniosek, że emocje rozbudzone kilka 
miesięcy temu informacjami, które nie znalazły potwierdzenia wygasa-
ją. Spora część przeciwników inwestycji przyjęła argumenty Spółdzielni  
i zmieniła zdanie lub co najmniej nie jest już aż tak negatywnie nastawiona 
do proponowanych zmian.

Zarząd w trakcie marcowych spotkań mieszkańców oraz obrad 
Walnego Zgromadzenia wielokrotnie powtarzał, że tego typu inwestycje 
nie powstaną bez konsultacji z mieszkańcami. Wydaje się zatem, że spo-
kojnie i rzeczowo przedstawiona idea zagospodarowania spornego terenu 
zyskała większą ilość zwolenników niż przeciwników, a przykładem może 
być przyjęcie ww. uchwały.

Rafał Jaroch

W poprzednim numerze Tu Mieszkam pisaliśmy o toczącej się 
sprawie sądowej. Przypominamy, że kilkoro członków naszej spółdzielni 
w 2010 r. wniosło pozew do Sądu o uchylenie uchwały Walnego Zgroma-
dzenia w sprawie wyniku wyborów do Rady Nadzorczej. 11 maja 2011 r. 
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok oddalający powództwo. Po-
twierdził tym samym, że wyniki wyborów do Rady Nadzorczej są ważne, 
a obrady zostały przygotowane merytorycznie i zgodnie z prawem, nato-
miast drobne niedogodności (akustyka hali Chemika, wysokie schody) nie 
miały wpływu na wyniki głosowań. 

Mając doświadczenia z  dwóch lat organizacji Walnego Zgroma-
dzenia na Chemiku, a także zarzutów, które pojawiły się w pozwie, te-
goroczne obrady przygotowaliśmy w „Modraczku”. Był to przysłowiowy 
„strzał w dziesiątkę”. Nasz Dom Kultury świetnie się sprawdził. Sala, na 
której odbywały się obrady miała wystarczająco dużo miejsca, aby pomie-
ścić wszystkich uczestników. Nie było problemów z akustyką, a osoby  
z donośniejszym głosem mogły nawet obyć się bez mikrofonu.

Zakończona sprawa sądowa pozwoliła nam również dostrzec pew-
ne niejednoznaczności w przepisach Statutu Spółdzielni. Dlatego też po-
stanowiliśmy przygotować projekt niezbędnych zmian na przyszłoroczne 
obrady Walnego Zgromadzenia. Jesienią rozpoczną się pracę nad nimi. Już 
dziś zachęcamy Państwa do udziału przy ich tworzeniu.

Wierzymy, że sprawa sądowa nie będzie miała dalszego ciągu. Na-
szym zdaniem uzasadnienie wyroku jest na tyle trafne i wyczerpujące, że 
rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Rafał Jaroch
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Ubezpieczenia naszych budynków

W czerwcu rozpoczęliśmy współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. 
Informacje o osobach zadłużonych spółdzielnia będzie mogła przekazy-
wać do KRD. Umieszczenie informacji o zadłużeniu skutkować będzie 
znacznymi uciążliwościami dla osób, które zalegają z płatnościami. Przede 
wszystkim uniemożliwi lub ograniczy możliwość zaciągania kredytów 
bankowych, zakupu rzeczy w systemie ratalnym, zawierania umów z fir-
mami telekomunikacyjnymi (internet, telefon, telewizja kablowa). 

Zadłużenie może być przyczyną utraty mieszkania!!!
 
Przez pierwszych pięć miesięcy 2011r wykonane zostały 2 eksmisje z lo-
kali mieszkalnych. Kolejnych 5  eksmisji będzie wykonane w najbliższych 
miesiącach, o ile nie nastąpi spłata zadłużenia. Ponadto na wniosek spół-
dzielni w maju 2011r komornik sądowy zlicytował mieszkanie. Pieniądze 
uzyskane w wyniku sprzedaży pokryją zadłużenia, a pozostała część zo-
stanie wypłacona byłemu właścicielowi. W chwili obecnej spółdzielnia 
prowadzi kolejnych 11 spraw o licytację mieszkania. Na podkreślenie za-
sługuje fakt, że sprawy te dotyczą zarówno lokali z prawem własnościo-
wym jak i odrębną własnością. 
 W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2011 r. odnotowaliśmy wzrost 
zadłużenia w budynkach mieszkalnych. Przypominamy, że każdy członek 
spółdzielni i jego współmałżonek mają prawo przeglądać rejestr zadłu-
żonych członków, który jest do wglądu w administracjach osiedlowych, 
w dziale obsługi mieszkańców i dziale windykacji. Warto zainteresować 
się zadłużeniem własnego bloku, bowiem od kilku lat każda nierucho-
mość rozlicza się indywidualnie. Brak wpłat części osób może skutkować  
w przyszłości niedoborem środków finansowych niezbędnych do właści-
wego utrzymania Państwa nieruchomości. 

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom 
wnoszącym terminowo opłaty mieszkaniowe.

Grzegorz Zasada

Zawarte przez spółdzielnię ubezpieczenia obejmują części wspólne 
nieruchomości budynkowych, a więc około 25-30 % wartości odtworze-
niowej budynku.

W razie wystąpienia szkody całkowitej odbudowa budynku byłaby 
niemożliwa, ponieważ suma ubezpieczenia nie pokryje pełnych kosztów 
budowy.

Co prawda ryzyko wystąpienia zdarzenia powodującego całkowite 
zniszczenie budynku jest niewielkie, ale spółdzielnia rozważa poszerzanie 
zakresu ubezpieczeń w celu pełnej ochrony interesów mieszkańców.

Wiąże się to jednak z większymi kosztami obciążającymi nierucho-
mość, bowiem składka ubezpieczeniowa wzrosłaby nawet kilkakrotnie.

Pozostają również do wyjaśnienia problemy natury prawnej, wyni-
kające ze skomplikowanej struktury własnościowej w budynku. Naszym 
zdaniem niezbędna jest regulacja ustawowa, która jednoznacznie określa-
łaby zasady ubezpieczeń nieruchomości spółdzielczych i wspólnot miesz-
kaniowych.
 Odrębnym zagadnieniem jest odpowiedzialność cywilna za szkodę 
na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanemu wskutek np. nie-
wykonania remontu części wspólnych nieruchomości, których stan takie-
go remontu wymaga.
Wobec dysponowania nieruchomością i środkami na funduszu remonto-
wym w coraz większym zakresie przez mieszkańców, rola zarządcy spro-
wadza się do planowania i proponowania remontów.
Wraz z uprawnieniami rośnie również odpowiedzialność, dlatego musimy 
zdawać sobie sprawę, że w razie wystąpienia zdarzeń odszkodowawczych 
wskutek zaniechania remontu np. z powodu braku środków na funduszu 
remontowym, mieszkańcy będą obciążeni kosztami odszkodowań.
Dlatego dla nieruchomości niezbędne są prace, które zabezpieczają jej na-
leżyty stan techniczny i te spółdzielnia będzie proponować w pierwszej 
kolejności. Natomiast prace podnoszące wartość nieruchomości, zwięk-
szające komfort zamieszkiwania, a więc również istotne, muszą przecho-
dzić na drugi plan.

WINDyKACJA NALEżNOśCI



20 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI

1958-2011
21

żEBy żyŁO NAM SIę LEPIEJ

Chcemy sprostać oczekiwaniom i realizować plany mieszkańców w za-
kresie podnoszenia standardu nieruchomości, ale musimy też zwracać ich 
uwagę na obowiązki budowlane wynikające z posiadania nieruchomości.
Widzimy jak ważna jest zatem współpraca mieszkańców i spółdzielni  
w procesie planowania remontów.

Zdzisława Knapińska

Żeby żyło nam się lepiej musimy przede wszystkim siebie nawzajem 
szanować. A szacunek wyraża się nie tylko w mówieniu sobie kurtu-

azyjnego „Dzień dobry” ale w poszanowaniu cudzej i wspólnej własno-
ści.
Zacząć możemy od sprzątania po swoich pupilach, poprzez segregację 
śmieci a zakończyć na dbaniu o estetykę wokół i w naszych budynkach. 
Nie jest to zbyt wiele a efekt może być naprawdę duży. Zaczniemy się do 
siebie częściej uśmiechać, patrzeć na sąsiadów z sympatią i wspólnie so-
bie pomagać. Staniemy się zintegrowaną społecznością. A wszystko po to, 
żeby żyło nam się spokojnie, miło i z poczuciem bezpieczeństwa.

Nadeszła wreszcie upragniona, letnia pogoda. Korzystając z pięk-
nej aury, wielu z nas dba o wygląd naszych balkonów czy loggii. Przy-
ozdabiamy je rozmaitymi, sezonowymi kwiatami czy iglakami. Miejsca te 
są dla na oazą odpoczynku i spokoju. 

Spacerując po naszym osiedlu miło jest popatrzeć na bloki z pięknie 
zadbanymi balkonami. Są one przecież wizytówką naszych nieruchomo-
ści i nas samych. Czasem jednak zdarza się, że zapominamy, do czego słu-
żyć nam one powinny. Wielu z nas traktuje to miejsce jako przechowalnię 
mniej lub bardziej potrzebnych przedmiotów (np. kartonów, szafek itp.). 
W niektórych przypadkach jest ich tak dużo, że szpecą budynek. Pamiętać 
należy, że Regulamin ładu i porządku domowego Spółdzielni Mieszkanio-
wej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy zabrania takich praktyk (§10 pkt 4).

Innym, i chyba jeszcze częstszym, problemem jest suszenie na 
balkonach odzieży na wysoko przymocowanych linkach. Widok wiszącej 
bielizny osobistej (majtki, staniki, kalesony) czy innych części gardero-
by nie należy do rzadkości. A można przecież suszyć odzież do poziomu 
balustrady (zgodnie z §4 ust. 15 ww. Regulaminu). Takie rozwiązanie nie 
wpływa negatywnie na skuteczność suszenia, a do tego pozwala zachować 
właściwą estetykę budynku. Zwłaszcza, że pragniemy mieszkać w pięk-
nym, zadbanym i w miarę możliwości nowoczesnym miejscu.

Dlatego namawiam do pozbycia się nienajlepszych nawyków i dbania 
o estetykę balkonów i loggii, a tym samym całych budynków i osiedli,  
w których mieszkamy.

 Danuta Jabłońska

ESTETyKA BALKONÓW I LOggII

Pamiętajmy, że inni też chcą zaparkować swój samochód
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DAJMy IM WyCISK,
czyli parę słów o śmieciach

ODPOWIADAMy NA PyTANIA

Drodzy mieszkańcy naszej spółdzielni, dziś chcielibyśmy zwrócić Państwa uwa-
gę na pewną istotną sprawę. Na fali powszechnie propagowanej ekologii, chcemy 
zachęcić naszych mieszkańców do segregacji śmieci już na etapie ich wrzucania 
do domowego pojemnika. Z własnego doświadczenia i praktyki muszę stwier-
dzić, iż nie jest to, aż tak trudne jak nam się wydaje. Namawiam by zacząć od 
wrzucania wszędobylskich ulotek razem z kartonikami po mleku i soku do wspól-
nej reklamówki jednorazowej, do drugiej zaś można zebrać butelki po napojach 
z weekendu i zabrać rano idąc po bułki lub do samochodu. 
 Jeśli natomiast są już Państwo znudzeni tą całą ekologią to proszę zwró-
cić uwagę na ekonomiczną stronę tego zagadnienia. W naszych śmietnikach naj-
więcej miejsca zajmują właśnie kartonowe i plastikowe opakowania, pozostałe 
to znikomy odsetek. Po co więc płacić za ich wywóz, skoro można się ich pozbyć 
za darmo. Technicznie rzecz ujmując eko-pojemiki są wywożone nieodpłatnie, 
w związku z tym im więcej naszych kartonów, szkła oraz plastikowych pojem-
ników się w nich znajdzie, tym mniej zapłacimy za wywóz swoich kontenerów. 
Często denerwujemy się, że śmietniki są pełne w szczególności po świętach czy 
długich weekendach, pretensje niestety powinniśmy mieć głównie do siebie.
 A jeśli i to Państwa nie przekonuje, to proszę chociaż przed wyrzuceniem 
butelek czy kartonów po napojach ZGNIEŚĆ JE, już ta prosta czynność znacznie 
zwiększy pojemność naszych śmietników.

Sławomir Krajewski

Moje mieszkanie, które mam ubezpieczone zostało zalane – gdzie 
mam to zgłosić? 

Zalanie mieszkania należy zgłosić do właściwej dla danego budynku ad-
ministracji osiedlowej oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym 
ma Pan podpisaną polisę.

Sprzedaję swoje mieszkanie - czy mogę dodatkowo rozliczyć cen-
tralne ogrzewanie oraz wodę? 

Tak. Przed podpisaniem aktu notarialnego należy zgłosić się do siedziby 
spółdzielni przy ulicy Tadeusza Boya – Żeleńskiego 1 w celu wyboru wa-
riantu rozliczenia oraz ustalenia terminu odczytu. 

Czy mogę zapłacić czynsz za sześć miesięcy z góry? 

Tak. Istnieje taka możliwość. Pamiętajmy jednak, że w trakcie tego okresu 
opłata za mieszkanie może się zmienić, wiec opłacając mieszkanie z takim 
wyprzedzeniem możemy później mieć małą niedopłatę bądź nadpłatę wy-
nikającą z różnicy poprzedniego wymiaru opłat a obowiązującą kwotą

Jestem członkiem naszej spółdzielni i nabyłam kolejny lokal mieszkal-
ny. Czy z tego tytułu  ponoszę  jakieś dodatkowe koszty w spółdzielni?

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni członek jest zobowiązany 
do wniesienia na każdy lokal mieszkalny, użytkowy oraz lokal o innym 
przeznaczeniu jeden udział. Wysokość udziału wynosi 300,00 zł, więc bę-
dąc członkiem musi Pani wnieść kolejny udział.
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Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalne-
go bez księgi wieczystej. Czy chcąc sprzedać lokal muszę założyć księgę 
wieczystą?

Nie. Nie ma takiej konieczności. 

 

Czy muszę mieć zgodę spółdzielni na wymianę grzejników central-
nego ogrzewania?

Tak. Wniosek o wydanie warunków technicznych należy złożyć przed pla-
nowaną wymianą grzejnika w administracji osiedla lub w dziale gospodar-
ki energetycznej. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia podzielnika, 
koszty ogrzewania pomieszczenia, w którym był zamontowany grzejnik 
zostaną rozliczone zgodnie z § 54 pkt 2 ust. 1 i 5 Regulaminu Rozliczania 
Kosztów. 

Barbara Budziak

Już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowany przez 
spółdzielnie festyn osiedlowy.

W tym roku zaprosiliśmy mieszkańców na boiska i teren przy Ze-
spole Szkół nr 19 przy ulicy G. Siedleckiego. Wspólną zabawę rozpoczęli-
śmy od rozgrywek piłkarskich dla uczniów szkół podstawowych z osiedla. 
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, malowanie twarzy, konkursy pla-
styczne, tworzenie w glinie i prace z włóczkami. Dzieci wraz z rodzicami 

mogły wziąć udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez 
TKKF „Wyżyny”. Dużą popularnością cieszyły się pokazy straży pożarnej 
i policji. 

W tym roku na scenie pojawiło się dużo zespołów dziecięcych 
 i młodzieżowych z placówek oświatowych z naszego osiedla . Był rów-
nież spektakl edukacyjno-kabaretowy dla milusińskich, a dla nieco star-
szych swój program „Musicale i czardasze” przedstawili artyści ze Stowa-
rzyszenia Klubu Środowisk Twórczych przy MOK.

Również mogliśmy wysłuchać występu zespołu „Kalina” z Klubu 
Seniora „Odnowa”.

Gwiazdą imprezy niewątpliwie był zespół ABBA Imitation. Przy 
tej muzyce bawili się wszyscy, począwszy od najmłodszych, po nieco star-
szych.
(Fotorelacja na przedostatniej i ostatniej stronie Tu mieszkam).

Agnieszka Buzalska

ODPOWIADAMy NA PyTANIA XIII WIOSNA NA WyżyNACh

OFERUJEmy mIESZKANIA NA SPRZEDAż I WyNAJEm 
- szczegóły na stronie www.smbudowlani.pl

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat pod hasłem „Oddaję-ratuję”
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Dzień Dziecka

XIII 
wiosna na wyżynach

XIII 
wiosna na wyżynach

Po raz 13 mieszkańcy naszego osiedla oraz 
miasta spotkali się na dorocznym festynie 

organizowany przez 
Spółdzielnię mieszkaniową „Budowlani”, 

który odbył się w tym roku przy 
Zespole Szkół nr 19, ul. Siedleckiego. 
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