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Rozpoczynamy budowę Rewitalizacja – kolejne etapy

Jak Państwa informowaliśmy po wielu konsultacjach oraz decyzji Walnego 
Zgromadzenia Członków przystąpiliśmy do realizacji budynku mieszkalno-

użytkowego usytuowanego naprzeciwko „Modraczka” przy ulicy Ogrody. Obec-
nie trwają końcowe prace przy projekcie budowlanym pozwalającym na złożenie 
wniosku o pozwolenie na budowę. Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony 
przetarg na wykonanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i będą zawie-
rane umowy o budowę lokali. Mamy nadzieję, oczywiście, jeżeli pogoda dopisze, 
rozpocząć budowę  jeszcze w tym roku. Zdajemy sobie sprawę, że nowy budy-
nek planowany jest na terenie, na którym znajduje się wykorzystywany przez 
mieszkańców parking. Dlatego zanim przystąpimy do realizacji budynku mamy 
zamiar przygotować nowy parking na 50 miejsc postojowych za Domem Kultury 
„Modraczek”. Obecnie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i przeprowadziliśmy 
przetarg w wyniku, którego została wybrana firma, która ma go wybudować. 
Zgodnie z umową powinien zostać on oddany do eksploatacji na przełomie listo-
pada i grudnia i dopiero wtedy zostanie zamknięty i rozebrany parking na terenie 
przyszłej inwestycji. 

Dodatkowo w trakcie budowy bloku wzdłuż ulicy Ogrody zostanie wybudo-
wanych 29 ogólnodostępnych miejsc postojowych, które to miejsca wraz z miej-
scami na nowym parkingu za „Modraczkiem” z nawiązką zrekompensują ubytek 
miejsc do parkowania za budynkiem Ogrody 14. W nowym bloku zaplanowano 
62 mieszkania i zabezpieczono na ich potrzeby 87 miejsc postojowych w posta-
ci garaży wbudowanych, miejsc w podziemnym parkingogarażu oraz odkrytego 
parkingu na zapleczu obiektu. Inwestycja będzie prowadzona na terenie około 
5000 m2, co pozwoli na uzyskanie przychodów dla Spółdzielni w kwocie około 
2 mln. złotych za grunt wliczony w koszty inwestycji. Środki te zostaną zainwe-
stowane w budowę lokali użytkowych, których lokalizację planujemy w parterze 
tego budynku. Oczywiście dokładną kwotę za grunt określi rzeczoznawca ma-
jątkowy po dokonaniu regulacji prawnych polegających na podziałach i łączenia 
działek gruntu umożliwiających realizacje tej inwestycji. 

Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Tu mieszkam” projekt był wielokrot-
nie korygowany dla uwzględnienia sugestii mieszkańców zgłaszanych do Spół-
dzielni w zakresie kształtu budynku oraz zachowania odpowiednich odległości 
od istniejących bloków. Wizualizacje przyszłego zamierzenia wraz z rzutami 
poszczególnych kondygnacji, układami mieszkań i zagospodarowaniem terenu 
można obejrzeć na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „inwestycje”.  

Andrzej Asztemborski

Z przyjemnością możemy Państwu zakomunikować, że w związku z zakończeniem 
procedur sprawdzających rzeczową realizację prac wraz z pozytywną oceną zacho-

wania wszystkich procedur wynikających z ustalonych kryteriów dotyczących dofinan-
sowania projektów z udziałem środków unijnych i Skarbu Państwa za I etap Rewitali-
zacji otrzymaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w kwocie 656.920,06 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 115.927,07 zł czyli łącznie 
772.847,13 zł. 

Natomiast w dniu 12 września 2012 roku podpisaliśmy z Województwem Kujawsko-
Pomorskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski umowę na dofinansowanie II 
etapu rewitalizacji. W ramach tego etapu możemy liczyć na dofinansowanie z EFRR na 
kwotę 1.226.754,11 zł oraz z budżetu państwa na kwotę 216.486,02 zł czyli łącznie na 
1.443.240,13 zł. W ramach II etapu poza robotami wyszczególnionymi w poprzednim 
informatorze wykonaliśmy już prace związane z remontem podestów wejść do klatek 
schodowych w niżej wymienionych budynkach: Ogrody 26, Nałkowskiej 7, Nałkowskiej 
5, Ogrody 22, Nałkowskiej 3, Ogrody 24, Nałkowskiej 1. Na przyszły rok, kiedy planuje-
my zakończenie tego etapu, do realizacji pozostały następujące roboty: 

1. wymiana dźwigów w budynkach:
Kasztanowa 49    – 1szt.•	
Grabowa 1           – 1 szt.•	
Grabowa 7           – 1 szt.•	
Ku Wiatrakom 7  – 3 szt.•	
Ku Wiatrakom 9  – 1 szt.•	
Ku Wiatrakom 11 –1 szt.•	

2. wykonanie instalacji wodociągowej p. poż. w budynkach Ku Wiatrakom 9 i 11;
3. wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem klatek schodowych w budynkach 

Kasztanowa 49 oraz Grabowej 1 i 7.
4. wykonanie 6 placów zabaw wraz z monitoringiem pod niżej podanymi adresami:

A.G. Siedleckiego 23 i Z. Nałkowskiej 4•	
A.G. Siedleckiego 27 i Z. Nałkowskiej 8•	
A.G. Siedleckiego 29-Nałkowskiej 10 i Z. Nałkowskiej 12•	
Ku Wiatrakom 11 •	
Ku Wiatrakom 7•	
Ogrody 9•	

Obecnie przygotowujemy materiały (projekty budowy parkingów), które umożliwią 
nam jeszcze w tym roku złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzenie 
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zakresu rzeczowego prac zaplanowanych w ramach III etapu rewitalizacji i co się z tym 
wiąże będziemy starali się o następną transzę dotacji z EFRR w kwocie około 962.600 zł 
oraz ze Skarbu Państwa w kwocie około 170.000 zł czyli łącznie będziemy aplikować 
o kwotę 1.132.600 zł. Dokładny zakres prac wchodzący w skład III etapu przedstawi-
my Państwu po jego uzgodnieniu. Złożenie wniosku umożliwi nam rozpoczęcie prac 
w ramach III etapu, który planujemy zrealizować w latach 2013 do 2014. Jak Państwo 
widzą 2013 będzie rokiem zamykającym II etap i rozpoczynającym III etap rewitalizacji, 
co wiąże się ze szczególnym zintensyfikowaniem prac w naszej Spółdzielni. Mamy na-
dzieję, że sprostamy wyzwaniom, jakie niesie ze sobą spełnienie wymagań formalnych, 
prawnych oraz merytorycznych w zakresie przepisów i procedur koniecznych do spełnie-
nia przez wnioskodawców starających się o dotacje unijne.

Andrzej Asztemborski

1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2005 Nr236, poz.2008 ze zm.), na mocy, której obowią-
zek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych przejdzie na gminę. Rada Miasta 
Bydgoszczy podjęła już szereg uchwał i przygotowuje kolejne, które mają ściśle regulo-
wać zasady funkcjonowania nowego systemu. 

Na początku 2013 roku Urząd Miasta planuje przeprowadzić przetargi, w których 
zostaną wybrane przedsiębiorstwa obsługujące poszczególne, wydzielone już wcześniej 
sektory miasta. Pozwoli to na ustalenie wysokości stawki obowiązującej opłaty. Zgodnie 
z postanowieniami gminy, opłata ta ustalona przez miasto będzie naliczana od  liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciele lub zarzadcy nierucho-
mości będą zobowiązani do złożenia deklaracji, w której podadzą ilość mieszkańców 
nieruchomości. W Państwa imieniu oświadczenia takie będzie składała Spółdzielnia. Na 
tej podstawie będzie naliczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opła-
ta będzie niższa w przypadku selektywnego zbierania odpadów. Nie będzie konieczności 
jak dotychczas zawierania umowy z firmą wywozową, gdyż obowiązek odbioru odpa-
dów komunalnych przez gminę wynika wprost z przepisów ustawy. W ramach opłaty 
będą świadczone usługi odbierania odpadów komunalnych, odbierania odpadów segre-
gowanych oraz usługi prowadzenia na terenie miasta Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Do wspomnianych punktów (PSZOK) mieszkańcy będą mogli 
we własnym zakresie oddawać odpady segregowane. Nie ma jeszcze informacji na temat 
ilości i umiejscowienia tych punktów. Obecnie trwają prace nad projektem uchwały okre-
ślającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę.

Dużym wyzwaniem, jakie nakładają na właścicieli nowe przepisy, będzie dla spółdzielni 
wyposażenie budynków w pojemniki na odpady. Władze miasta nie przewidziały (przynaj-
mniej dotychczas), aby  zobowiązać przedsiębiorcę, który wygra przetarg na usuwanie śmieci 
do wyposażenia obsługiwanej nieruchomości w odpowiednie śmietniki. W tej chwili nasze 
budynki wyposażone są w pojemniki, które nie należą do nas, lecz są podstawiane przez firmy 
obsługujące nasze nieruchomości w ramach umów na odbieranie odpadów. Aby spełnić wy-
magania w nowych realiach będziemy musieli pojemniki zakupić lub wydzierżawić. 

Spółdzielnia na bieżąco śledzi przebieg prac gminy nad wprowadzaniem nowego 
systemu. Staramy się aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowych zasad. Korzystając  
z naszego wieloletniego doświadczenia zgłaszamy propozycje i podpowiadamy rozwią-
zania specyficzne dla  budynków wielorodzinnych. Mamy nadzieję, że nasze spostrze-
żenia zostaną wzięte pod uwagę i uda się Miastu stworzyć system gospodarki odpadami 
przystający do naszych realiów i funkcjonujący na najwyższym poziomie.

Magdalena Gołata

W lipcu Zarząd Spółdzielni przyjął dla poszczególnych nieruchomości garażowych 
Uchwały ustanawiające fundusz remontowy. Podejmując uchwały Zarząd kierował 

się między innymi obowiązkiem wynikającym z Prawa budowlanego (Art. 61 oraz Art. 5 
ust. 2), w myśl, którego właściciel lub zarządca ma utrzymywać nieruchomość w należy-
tym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jej 
właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Nie ma obiektu budowlanego, który 
w trakcie istnienia nie wymagałby prac remontowych! Właśnie w celu realizacji tego 
obowiązku tworzy się dla nieruchomości fundusz remontowy, zapewniający środki na fi-
nansowanie koniecznych remontów, a także innych prac oczekiwanych przez posiadaczy 
praw do garażu. Zgodnie z przepisami środki z funduszu remontowego mogą być prze-
znaczane na utrzymanie należytego stanu technicznego części wspólnych nieruchomości 
tzn. między innymi: dachu, elementów konstrukcyjnych budynku, elewacji, nawierzchni 
dróg, chodników. Gospodarowanie środkami funduszu remontowego odbywać się będzie 
na podstawie planu finansowo-rzeczowego opracowanego dla konkretnej nieruchomości 
na dany rok, uzgodnionego z posiadaczami praw do garaży. 

Stworzenie funduszu ma na celu gromadzenie środków finansowych dla nieruchomo-
ści sukcesywnie tak, aby nie obciążać znacząco Państwa budżetów domowych. Zapobie-
gamy w ten sposób konieczności ponoszenia jednorazowo dużego wydatku w momencie 
potrzeby przeprowadzenia remontu. Proponując wprowadzenie funduszu zakładamy, że 
przez pewien okres środki będą gromadzone, aby w przyszłości przeznaczyć je na wyko-
nanie prac na nieruchomościach. Jednocześnie warto pamiętać, że gromadzenie środków 
na funduszach remontowych dla wszystkich nieruchomości garażowych zarządzanych 
przez spółdzielnię umożliwi korzystanie z nieoprocentowanych pożyczek wewnętrznych, 
dzięki którym będziemy mogli wykonywać zakres prac większy niż pozwalałaby na to 
wysokość zgromadzonych na dany moment środków. Należy przy tym zaznaczyć, że 
ewidencja wpływów i wydatków funduszy remontowych prowadzona jest odrębnie dla 
każdej nieruchomości, zgodnie z ust. 4 art 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Sprawa podjętych przez Zarząd Spółdzielni Uchwał wprowadzających fundusz re-
montowy w nieruchomościach garażowych wobec wniesionych odwołań zostanie rozpa-
trzona przez Radę Nadzorczą. 

W przypadku podtrzymania decyzji, fundusz remontowy będzie naliczany od listo-
pada 2012 roku. Jeżeli tak się stanie to jesteśmy przekonani, że w miarę  szybko odczują  
Państwo  pozytywne efekty tego rozwiązania.

Magdalena Gołata



21 września tego roku zdecydowaliśmy włączyć ogrzewanie w naszych budynkach. 
Podjęcie tej decyzji poprzedzone było analizą prognozy pogody, w której przewidy-
wano kilkudniowe obniżenie się temperatur zwłaszcza w nocy oraz opady. Wpraw-
dzie prognoza nie do końca się spełniła, niemniej jednak temperatury po zachodzie 
słońca utrzymują się poniżej 100C, a mieliśmy również pierwsze przymrozki. 

Zauważyliśmy, że decyzja została przyjęta przez mieszkańców z zadowoleniem. 
Uruchomienie ogrzewania pozwoliło osobom oczekującym wyższych temperatur, 
szczególnie w mieszkaniach mniej korzystnie usytuowanych na okresowe podgrza-
nie. Świadomość, że każdy może regulować zaworami dopływ ciepła, tym samym 
korzystać z ogrzewania w sposób optymalny jest powszechna. Natomiast nie wszy-
scy wiedzą o tzw. automatyce pogodowej. 

Co to jest ta automatyka? Najprościej mówiąc jest to zawór w węźle cieplnym 
sterowany czujnikiem temperatury zewnętrznej. Gdy w dzień na dworze temperatura 
rośnie, zawór odcina dopływ gorącej wody do wymiennika, a gdy nocą maleje za-
wór doprowadzający wodę z KPEC się otwiera. Dlatego po włączeniu ogrzewania 
było kilka zgłoszeń, że instalacja grzewcza nie działa tj. pomimo otworzenia zaworu 
grzejniki i instalacje są zimne. Po wyjaśnieniu przyczyny z reguły następnego dnia 
mieszkańcy potwierdzali, że nad ranem grzejniki zrobiły się ciepłe. 

Pomimo wcześniejszego przeglądu węzłów przez służby KPEC, dopiero spraw-
dzenie w momencie włączenia ogrzewania ujawniło usterki. Dwa zgłoszenia były 
zasadne. W jednym przypadku usterka czujnika temperatury spowodowała, że ogrze-
wanie działało również w dzień, w drugim przypadku zacięcie zaworu na stałe odcię-
ło dopływ ciepła. Usterki zostały natychmiast usunięte. W naszych budynkach jest 
ponad 400 węzłów i niemożliwe jest sprawdzenie ich działania w kilkanaście godzin, 
dlatego dziękujemy Państwu za pomoc (za zgłaszanie usterek itp.) w lokalizacji za-
kłóceń. 

To między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu uruchomienie ogrzewania 
przebiegło bez większych kłopotów. Wprawdzie było kilka przecieków na odpo-
wietrznikach (ostatnie kondygnacje), ale w porównaniu do lat ubiegłych ich ilość 
była znacząco mniejsza, a szkody nieznaczne.

Na razie warunki pogodowe nie wymuszają otwierania wszystkich grzejników  
i niemal nie ma zgłoszeń zapowietrzeń. Oznacza to, że większość mieszkańców 
otworzyła zawory termostatyczne po ostatnim sezonie grzewczym bądź po wymianie 
grzejników, dlatego instalacja napełniła się prawidłowo wodą. 

Dla przypomnienia wyjaśnijmy. Prawidłowo działający grzejnik jest najcieplejszy  
u góry (rys. 1). Woda przepływając przez grzejnik oddaje ciepło do otoczenia i dół grzej-
nika jest wyraźnie chłodniejszy. W przypadku zapowietrzenia powietrze znajduje się  
w górnej części, blokuje dopływ wody i górna część grzejnika jest chłodniejsza 
(rys 2). 

Mamy nadzieję, że jak w poprzednich latach instalacje będą działały bez więk-
szych zakłóceń, a zdarzające się usterki będą szybko i sprawnie usuwane i  w naszych 
domach będzie ciepło. 

Andrzej Dąbrowski

W ramach działań informacyjnych jeszcze w październiku na klatkach scho-
dowych Państwa budynków podamy zadłużenie mieszkańców oraz po-

szczególnych klatek schodowych. Warto zainteresować się jaki jest stan finan-
sowy własnego bloku, bowiem każda nieruchomość rozlicza się indywidualnie. 
Brak wpłat części osób powoduje między innymi mniej środków na funduszu 
remontowym, z którego finansowane są prace niezbędne do właściwego utrzy-
mania lub poprawy stanu technicznego Państwa nieruchomości. Jesteśmy prze-
konani, że szczera, życzliwa sąsiedzka rozmowa może spowodować, że dłużnicy 
podejmą się spłaty zadłużenia. Przypominamy, że Spółdzielnia zawiera szereg 
porozumień o spłacie zaległości w ratach, a procedury sądowe i komornicze 
wdrażamy w ostateczności, gdy inne formy windykacji nie przynoszą rezultatu. 

Zachęcamy wszystkie osoby, które mają zaległe zobowiązania finansowe 
wobec Spółdzielni o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami działu 
windykacji.

Przypominamy, że każdy członek Spółdzielni i jego współmałżonek mają 
prawo przeglądać  rejestr zadłużonych członków, który jest do wglądu w admi-
nistracjach osiedlowych, w dziale obsługi mieszkańców i dziale windykacji. 

Mając na względzie 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 Spółdzielnia w rejestrze może ujawniać wyłącznie zaległo-
ści członków Spółdzielni. Z kolei zadłużenia podane na klatkach schodowych 
dotyczą zarówno członków Spółdzielni jak i właścicieli lokali nie będących 
członkami.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom 
wnoszącym terminowo opłaty mieszkaniowe. 

Grzegorz Zasada
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Uruchomienie ogrzewania Windykacja należności

Rys. 1    Rys. 2



W ramach współpracy z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego udostępniliśmy w celu przepro-

wadzenia niezbędnych badań jeden z budynków wielkopłytowych wraz z pełną do-
kumentacją techniczną. W oparciu o dokonane badania Pan Wojciech Stanisławski, 
absolwent UTP napisał magisterską pracę dyplomowa pod nazwą „Studium tech-
niczne wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ku Wiatrakom 9”. Celem 
opracowania było dokonanie oceny stanu technicznego obiektu zbudowanego w sys-
temie budownictwa wielkopłytowego. Wykonanie badania korozji zbrojenia w pły-
tach i węzłach złączy systemowych przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz badanie 
wytrzymałości betonu przy użyciu młotka Schmidta miało odpowiedzieć na pytanie 
czy nadal można bezpiecznie mieszkać i użytkować budynek. Nie będziemy tutaj 
szczegółowo opisywać metod badawczych, według których Pan Wojciech Stanisław-
ski dokonał oceny stanu technicznego budynku, a skupimy się na wnioskach, które 
na ich bazie przedstawił w swojej pracy. 

Przeprowadzone badania korozji zbrojenia jak również badania wytrzymałości 
betonu wskazują na normalne zużycie techniczne wbudowanych elementów, a co za 
tym idzie brak jakiegokolwiek zagrożenia dla mieszkających tam osób. Beton jak  
i stal zbrojeniowa wykazuje sporadyczne oznaki zużycia. Drobne usterki, istniejące 
zresztą od powstania budynku, jakie zostały spostrzeżone przy dokonywaniu oglę-
dzin należy wyeliminować w ramach przeprowadzanych okresowych remontów. Dla 
nas najważniejsze jest to, że badania, jakie przeprowadzono w ramach tworzenia 
powyższej pracy potwierdziły, że mieszkamy w bezpiecznych budynkach. Przypo-
minamy, że ekspertyza stanu technicznego metodą odkrywania newralgicznych wę-
złów konstrukcji została wykonana przed kilkunastu laty przed ociepleniem budynku 
przy ul Nowowiejskiego 1. Podobnie jak obecna, wykonana nowoczesną aparaturą, 
nie wykazała żadnych zagrożeń. Po 40 latach od powstania pierwszych budynków 
z wielkiej płyty wiemy, że rozpowszechnianą niegdyś informację o ich rzekomej 
60-letniej trwałości możemy „między bajki włożyć”, a inżynierowie tylko z ostroż-
ności nie chcą ściśle określić „linii życia” tych budynków zapewniając, że jest to na 
pewno ponad 100 lat. Śpijmy zatem spokojnie!

Andrzej Asztemborski

PN EN ISO 9001:2008 = SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Uważni mieszkańcy zwracali nam uwagę już w sierpniu i dopytywali o to czy zo-
stanie przedłużona certyfikacja systemu zarządzania. Zauważyliście Państwo, że 

umieszczony na naszej stronie internetowej lub wywieszany w siedzibie certyfikat TÜV 
NORD CERT stracił ważność. Możemy Państwa uspokoić. Audytorzy w sprawozdaniu 

z audytu z dnia 15.07.2012 r. potwierdzili zgodność obsługi mieszkańców i zarządzania  
nieruchomościami, z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 : 2008 w zakresie  
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ i wnioskowali o odnowienie certyfikacji. 

W efekcie we wrześniu tego roku już czwarty raz otrzymaliśmy Certyfikat. 
Przypominamy, że Certyfikat nie jest dawany „na zawsze”. Co roku nasza firma  jest 
sprawdzana (auditowana), a raz na trzy lata jest wykonywany audit bardzo szczegó-
łowy tzw. audit recertyfikujacy. 
Poniżej poprzednie certyfikaty 
(aktualny na okres od 28.08.2012 do 27.08.2015 na okładce). 

Prezes  Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”

Marek W. Magdziarz

W systemie zarządzania opisanym w ww. normie bardzo ważne jest podejście do 
klienta, zbieranie informacji  na temat oceny naszej pracy oraz potrzeb i oczekiwań  
w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Dlatego przy okazji przypominamy, że jak co roku na przełomie października 
i listopada do 125 losowo wybranych mieszkań zadzwoni nasz pracownik z prośbą 
o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa. Zawiera kilkanaście pytań dotyczą-
cych działalności Spółdzielni. 

Z góry dziękujemy, w imieniu wszystkich mieszkańców i pracowników Spół-
dzielni, wylosowanym Osobom za czas oraz trud poświęcony na ustosunkowanie się 
do tematów określonych w ankiecie.

Pełnomocnik  Zarządu ds. SZJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”

Andrzej Dąbrowski
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Wielka płyta bezpieczna PN EN ISO 9001:2008 
= System Zarządzania Jakością
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Prowizje bankoweOdpowiadamy na pytania

Chcę zostać członkiem Spółdzielni, w jakiej wysokości muszę wpłacić wpisowe 
i udział?
Każdy, kto posiada prawo do lokalu może złożyć deklarację przystąpienia do Spółdzielni. 
Zgodnie ze Statutem wpisowe w wysokości 1/5 minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. obec-
nie 300 zł oraz udział w wysokości 300 zł  należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

Czy na wymianę kaloryfera w mieszkaniu potrzebna jest zgoda Spółdzielni?
Tak, ponieważ wiąże się to ze spuszczeniem wody w instalacji oraz ze zdjęciem i założe-
niem podzielnika. Wniosek znajduje się na stronie internetowej www.smbudowlani.pl.

Włączono ogrzewanie, czy zawory przy kaloryferach muszę mieć włączone?
Tak, w pierwszym dniu włączenia ogrzewania powinniśmy otworzyć zawory, po stwierdzeniu 
prawidłowej pracy grzejnika, danfosami regulujemy temperaturę już wg własnych potrzeb.

Do kiedy muszę opłacić czynsz za mieszkanie?
Za mieszkanie płacimy do dnia 20 – go każdego miesiąca za dany miesiąc, czyli za paź-
dziernik opłata powinna być uiszczona do 20 października.

Kupiłam mieszkanie i chcę zrezygnować z dostawy gazu, gdzie powinnam to zgłosić?
W przypadku, gdy gaz rozliczany jest ze wskazania licznika to należy udać się do za-
kładu gazowniczego i rozwiązać umowę. Natomiast, gdy gaz rozliczany jest w czynszu 
powinna Pani zgłosić się do właściwej dla miejsca zamieszkania administracji osiedla - 
wówczas instalacja gazowa zostanie zaplombowana a z karty opłat za mieszkanie zdjęta 
opłata za gaz.

Czy nadal można składać wnioski o przeniesienie własności lokali?
Tak, cały czas można składać wnioski o przeniesienie własności lokali, nie ma końcowe-
go terminu na ich składanie. 

Czy przed zbyciem lokalu mieszkalnego strony transakcji powinny zgłosić się do 
Spółdzielni?
Tak, powinniście Państwo zgłosić się do Spółdzielni w celu sprawdzenia stanu prawnego 
i finansowego lokalu. Warto też ustalić między sobą wariant rozliczenia mediów, zasta-
nowić się, co z członkostwem, złożyć odpowiednie oświadczenia na podstawie których 
naliczane będą opłaty za lokal.

Kupiłam mieszkanie z odrębną własnością, czy powinnam o tym poinformować 
Spółdzielnię?
Tak, gdyż w przypadku nabycia nieruchomości lokalowej (odrębnej własności) Spół-
dzielnia takiego aktu nie otrzymuje, wiec w celu zmiany właściciela i ustalenia prawidło-
wej opłaty za mieszkanie powinna Pani zgłosić się do działu obsługi mieszkańców przy 
ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 1 tel. 52 32 34 411

Barbara Budziak

Wracamy ponownie do tematu prowizji bankowej za opłaty mieszkaniowe. 
Już tylko do końca stycznia 2013 r. będzie można opłacać czynsz w agencjach  

i kolekturach PKO BP bez prowizji. Od 1.02.2013 r. przy płatnościach będzie przez PKO 
BP pobierana prowizja.

Przypominamy, że powyższa decyzja podyktowana została malejącą liczbą osób (oko-
ło 20 % naszych mieszkańców) wpłacających czynsz gotówką w placówkach PKO BP. 

Przy okazji przypominamy i prosimy by osoby otrzymujące książeczki opłat, a nie 
korzystające z nich zgłaszały ten fakt w administracji osiedla lub w dziale rachunkowości 
byśmy wspólnie nie ponosili zbędnych kosztów związanych z ich drukowaniem. 

Małgorzata Strzelińska

Jestem odpowiedzialny. 
Czuję się bezpiecznie.

 Szanowni Państwo

W aktualnym numerze „Tu mieszkam” kontynuujemy przedsięwzięcie do-
tyczące umieszczania ważnych i potrzebnych informacji dotyczących naszego 
wspólnego, szeroko pojętego bezpieczeństwa. W tym wydaniu udzielimy Państwu 
kilka ważnych porad dotyczących zbliżającego się ŚWIĘTA ZMARŁYCH.

Zapraszam do lektury
Piotr Kozłowski

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dzień Wszystkich Świętych to idealna okazja na spotkania z tymi, którzy od nas 
odeszli. Jednak to święto jest też pełne niebezpieczeństw dla żyjących. Rozpoczął się 
okres, w którym częściej niż kiedykolwiek w roku odwiedzamy cmentarze. Wiele osób 
rozpoczęło porządki na grobach bliskich. Niektórzy już kupują znicze i wiązanki. Są też 
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Jestem odpowiedzialny. 
Czuję się bezpiecznie.

ci, którzy planują dalekie podróże. Pamiętajmy jednak w natłoku spraw o najważniej-
szym – naszym bezpieczeństwie. Święto Zmarłych, to czas nostalgii. W takich momen-
tach chodzimy zamyśleni, zasmuceni, wzruszeni, albo wręcz przeciwnie: zabiegani. Na-
sze niecodzienne zachowanie mogą wykorzystać obce osoby do swych niecnych celów. 
Dlatego jak co roku bydgoscy policjanci przygotowują się do Akcji Znicz. W trakcie jej 
trwania nad bezpieczeństwem użytkowników dróg, zarówno pieszych jak i tych zmotory-
zowanych, czuwać będą nie tylko funkcjonariusze Policji, ale również Straży Miejskiej, 
Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. 

A oto parę ważnych informacji!!!

Kierowco, uważaj:1. 

Kierowcy powinni mieć się na baczności w każdej chwili. Radzimy,  a) 
by wybierając się na cmentarz każdy kierowca zapoznał się z obowiązują-
cymi objazdami i stosował się ściśle do zaleceń policji, która będzie obecna  
w okolicach nekropolii. Warto włączyć radio, by na żywo słuchać informacji  
o niebezpieczeństwach, korkach i objazdach. Przypominamy o obowiązku jazdy  
z włączonymi światłami. Unikajmy jeżdżenia na pamięć w miarę możliwości korzystaj-
my z komunikacji miejskiej.

W czasie akcji b) “Znicz 2012” szczególna uwaga zostanie skierowana na stan 
trzeźwości kierujących pojazdami, za kierownicę siadajmy trzeźwi i wypoczęci. Korzy-
stając z samochodu należy pamiętać o sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu i usunię-
ciu nawet najdrobniejszych usterek, a na postój wybierajmy miejsca zaludnione i dobrze 
oświetlone.

Gdy już będziemy na miejscu, samochód należy zaparkować w miejscach wy-c) 
znaczonych, pamiętając, aby nie zastawiać drogi innym. 

Udając się na cmentarz koniecznie trzeba zabrać z pojazdu atrakcyjne przedmio-d) 
ty i dokumenty, zamknąć samochód i uruchomić urządzenia alarmowe.

Zmarłym nie jest potrzebna gotówka: 2. 

Często zdarza się, że podczas pielęgnacji i renowacji grobów oddalamy się,  a) 
by zaczerpnąć wody z niedalekiego kranu. Na taką okazję czeka niestety niejeden złodziej.

Dlatego najlepiej nie zabierajmy na cmentarz sporej gotówki i cen-b) 
nych przedmiotów, gdy idziemy sprzątać groby przed Dniem Wszystkich Świę-
tych. Załóżmy wygodną i nie rzucającą się w oczy odzież. W czasie porządkowania  
i strojenia grobów nie pozostawiajmy, ani na chwilę torebek czy saszetek bez opieki, nie 
prośmy o pomoc przygodnie napotkanych ludzi.

Na atak kieszonkowców szczególnie narażone są osoby starsze, dlatego  c) 
w żadnym wypadku nie powinny udawać się na cmentarz same; powinny zadbać o towa-
rzystwo krewnych lub bliskich znajomych. 

Nie warto stroić grobów wcześniej, czyli przed 1 listopada, ponieważ znicze d) 
i kwiaty często stają się łupem zorganizowanych grup przestępczych, które powtórnie 
sprzedają zakupione przez nas ozdoby. 

Miej głowę na karku!:3. 

Podczas Święta Zmarłych zwróćmy szczególną uwagę na pieniądze i dokumen-a) 
ty. Nie przechowujmy gotówki w zewnętrznych kieszeniach ubrań, pilnujmy torebek. 

Rodzice powinni zadbać o należyty nadzór nad dziećmi – najmłod-b) 
si powinni trzymać się blisko dorosłych i ani na chwilę nie oddalać się bez opieki.  
To przecież dla ich dobra. 

Bezpieczeństwo w podróży: rzecz święta4. 

Tymczasem, gdy jedziemy autobusem lub tramwajem uwagę musimy zwró-a) 
cić przede wszystkim na wsiadanie i wysiadanie. Kobiety nie powinny tracić kontak-
tu wzrokowego ze swoją torebką. Panowie zaś nie powinni przechowywać portfeli  
w tylnych kieszeniach spodni. 

Warto unikać też sztucznego tłoku.b) 

W pociągu, zwłaszcza na dalekich trasach nie rozmawiajmy z przy-c) 
padkowymi osobami i nie przyjmujmy żadnych poczęstunków od współpasaże-
rów. Wychodząc z przedziału zawsze zabierajmy ze sobą pieniądze i dokumenty.  
Do podróży załóżmy wygodną i skromną odzież. 

Spółdzielczość jest zjawiskiem powszechnym w każdym z państw Unii Euro-
pejskiej i w wielu innych krajach. O jej początkach pisaliśmy już w wyda-

nym w kwietniu bieżącego roku numerze „Tu Mieszkam”. W niniejszym artykule 
przedstawię kilka ciekawostek i szacunkowych danych liczbowych dotyczących 
funkcjonowania spółdzielni w niektórych państwach.

Rozpocząć należy od różnego podejścia do uregulowań prawnych w zakre-
sie spółdzielczości. W UE specyficzne prawa dla spółdzielni istnieją w więk-
szości krajów. Wyjątkiem jest choćby Dania, w której działalność spółdzielni 
uregulowana jest jedynie Aktem o Przedsiębiorstwach Handlowych, wspólnym 
dla wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych (przy czym spółdzielnie nie 
są w nim wymienione z nazwy) oraz wewnętrznymi przepisami wynikającymi ze 
statutów, które to dopiero określają spółdzielczą tożsamość danej jednostki. Jed-

Spółdzielczość w Europie
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nakże akurat spółdzielnie mieszkaniowe w Danii mają swoją własną ustawę. Cie-
kawostką i swoistym paradoksem jest fakt, że Dania jest jednym z tych państw, 
które przyczyniły się do rozwoju spółdzielczości i wciąż należy do najbardziej 
„uspółdzielnionych” państw Europy. Jednakże motorem napędowym duńskiej 
spółdzielczości jest branża rolna.

W innych krajach, jak np. Holandia, Luksemburg, Słowacja czy Czechy 
także nie istnieją specjalne akty prawne tyczące się jedynie spółdzielczości, ale 
spółdzielnie są wymieniane w innych ustawach. W Holandii i we Włoszech spra-
wy te reguluje kodeks cywilny, w Czechach i na Słowacji – kodeks handlowy,  
a w Belgii – kodeks spółek.

Jest natomiast również państwo, w którym wszystkie przepisy dotyczące 
spółdzielni zostały zebrane w jednym akcie prawnym. Tym krajem jest Portuga-
lia, w której obowiązuje kodeks prawa spółdzielczego.

Polska Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 2000 r. była wielokrot-
nie nowelizowana, a od dłuższego czasu trwają prace nad jej zmianą. Są jednak 
państwa, w których obowiązują nadal bardzo stare akty prawne dotyczące spół-
dzielczości. W Austrii Ustawa o Spółdzielniach pochodzi z 1873 roku, a w Niem-
czech z 1889! W Irlandii obowiązują Akty o Towarzystwach Przemysłowych  
i Oszczędnościowych z 1893 r.

 Natomiast jedno z najnowszych, a co ważniejsze i uchodzące za najlepsze  
i najnowocześniejsze Prawo Spółdzielcze istnieje w Finlandii, a uchwalone zo-
stało w 2002 r. Równie postępowe prawo uchwalono w 2007 r. w Norwegii, która 
jednakże członkiem UE nie jest.

W wielu krajach spółdzielczość wzmiankowana jest nawet w konstytucji, 
zwłaszcza we Włoszech, ale także w Bułgarii, Hiszpanii, Belgii, Grecji, Portu-
galii, Malcie czy na Węgrzech. Dodatkowo w Hiszpanii i we Włoszech istnieją 
również prowincjonalne prawa spółdzielcze, o znacznych nieraz różnicach.

Główna europejska organizacja spółdzielcza – „Co-operatives Europe” 
w 2009 r. oszacowała, że w Europie funkcjonuje 158 000 spółdzielni (w tym 
137 000 w krajach UE). Liczbę członków wynosi ok. 123 000 000 (108 000 000 
w krajach UE), natomiast pracowników zatrudnionych w spółdzielniach jest ok. 
5 400 000 (4 700 000 w krajach UE). Najwięcej przedsiębiorstw spółdzielczych 
notuje się we Włoszech (41 500 jednostek), w Hiszpanii (24 000), Francji (21 
000), Szwecji (9 100) i Polsce (8 800). Poza Unią najwięcej spółdzielni jest w 
Norwegii (5 300), na Ukrainie (5 100) i w Rosji (3 200). Natomiast najwięcej 
członków spółdzielni jest we Francji (23 000 000), w Niemczech (20 500 000), 
we Włoszech (13 000 000), Wielkiej Brytanii (8 400 000) i w Polsce (8 000 000). 
Poza UE najwięcej spółdzielców występuje w Rosji (4 400 000), Szwajcarii 
(3 400 000) i w Turcji (2 600 000). Porównując liczbę spółdzielców z liczbą 
mieszkańców, w 6 krajach (Finlandia, Austria, Cypr, Finlandia, Szwecja, Norwe-
gia, Szwajcaria) ponad 40% populacji jest członkami różnych spółdzielni. Pol-
ska razem z Danią, Estonią, Belgią, Holandią, Francją i Niemcami znalazła się  

w grupie państw, gdzie odsetek ten wynosi 20-40%. W innych krajach odsetek ten 
jest już niższy. Najwięcej osób zatrudniają spółdzielnie we Włoszech (1 100 000 
pracowników), Francji (900 000) i w Niemczech (830 000). Na dalszych po-
zycjach jest Polska (400 000) i Hiszpania (380 000). Największe zatrudnienie  
w spółdzielniach w krajach spoza UE notuje się w Rosji (280 000), na Białorusi 
(99 000) i w Szwajcarii (84 000). Udział pracowników spółdzielni w całkowi-
tej liczbie ludności aktywnej zawodowo najwyższy jest we Włoszech (niespełna 
5%), a dalej we Francji (3,5%) i w Szwecji (ok. 3%). W przypadku Polski odse-
tek ten wynosi 2,5% i ustawia ją w dużej grupie państw o udziale zatrudnionych 
przez spółdzielnie 2-3%. Spośród branż spółdzielczości tylko 17% stanowią spół-
dzielnie mieszkaniowe. Aż 41% to spółdzielnie pracy (wytwórcze i usługowe), 
33% rolnicze, 5% banki spółdzielcze, 3% spółdzielnie spożywców i 1% apteki 
spółdzielcze. Najwięcej członków posiadają jednak banki spółdzielcze (54%), 
spółdzielnie spożywców (25%), rolnicze (10%) i mieszkaniowe (8%).

Wśród 50 największych spółdzielni europejskich brak jest polskich. Aż 13  
z nich znajduje się we Francji, 8 w Niemczech, 6 w Holandii, po 4 we Włoszech  
i w Finlandii, po 3 w Danii i Szwecji, po 2 w Irlandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii 
oraz po 1 w Hiszpanii i Austrii. Listę największych spółdzielni uzupełnia także 
jedna o charakterze ponadnarodowym, gdyż zasięgiem obejmuje Szwecję, Norwe-
gię i Danię. Ciekawostką jest fakt, że w większości wielkie spółdzielnie są bardzo 
stare.

Tendencją widoczną w Europie jest spadek ilości spółdzielni. Nie wiąże się 
to jednak z ich upadkiem, likwidacją, a z łączeniem się, zwłaszcza tych mniej-
szych w większe jednostki. Pokazuje to, że spółdzielnie potrafią skutecznie dzia-
łać w czasach kryzysu gospodarczego.

Jak się okazuje, spółdzielczość to gigantyczny ruch społeczny popularny 
wśród mieszkańców wielu krajów. Przedstawione powyżej szacunkowe dane wy-
raźnie wskazują, że oddolnie inspirowana, wspólna praca czy działalność to zna-
komicie sprawdzający się model gospodarowania. Ilość jednostek spółdzielczych, 
członków spółdzielni jednoznacznie potwierdzają również tezę, że spółdzielczość 
sprawdza się w gospodarce wolnorynkowej i nie jest wytworem ustroju komuni-
stycznego, gdyż największe wskaźniki występują w Europie Zachodniej. Co warte 
zapamiętania, Polska jest wyraźnym liderem spółdzielczości spośród krajów byłe-
go „bloku wschodniego” i znajduje się blisko czołówki krajów Unii Europejskiej.

Rafał Jaroch

Wykorzystane źródła:
http://www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=353
http://www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=281
http://www.smstrzecha.pl/DoPobrania/spoldzielnie_mieszkaniowe_niemcy.pdf
http://www.smbatory.com.pl/1024/art1.html
www.berlin.trade.gov.pl/pl/download/file/f,14802
http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf_dodatek/04_Niemcy.pdf
http://www.coopseurope.coop/

Spółdzielczość w Europie
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W sobotę 22 września 2012 r. na placu pomiędzy budynkami przy 
ul. Kasztanowej 49 i Grabowej 1 odbył się zapowiadany wcześniej, z ini-
cjatywy Rady Osiedla „Centrum”, mini festyn – „Spotkanie Sąsiedzkie” 
dla mieszkańców Osiedla Leśnego, którego współorganizatorem była 
Gminna Rada Osiedla Leśnego. 

 Było to pierwsze tego typu wydarzenie w rejonie działania Admini-
stracji  Osiedla „Centrum”. Obsługę imprezy zapewnili pracownicy  ad-

ministracji osiedla  i Domu Kultury „Modraczek”. Na zaproszenie Rady Osiedla Leśne-
go w spotkaniu wziął również udział funkcjonariusz Straży Miejskiej, który rozmawiał  
z dziećmi na temat bezpieczeństwa i zachowania się na drodze. 

Program spotkania obejmował m.in. konkurs plastyczny, kącik malucha, krzyżówkę 
dla dorosłych oraz gry i zabawy zręcznościowe. Były nagrody i poczęstunek.

Zarówno młodsi jak i starsi uczestniczy spotkania bawili się wspaniale, humory do-
pisywały, zabawa była przednia. Uczestników sąsiedzkiej imprezy odwiedzili przedsta-
wiciele Zarządu Spółdzielni. 

Zachęcamy mieszkańców  naszej Spółdzielni do podejmowania podobnych inicja-
tyw mających na celu integrację sąsiedzką. Spotkania te mogą mieć różny charakter,  
w zależności od pomysłu i możliwości. Można np. poczęstować sąsiadów własnymi wy-
piekami przy rozstawionych na podwórku stołach, rozegrać mecz w piłkę, kosza czy 
siatkówkę itp. Ze strony Spółdzielni możemy liczyć na niezbędne wsparcie.

Za Radę Osiedla „Centrum”
 Teresa Wrzeszcz

Jubileusz Spółdzielni

Spotkanie sąsiedzkie Jubileusz Spółdzielni

Już w przyszłym roku czeka nas jubileusz 

55-lecia
 istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”, który będzie stanowił 
doskonałą okazję do podsumowania 

dotychczasowych działań. 
Jesteśmy w trakcie opracowywania 

terminarzu wszystkich przedsięwzięć z tej okazji. 
W kolejnym wydaniu „Tu mieszkam” 

przedstawimy propozycje 
obchodów święta naszej Spółdzielni.

Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu „Osiedle w kwiatach i zie-
leni”, którego uroczyste podsumowanie odbyło się 27 października 
w DK „Modraczek”. 

Spółdzielcze Rady Osiedli wyróżniły osoby, które w sposób wyjąt-
kowy zaaranżowały i zadbały o swoje balkonowe ogródki.  

Szczególnego charakteru uroczystości nadał występ artystyczny  
w wykonaniu Beaty Szindler, która wprowadziła słuchaczy w dobry 
nastrój.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy 
za wkład pracy jaki włożyli w tworzenie estetycznego 

wizerunku naszych osiedli.

Konkurs
 „Osiedle w kwiatach i zieleni”
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07-11-2012 – środa, godz. 15.00 

Spotkanie w Klubie Seniora

08-11-2012 - czwartek, godz. 18.00

KAWIARNIA LITERACKA -uroczyste spotkanie 
z okazji 25. lecia twórczości literackiej

WIESŁAWY BARBARY JENDRZEJEWSKIEJ, 
prowadzącej Kawiarnię Literacką,

oraz promocja jej nowej książki pt .”Tyle”, 
wydanej dzięki Stypendium Prezydenta Bydgoszczy. 

Recital piosenki poetyckiej- Małgorzata Żurańska-Wilkowska,
na fortepianie zagra Marcin Cichy.

Spotkanie poprowadzi i wiersze Poetki 
do własnych kompozycji zaśpiewa 

i zagra na gitarze – aktorka, Roma Warmus

12-11-2012 – poniedziałek godz. 17.30

Czytamy bajki dzieciom: „Jak tata pokazał mi wszechświat”

14-11-2012 – środa godz. 15.00

Spotkanie w Klubie Seniora

15-11-2012 – czwartek godz. 18.00

Spotkanie z cyklu: „Indianie Ameryki Północnej”
- „Szlakiem złamanych traktatów”.

Prowadzenie spotkania: Adam Piekarski

17-11-2012 – sobota godz. 15.30-19.30

Taneczne popołudnie w Klubie Seniora

18-11-2012 – niedziela  godz. 10.00- 17.00

Wystawa Modelarstwa

Propozycje Modraczka

Spotkanie miłośników 
kultury Indian 

Ameryki Północnej
 

19-11-2012 – poniedziałek  godz.17.30

Warsztaty dla rodziców: „Karny język, pochwała, 
klaps, nagroda - nagradzać czy karać? Oto jest pytanie.”

21-11-2012 – środa 15.00

Spotkanie w Klubie Seniora

24-11-2012 – sobota, godz. 15.30 – 19.30

Ostatnie Andrzejkowe Taneczne Popołudnie w Klubie Seniora
13 grudnia godz. 18.00 – gościem Kawiarni Literackiej 

będzie Małgorzata Nowak, poetka z Inowrocławia
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W czasie festynu „Wiosna na Wyżynach” zbieraliśmy Państwa propozycje na na-
zwę miasteczka rekreacyjnego , które powstało przy ulicy Ogrody. Wpłynęło 28. 
pomysłów nazwy, jednak żadna propozycja nie przekonała jury, dlatego konkurs 
na nazwę jest nadal otwarty. 

Prosimy o nadsyłanie swoich propozycji pocztą na adres: DK „Modraczek”

ul. Ogrody 15, 85-870 Bydgoszcz bądź e-mail: modraczek@tvogrody.com

Czekamy na ciekawe pomysły

 na nazwę terenu rekreacyjnego.

REKLAMA PŁATNA



REKLAMA PŁATNA

tel. 52 37 09 729, 52 37 09 753, 52 37 09 798 


