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WALNE ZgROMADZENIE 2015

Za nami Walne Zgromadzenie 2015, czyli obrady najwyższej, spra-
wowanej w formie demokracji bezpośredniej, władzy w spółdzielni. 
Wziąć udział i współdecydować o najważniejszych sprawach może 

każdy członek spółdzielni. Było to już siódme Walne Zgromadzenie w „Bu-
dowlanych” (od 2009 r.). Wcześniej przez lata najwyższym organem było 
Zebranie Przedstawicieli. Można określić ją formą demokracji pośredniej, 
gdyż uczestniczyć i głosować mogły osoby wcześniej wybrane przez człon-
ków spółdzielni (przedstawiciele). Nie brakuje głosów, że ta poprzednia 
forma była lepszym rozwiązaniem. Zdania są zapewne podzielone, obie 
formy mają zwolenników i przeciwników. Obliguje nas jednak obowiązu-
jące prawo i dlatego co roku organizujemy Walne Zgromadzenie.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie po raz pierwszy odbyło się w trzech 
częściach (9-11 czerwca), tożsamych z podziałem na trzy osiedla. W po-
przednich latach obrady odbywały się w pięciu (2009-2013) lub siedmiu 
częściach (2014).

Przedmiotem tegorocznych obrad, poza uchwałami obligatoryjnymi, były 
m.in. uchwały dotyczące zmian w Statucie czy sprawa przeznaczenia środ-
ków finansowych na potrzeby nieruchomości Powstańców Śląskich 9/IV.

Frekwencja na poszczególnych częściach była następująca:

1. część (Osiedle „Na Wyżynach”) – 79 osób; 

2. część (Osiedle „Na Skarpie”) – 94 osoby;

3. część (Osiedle „Centrum”) – 85 osób.

Czas trwania:

1. część (Osiedle „Na Wyżynach”) – 17:00 – 21:51 

2. część (Osiedle „Na Skarpie”) – 17:00 – 20:39

3. część (Osiedle „Centrum”) – 17:00 – 21:08

16 czerwca br. odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia, złożone  
z członków prezydiów wszystkich części. Kolegium, zgodnie z kompeten-
cjami statutowymi, dokonało podliczenia głosów i stwierdziło oficjalnie, 
które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały.

Oficjalne wyniki głosowań uchwał Walnego Zgromadzenia 2015:

•	 uchwała nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Za-
rządu z działalności Spółdzielni w roku 2014;

1. część za 63 osoby, przeciwko 1, wstrzymały się 2.

2. część za 76 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

3. część za 63 osoby, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 202 osoby, przeciwko 1, wstrzymały się 4.

Stwierdzono, że uchwała nr 1/2015 została podjęta. 

•	 uchwała nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Nadzorczej z działalności w roku 2014;

1. część za 64 osoby przeciwko 0, wstrzymały się 2.

2. część za 68 osób przeciwko 3, wstrzymały się 3.

3. część za 70 osób przeciwko 1, wstrzymały się 2.

ŁĄCZNIE za 202 osoby przeciwko 4, wstrzymało się 7.

Stwierdzono, że uchwała nr 2/2015 została podjęta. 

•	 uchwała nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Spółdzielni za 2014 rok;

1. część za 65 osób, przeciwko 1, wstrzymały się 2.

2. część za 76 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

3. część za 70 osób, przeciwko 0, wstrzymały się 2.

ŁĄCZNIE za 211 osób, przeciwko 1, wstrzymało się 5.

Stwierdzono, że uchwała nr 3/2015 została podjęta. 
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•	 uchwała nr 4/2014 w sprawie przeznaczenia zysku netto za 
2014 rok;

1. część za 67 osób, przeciwko 0, wstrzymały się 2.

2. część za 70 osób, przeciwko 2, wstrzymała się 1.

3. część za 73 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

ŁĄCZNIE za 210 osób, przeciwko 2, wstrzymały się 3.

Stwierdzono, że uchwała nr 4/2015 została podjęta. 

•	 uchwała nr 5/2014 w kierunków rozwoju Spółdzielni;

1. część za 66 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

2. część za 73 osoby, przeciwko 1, wstrzymała się 1.

3. część za 72 osoby, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 211 osób, przeciwko 1, wstrzymały się 3.

Stwierdzono, że uchwała nr 5/2015 została podjęta. 

•	 uchwała nr 6/2015 w sprawie udzielenia absolutorium człon-
kowi Zarządu za 2014 r. – Prezesowi Spółdzielni – Markowi  
W. Magdziarzowi;

1. część za 61 osób, przeciwko 1, wstrzymała się 1.

2. część za 77 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

3. część za 71 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 2.

ŁĄCZNIE za 209 osób, przeciwko 1, wstrzymały się 3.

Stwierdzono, że uchwała nr 6/2015 została podjęta. 

•	 uchwała nr 7/2015 w sprawie udzielenia absolutorium członko-
wi Zarządu za 2014 r. – Z-cy Prezesa Spółdzielni – Jackowi Koło-
dziejowi;

1. część za 60 osób, przeciwko 1, wstrzymały się 4.

2. część za 74 osoby, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

3. część za 72 osoby, przeciwko 1, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 206 osób, przeciwko 2, wstrzymało się 5.

Stwierdzono, że uchwała nr 7/2015 została podjęta. 

WALNE ZgROMADZENIE 2015

•	 uchwała nr 8/2015 w sprawie udzielenia absolutorium człon-
kowi Zarządu za 2014 r. – Z-cy Prezesa Spółdzielni – Zdzisławie 
Knapińskiej;

1. część za 62 osoby, przeciwko 0, wstrzymały się 2.

2. część za 77 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

3. część za 71 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 210 osób, przeciwko 0, wstrzymały się 4.

Stwierdzono, że uchwała nr 8/2015 została podjęta. 

•	 uchwała nr 9a/2015 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni 
wniesionych przez Radę Nadzorczą;

1. część za 31 osób, przeciwko 25, wstrzymało się 6.

2. część za 10 osób, przeciwko 55, wstrzymało się 7.

3. część za 33 osoby, przeciwko 30, wstrzymało się 9.

ŁĄCZNIE za 74 osoby, przeciwko 110, wstrzymały się 22.

Stwierdzono, że uchwała nr 9a/2015 nie została pod-
jęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwalifikowanej więk-
szości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

•	 uchwała nr 9b/2015 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni 
wniesionych przez Członków Spółdzielni;

1. część za 4 osoby, przeciwko 49, wstrzymały się 3.

2. część za 9 osób, przeciwko 55, wstrzymało się 8.

3. część za 20 osób, przeciwko 12, wstrzymały się 23.

ŁĄCZNIE za 33 osoby, przeciwko 116, wstrzymały się 34.

Stwierdzono, że uchwała nr 9b/2015 nie została pod-
jęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwalifikowanej więk-
szości 2/3 głosów za jej przyjęciem.
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•	 uchwała nr 10/2015 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni 
wniesionych przez Radę Nadzorczą;

1. część za 35 osób, przeciwko 14, wstrzymało się 5.

2. część za 2 osoby, przeciwko 65, wstrzymały się 4.

3. część za 51 osób, przeciwko 8, wstrzymało się 5.

ŁĄCZNIE za 88 osób, przeciwko 87, wstrzymało się 14.

Stwierdzono, że uchwała nr 10/2015 nie została pod-
jęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwalifikowanej więk-
szości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

•	 uchwała nr 11/2015 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni 
wniesionych przez Radę Nadzorczą;

1. część za 30 osób, przeciwko 20, wstrzymała się 1.

2. część za 6 osób, przeciwko 59, wstrzymało się 6.

3. część za 50 osób, przeciwko 12, wstrzymało się 5.

ŁĄCZNIE za 86 osób, przeciwko 91, wstrzymało się 12.

Stwierdzono, że uchwała nr 11/2015 nie została pod-
jęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwalifikowanej więk-
szości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

•	 uchwała nr 12/2015 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni 
wniesionych przez Członków Spółdzielni;

1. część za 0 osób, przeciwko 45, wstrzymało się 5.

2. część za 2 osoby, przeciwko 71, wstrzymała się 1.

3. część za 7 osób, przeciwko 40, wstrzymało się 21.

ŁĄCZNIE za 9 osób, przeciwko 156, wstrzymało się 27.

Stwierdzono, że uchwała nr 12/2015 nie została pod-
jęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwalifikowanej więk-
szości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

•	 uchwała nr 13/2015 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni 
wniesionych przez Zarząd Spółdzielni;

1. część za 55 osób, przeciwko 2, wstrzymało się 0.

2. część za 73 osoby, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

3. część za 70 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 198 osób, przeciwko 2, wstrzymała się 1.

Stwierdzono, że uchwała nr 13/2015 została podjęta, 
gdyż uzyskała wymaganą kwalifikowaną większość 2/3 
głosów za jej przyjęciem.

•	 uchwała nr 14/2015 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni 
wniesionych przez Zarząd Spółdzielni;

1. część za 51 osób, przeciwko 0, wstrzymały się 4.

2. część za 70 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

3. część za 68 osób, przeciwko 0, wstrzymały się 2.

ŁĄCZNIE za 189 osób, przeciwko 0, wstrzymało się 7.

Stwierdzono, że uchwała nr 14/2015 została podjęta, 
gdyż uzyskała wymaganą kwalifikowaną większość 2/3 
głosów za jej przyjęciem.

•	 uchwała nr 15/2015 w sprawie przeznaczenia środków finanso-
wych na potrzeby nieruchomości Powstańców Śląskich 9/IV;

1. część za 20 osób, przeciwko 5, wstrzymało się 21.

2. część za 10 osób, przeciwko 46, wstrzymało się 7.

3. część za 22 osoby, przeciwko 32, wstrzymało się 14.

ŁĄCZNIE za 52 osoby, przeciwko 83, wstrzymały się 42.

Stwierdzono, że uchwała nr 15/2015 nie została podjęta. 

•	 uchwała nr 16/2015 w sprawie sprzedaży lokali;

1. część za 48 osób, przeciwko 0, wstrzymała się 1.

2. część za 63 osoby, przeciwko 1, wstrzymała się 1.

3. część za 38 osób, przeciwko 4, wstrzymała się 1.

ŁĄCZNIE za 149 osób, przeciwko 5, wstrzymały się 3.
Stwierdzono, że uchwała nr 16/2015 została podjęta. 

Dziękujemy Członkom Spółdzielni, którzy poświęcili swój czas i wzięli 
udział w obradach.

WALNE ZgROMADZENIE 2015

       
    
  Rafał Jaroch
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Samorządy Domowe Mieszkańców

Zajęczej 20. Tu również nie zawiązał się samorząd, a mimo to mieszkańcy 
porozumieli się i wnieśli o poszerzenie prac remontowych, by podnieść 
komfort i atrakcyjność bloku.

Niestety postrzeganie samorządów zdominowane zostało poprzez 
bardzo częste wnioski i żądania ze strony niektórych przedstawicieli SDM, 
które nie znajdują podstaw w  ich regulaminowych kompetencjach, czy 
wręcz należą do kompetencji innych organów Spółdzielni. Nie to leżało  
u podstaw samorządności nieruchomości.

Warto przypomnieć, że zarządzamy także wspólnotami mieszkanio-
wymi nie będącymi budynkami spółdzielczymi. Samorządy Domowe mia-
ły być swego rodzaju odpowiednikiem zarządów wspólnot. Miały współ-
pracować z administracją, otrzymywać raz do roku sprawozdania itp. 
Tymczasem SDM żądają wielokrotnie większej ilość sprawozdań, analiz, 
materiałów niż zarządy wspólnot i to również niedotyczących wyłącznie 
ich nieruchomości. Wymaga to dodatkowej wielogodzinnej pracy wie-
lu naszych pracowników. Nie trzeba dodawać, że to dodatkowe koszty, 
którymi obciążani są wszyscy spółdzielcy. Stąd zapewne wymienione na 
wstępie wnioski, by za sporządzanie dodatkowych, poza regulaminowych 
analiz, obciążać tylko te nieruchomości. Przy okazji zastanawiające jest 
to, że czasem o te same dane proszone są różne komórki organizacyjne 

ul. Rysia 22

W    trakcie tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia wpłynęły 
dwa wnioski, w myśl których koszty opracowania materiałów 
i analiz, o które często występują niektóre samorządy, winny 

obciążać tylko nieruchomość, z której pochodzi dany samorząd. Wnioski 
te oraz brak poparcia Uchwały Nr 11/2015 w sprawie zmian do Statutu, 
dotyczących przepisów o SDM, wskazują, iż temat samorządów wywołuje 
nadal pewne kontrowersje.

Obecnie w naszej Spółdzielni, na 204 nieruchomości, działa 16 sa-
morządów domowych mieszkańców. Samorządy zostały powołane by po-
magać mieszkańcom, pośredniczyć na linii między nimi a administracją 
osiedla. Winny inicjować różne przedsięwzięcia na rzecz nieruchomości, 
wskazywać jej problemy, brać udział w odbiorach prac remontowych czy 
obserwować przetargi. Świetnymi przykładami i efektami działania SDM-
-ów są np. plac rekreacyjny przy ulicy  Nowowiejskiego 1, portale przy uli-
cy Modrakowej 56, teren przy ulicy Kąkolowej 7, czy pozyskanie nowych 
miejsc postojowych zainicjowane przez SDM z  Komuny Paryskiej 6. Spo-
łeczna praca wykonana przez przedstawicieli SDM zaprocentowała i dziś 
mieszkańcy tych nieruchomości czerpią z niej same korzyści. Przykłady 
zrealizowanych prac na tych nieruchomościach znajdują się na okładkach 
wewnętrznych (ul. Nowowiejskiego 1 i ul. Kąkolowa 7).

By samorządność była autentyczna winna być inicjatywą oddolną 
mieszkańców. Warto zwrócić uwagę, że dobra wola i inicjatywa na rzecz nie-
ruchomości w budynkach, w których nie powołano SDM, jest często równie 
skuteczna. Najlepszym przykładem jest blok przy ul. Rysiej 22, gdzie pan 
Władysław Rudaś pozytywnie zintegrował sąsiadów i na wniosek miesz-
kańców przeprowadzono prawdopodobnie najlepiej oceniany remont  
w naszych zasobach. Klatki schodowe przy ulicy Rysiej 22 stanowią wzór 
dla innych nieruchomości. Aby przeprowadzić ów remont, mieszkańcy nie 
potrzebowali cyklicznych zebrań, stosów analiz i raportów. Wystarczył po-
mysł, zaangażowanie i pozytywne nastawienie. 

Kolejnym przykładem są mieszkańcy bloków przy Jurasza 5 i 7. Cier-
pliwie realizując wspólny cel obu nieruchomości doprowadzili do nowego, 
praktyczniejszego zaaranżowania terenów obu nieruchomości, uzyskując 
m.in. parking, którego wcześniej w ogóle nie było. Teraz miejsc do parko-
wania jest tyle samo co mieszkań w obu blokach! To właśnie jest samo-
rządność!

(Zdjęcia na wewnętrznej okładce: Jurasza 5 i 7)

W podobnym kierunku podążają mieszkańcy budynku przy ulicy  
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Spółdzielni, np. administracja osiedla i dział rachunkowości. Organizacja 
pracy, przepływ informacji itp. sprawia, że czasem w danym momencie 
jedna z tych komórek nie posiada jeszcze pełnej informacji i taką przeka-
zuje przedstawicielom SDM. Nie trzeba dodawać, że powoduje to powsta-
wanie niezdrowych podejrzeń. 

Czasami odczuwamy również brak zrozumienia i zaufania do rozli-
czeń dokonywanych przez Spółdzielnię. Na wniosek przedstawicieli SDM, 
Rada Nadzorcza zajęła się tym tematem, wyjaśniała m.in. sposób nalicza-
nia kosztów pośrednich funduszu remontowego z biegłym rewidentem. 
Okazało się, że koszty te naliczane są prawidłowo i zgodnie z zasadami 
rachunkowości.

Podsumowując, warto bronić idei samorządów, zachęcać do ich po-
woływania, jednakże jak widać próby uzyskiwania więcej (zestawień, ana-
liz itp.) kosztem pozostałych spółdzielców budzą sprzeciw.

       Rafał Jaroch

Prawo do dysponowania nieruchomością 
– ciąg dalszy

W ostatnim wydaniu „Tu Mieszkam” informowaliśmy Państwa  
o wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) - Sygn. akt K 60/13, 
który między innymi zajął się ponownie niektórymi przepisa-

mi Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Przedmiotem jego badania był między innymi art. 27 ust.2 dotyczący  
sprawowania zarządu przez spółdzielnie, w nieruchomościach, w których 
doszło do wyodrębnienia mieszkań, a właściciele nie są członkami spół-
dzielni. Wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie sprowadzały się do 
tego, czy spółdzielnia może wykonywać wszystkie czynności na budynku 
lub terenie przynależnym do niego (remonty, modernizacje, czy też inne 
prace np. te które wymieniliśmy w poprzednim artykule) bez zgody wła-
ściciela lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, czy też jak to twierdził 
Urząd taką zgodę powinna uzyskać aby zgodnie z prawem je zrealizować. 
Nasze stanowisko w tej kwestii, było od wielu lat i jest takie, że spółdziel-
nia nie musi uzyskiwać zgód tych osób, ponieważ powinny być one tak 
samo traktowane jak członkowie spółdzielni w zakresie, których Urząd nie 

Samorządy Domowe Mieszkańców

wymagał uzyskania zgody. Urząd argumentował swoje stanowisko tym, że 
w imieniu członków decyzję podejmuje Zarząd spółdzielni, natomiast nie 
ma on takich upoważnień w zakresie nie członków, którzy są właściciela-
mi lokali i tylko oni mogą wypowiadać się w tych sprawach. Spółdzielnia 
natomiast wyrażała pogląd, że Art.27 ust.2 daje jej  podstawę prawną do 
wypowiadania się w tym zakresie w imieniu tych osób. Na tym tle doszło 
do sporu pomiędzy Urzędem, a Spółdzielnią na nieruchomościach przy 
ulicy Białogardzkiej 20 i 22. Na zaplanowane prace w tych budynkach na 
łączną ilość 40 mieszkań  nie wyraziło zgody 2. właścicieli lokali, którzy 
nie byli członkami. Pomimo tego Spółdzielnia mając na uwadze przeważa-
jącą wolę większości zgłosiła wykonanie zaplanowanych robót do Urzędu 
(wymagane zgłoszenie wynikające z Prawa Budowlanego). W odpowiedzi 
Urząd zażądał uzupełnienia zgody osób, które nie wyraziły zgody na te 
prace. W związku z nie dostarczeniem przez Spółdzielnię wymaganych 
zgód Urząd w imieniu Prezydenta wniósł sprzeciw w zakresie zgłoszo-
nych przez Spółdzielnię robót, uniemożliwiając ich realizację. Spółdziel-
nia wniosła odwołanie do Wojewody, który podtrzymał wydaną decyzję 
Prezydenta, co spowodowało wniesienie przez nas skargi do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego (WSA). Na pierwszej rozprawie Sąd uchylił 
decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz poprzedzającą ją decyzję 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy (decyzję Urzędu) uznając naszą skargę za 
zasadną. Niestety Sąd nie odniósł się do kwestii konieczności uzyskiwa-
nia przez Spółdzielnię spornych zgód, a uzasadnienie swojej opinii oparł 
wyłącznie, na tym, że planowane przez Spółdzielnię prace nie wykraczają 
poza zwykłe zarządzanie nieruchomością, do którego nie jest konieczna 
taka zgoda. Nie posiadamy jeszcze pisemnego uzasadnienia tego wyroku, 
dlatego nie możemy go zacytować. Posiadamy natomiast już uzasadnienie 
na wstępie cytowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (pełny tekst 
uzasadnienia na stronie Spółdzielni: http://www.smbudowlani.pl), z któ-
rego wynika, że spółdzielnia ma prawo w oparciu o Art.27 ust.2 
wypowiadania się w imieniu członków jak i właścicieli lokali nie 
będących członkami w zakresie wszystkich prac wymagających 
pozwolenia na wykonanie robót, pozwolenia na budowę czy też 
robót wymagających zgłoszenia do Urzędu. Trybunał stwierdził, 
że przyjęte rozwiązanie jest konieczne dla ochrony uprawnień korpora-
cyjnych członków spółdzielni, a jednocześnie nie zamyka drogi uzyskania 
statusu członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i nie wyklucza podję-
cia decyzji przez większość współwłaścicieli o zmianie reżimu prawnego 
wykonywania zarządu nieruchomością wspólną. Art. 27 ust. 2 w związku  
z art. 241 ust. 1 i art. 26 ust. 1 u.s.m. jest zgodny z art. 31 ust. 3 w związ-
ku z art. 64 ust. 3 Konstytucji, a w związku z tym również z art. 21 ust. 1  
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i art. 64 ust. 1 Konstytucji. Podobnie jak w sprawie o sygn. SK 19/09, tak  
i w niniejszej sprawie Trybunał uznał, że nie narusza on także zasady rów-
nej dla wszystkich ochrony prawa własności, lecz jest gwarancją jej re-
alizacji. Zapewnia demokratyczny sposób podejmowania decyzji zgodnie  
z wielkością udziałów w nieruchomości wspólnej, racjonalnie wyważa inte-
resy członków spółdzielni niebędących właścicielami zajmowanych lokali  
i właścicieli lokali wyodrębnionych, którzy nie są jej członkami. Przepis 
ten jest zatem zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji. Mamy na-
dzieję, że wobec tak szerokiego uzasadnienia zostały rozwiane już wszyst-
kie wątpliwości interpretacyjne, co pozwoli w sposób praktyczny na wpro-
wadzenie rozwiązań zgodnych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego we 
wszystkich postępowaniach administracyjnych. 

Andrzej Asztemborski 

Skąd się bierze różnica wskazań wodomierza głównego 
i wodomierzy mieszkaniowych?

W „Tu Mieszkam” (4/2014) z grud-
nia ubiegłego roku poruszaliśmy 
już temat dotyczący  różnicy mię-

dzy wskazaniami wodomierza głównego, 
a sumą wskazań wodomierzy lokalowych.  
W różnych opracowaniach osoby prowa-
dzące badania tego zjawiska wskazują, że 
różnica na poziomie 10% jest uzasadniona 
technicznie. Przyjmując, że przeciętne zużycie wody na mieszkanie w na-
szej Spółdzielni to około 70 m3/rok otrzymamy 7 m3 różnicy, w złotówkach 
będzie to 77 zł/rok (7 m3 x 11 zł/m3*). Czy to oznacza, że jest to dodatko-
wa opłata za wodę, jakiej nie dostarczono? Jak napisaliśmy  w poprzed-
nim artykule, nasza wiedza na temat różnic w rejestracji zużycia wody jest 
duża i stale rośnie, niemniej jednak duża grupa osób ma przekonanie, że 
likwidacja różnicy zużyć pomniejszy koszty dostawy wody. Uważają one, 
że „woda niezbilansowana” wynikająca z takiej różnicy wskazań wodomie-
rzy jest dodatkową opłatą za wodę doliczaną przez Spółdzielnię. Jest to 
oczywiście nieprawdą.

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę punktem rozliczeniowym między dostawcą (MWiK), a odbiorcą 
(nieruchomością) jest wodomierz budynkowy. Oznacza to, że niezależnie 
od tego czy budynek należy do Spółdzielni, czy wspólnoty koszty wody 
zmierzonej przez ten wodomierz ponoszą jego mieszkańcy. 

Jest oczywiste, że montaż wodomierzy lokalowych o wyższej do-
kładności pomiarowej nie wpłynie na zmniejszenie wskazań wodomierza 
głównego, a jedynie zmniejszy różnicę w stosunku do jego wskazań. Tym 
samym nadal mieszkańcy poniosą ten sam koszt wody dostarczonej do 
budynku oraz koszt zamontowania znacznie droższych wodomierzy. Te-
mat ten szczegółowo opisano w ww. „Tu mieszkam”. 

Główną przyczyną różnic są 
WŁAŚCIWOŚCI POMIAROWE WO-
DOMIERZY. Każdy pomiar jest obar-
czony błędem w zależności od rodzaju 
użytej miary. Waga dziesiętna do waże-
nia ziemniaków jest mniej dokładna od 
wagi w sklepie, a ta jest mniej dokładna 
niż waga laboratoryjna. Niemniej jed-
nak w przypadku wodomierzy działanie 
i rozkład błędów w połączeniu ze spe-
cyfiką korzystania z wody powoduje, że 
wodomierze nie mierzą całej wody, która przez nie przepływa.

Przykładowo podany w karcie katalogowej błąd pomiaru +/- 2% 
dotyczy strumienia wody bliskiego przepływowi nominalnemu (Qn

 = 1,5 
m3/h -> 25 litrów na minutę), w dodatku strumienia „uspokojonego”. 
Trudno oczekiwać, że mieszkańcy będą otwierać kran maksymalnie i na-
pełniać wodą pojemnik, a wodę do użytku nabierać wiaderkiem z pojem-
nika. Z reguły pobieramy wodę dużo mniejszym strumieniem i krótko-
trwale. Płuczemy szklankę, myjemy ręce, napełniamy czajnik itp. Badania 
wskazują, że przepływy małe i chwilowe, gdzie błąd pomiarowy jest wie-
lokrotnie wyższy niż nominalny, stanowią sumarycznie stosunkowo dużą 
ilość wody (nawet do 20 % i w niektórych przypadkach więcej). Natomiast 
w zasadzie nigdy nie pobieramy wody strumieniem nominalnym. Żeby to 
uzyskać należałoby jednocześnie uruchomić spłuczkę i otworzyć wszyst-
kie krany w mieszkaniu. Konstrukcja wodomierza natomiast powoduje, 
że w przedziale od rozruchu do q

min
 wodomierze popełniają bardzo duży 

błąd pomiarowy (minus kilkadziesiąt procent w stosunku do wodomierza 

Prawo do dysponowania nieruchomością WODA NIEZBILANSOWANA
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Wygrodzenia nieruchomości  
budynkowych

głównego!); oznacza to, że zmniejszają ilość pomierzonej wody o kilka-
dziesiąt procent w stosunku do ilości rzeczywiście pobranej. Dopiero przy 
większym przepływie wodomierze mierzą wodę z dokładnością podaną  
w katalogu (zgodną z wymaganiami określonymi przez urząd miar). 

Nasuwa się pytanie, czy wodomierz główny jest pozbawiony tych 
wad? Niestety, nie. Wodomierz budynkowy, jak każdy przyrząd pomiaro-
wy, również posiada błąd pomiaru. Mimo tego faktu, jego wskazanie jest 
używane przez dostawcę wody do wystawiania faktur. Wodomierz główny 
ma z reguły podobną konstrukcję i działa jak wodomierz mieszkaniowy, 
tym samym ma podobne wady, ale przez niego przepływa woda pobiera-
na w wielu mieszkaniach. W efekcie bardzo rzadko występuje sytuacja, 
że wodomierz się zatrzymuje, co znacząco ogranicza bardzo niekorzystny 
błąd pomiaru w momencie rozruchu. Ponadto w związku z tym, że przez 
wodomierz główny płynie jednocześnie suma kilku strumieni mieszka-
niowych, wodomierz główny wskazuje dokładniej ilość pobranej wody niż 
suma wodomierzy mu podległych.

WNIOSKI:

−	 używane potocznie określenie woda „niezbilansowana” 
dotyczy również  wody zużytej przez mieszkańców danego 
budynku, tym samym używanie tego określenia dla różnicy 
między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, wodomie-
rzem głównym jest błędne,

−	 przy obecnie stosowanych rozwiązaniach technicznych (konstrukcjach 
wodomierzy) zawsze będzie istnieć różnica wskazań pomiędzy wodo-
mierzem głównym, a pozostałymi,

−	 koszt wody dostarczonej do budynku nie zależy od dokładności wodo-
mierzy lokalowych,

−	 montowanie dokładniejszych wodomierzy (dużo droższych) podniesie 
koszt wymiany wodomierzy, a nie zmniejszy kosztu dostawy.

W efekcie łączne koszty poniesione przez mieszkańców tj. dostarczonej 
wody i odprowadzenia ścieków oraz wymiany wodomierzy będą wyższe. 
Dlatego przy obecnych cenach wodomierzy Spółdzielnia, żeby nie narażać 
mieszkańców na dodatkowe koszty, rekomenduje stosowanie, wodomie-
rzy klasy A/B. Dodatkową zaletą tych wodomierzy jest ich większa odpor-
ność na zanieczyszczenia, niż wodomierzy klasy C/D. 
* 11,00 zł/m3 – opłata za „dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków” – 
w tekście jest używane potoczne określenie „za wodę”. 

Andrzej Dąbrowski 

Jak napisaliśmy wyżej odbyło się Walne Zebranie Członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. Jednym z tematów żywo po-
ruszanych przez mieszkańców jest coraz częstsze ogradzanie się  

nieruchomości budynkowych, co powoduje  niejednokrotnie utrudnienia  
w korzystaniu z chodników i dróg wewnątrzosiedlowych. Jednoznacznie 
jesteśmy temu przeciwni! Nie wolno grodzić nieruchomości nie uwzględ-
niając istniejących chodników i przejść. Antyspołecznym jest budowanie  
ogrodzeń, które utrudniają  swobodne poruszanie się po użytkowanych 
ciągach komunikacyjnych. W czasie geodezyjnego podziału działek , które 
miało miejsce w 2002 roku, nie sposób było przewidzieć zamierzeń przy-
szłych współwłaścicieli do wygradzania się poszczególnych nieruchomości 
po ich granicy. Dlatego apelujemy do Państwa, aby podejmując decyzję  
o stawianiu ogrodzenia wokół  swojego budynku wziąć również pod roz-
wagę  pozostawienie do dyspozycji mieszkańcom sąsiednich budynków 
istniejących ciągów komunikacyjnych, co z pewnością przyczyni się do 
utrzymania dobrych relacji miedzy mieszkańcami osiedla. Szanujmy się 
nawzajem i nie powodujmy sytuacji, które przyczyniają się do powstawa-
nia konfliktów sąsiedzkich. 

Mirosław Brzemiński 

Rewolucyjny remont „wysokiego”  budynku  
na Osiedlu „Na Skarpie”

Remonty klatek schodowych w większości budynków wysokich 
Osiedla „Na Skarpie” odbywały się wiele lat temu. Zarówno w an-
kietach jak i na spotkaniach  pytają nas  Państwo  kiedy w koń-

cu zadbamy o nasze wieżowce. Remonty, które planujemy muszą być 
związane ze stanem funduszu remontowego nieruchomości. W tym roku 
rozpoczęliśmy nowy projekt remontu klatek schodowych w budynkach 
wysokich, który obejmuję min.:  zamiast wykonywania tzw. lamperii far-
bami olejnymi postawiliśmy na nową technologię czyli  tapety natryskowe  
w oparciu o system  płatków dekoracyjnych,  wymieniamy stare często 
zdewastowane czterdziestoletnie drzwi do piwnic. Układamy płytki w por-
talach, na parterze, oraz schodach do pierwszego półpiętra. Wymieniamy 

WODA NIEZBILANSOWANA
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Rewolucyjny remont Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych  
w naszych zasobach

ciężkie, stalowe drzwi na parterze na aluminiowe. Wykonujemy sufity 
podwieszane, aby zmniejszyć ilość widocznych przewodów należących do 
operatorów mediów elektronicznych. Stawiamy również na oszczędność 
wymieniając oświetlenie na lampy led. Wymieniamy analogowe domofo-
ny i odświeżamy portale z zewnątrz. 

W związku ze specyfiką budynków i ilością zaplanowanych prac jest to 
wiele tygodni nieudogodnień dla mieszkańców .  Dlatego też prosimy Pań-
stwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Jednak nadrzędnym celem jest po-
prawa funkcjonalności i estetyki budynków, a co za tym idzie zadowolenia 
mieszkańców. 

Planujemy dalsze remonty klatek schodowych na budynkach „wysokich”. 
Zapraszamy do oglądania zdjęć na stronie internetowej Spółdzielni www.
smbudowlani.pl bądź bezpośrednio do budynku Ogrody 25 by ocenić czy 
nowa propozycja wykończenia wspólnych przestrzeni spełnia Państwa 
oczekiwania. Propozycję prac dla części nieruchomości otrzymacie Pań-
stwo w najbliższych ankietach remontowych.

Monika Zaręba

W tym wydaniu  Tu Mieszkam przedstawiamy ceny m2 lokali mieszkal-
nych z transakcji  przeprowadzonych w II kwartale 2015 w naszych zaso-
bach z podziałem na poszczególne administracje. Są to ceny wyliczone na 
podstawie cen transakcyjnych spisanych z aktów notarialnych sprzedaży 
lokali mieszkalnych wpływających do Spółdzielni. 

Poniżej przedstawiamy ceny mieszkań za okres od kwietnia 2015 roku do 
18 czerwca 2015 roku. 

średnia cena za 
m2 od 04/2015 do 

06/2015 
do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 Większe

Centrum brak danych 3710 4197 3345 brak danych

Na Skarpie 3881 3818 3812 3086 brak danych

Na Wyżynach brak danych 3499 3793 3787 3446

Barbara Budziak

Urlopy a bezpieczeństwo naszych mieszkań

Wakacje to czas wypoczynku, odprężenia dlatego warto zatrosz-
czyć się aby nasze mieszkanie pozostawione na czas urlopu nie 
kusiło nieproszonych gości. Wyjeżdżając na wakacje pamiętaj-

my o odpowiednim zabezpieczeniu lokalu, co ograniczy ewentualne za-
grożenia. Pamiętajmy, to okazja czyni złodzieja! Rozwiązaniem może być 
poproszenie kogoś z rodziny, aby niekiedy zajrzał podlać nam kwiatki czy 
nakarmić rybki. Jeśli jednak nie możemy liczyć na najbliższych, warto 
zwrócić się z prośbą do miłych i zaufanych sąsiadów – to oni są najlepszą 
receptą na wakacyjny ból głowy. Możemy poprosić ich, by zwracali uwa-
gę na nieznajome osoby na klatce schodowej, wyjmowali ulotki reklamo-
we z drzwi i skrzynki pocztowej, a od czasu do czasu zaświecili w naszym 
mieszkaniu światło lub otworzyli okno. W ten sposób nie damy poznać 
obcym, że mieszkanie pozostaje puste. 

Barbara Budziak

Ogrody 25
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ODPOWIADAMy NA PyTANIA

Czy ilość osób zamieszkałych w lokalu i ilość zużycia wody 
mogę zmienić telefonicznie?

Zmianę ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu i ilość zuży-
cia wody może Pani zmienić na formularzu dostępnym na naszej 
stronie www.smbudowlani.pl w zakładce dokumenty do pobra-
nia i przesłać nam byśmy mogli zmienić dane i wystawić kartę opłat  
 normami zawartymi w oświadczeniu. Dodatkowo można tam tez podać 
dane takie jak: nr telefonu, adres do korespondencji.

Gdzie mogę podać informację dotyczącą rezygnacji  
z otrzymywania blankietów wpłat za lokal?

W przypadku wnoszenia opłat za lokal drogą elektroniczną (kiedy to 
blankiety nie są Pani potrzebne) należy to zgłosić  dzwoniąc pod nr tel.  
52 32 34 455 

Mam zadłużenie w opłatach za mieszkanie, czy mogę ubie-
gać się o dodatek mieszkaniowy?

Mając zadłużenie również może Pani ubiegać się o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego. Po jego otrzymaniu ma Pani obowiązek wyrównywania 
opłaty do miesięcznego wymiaru czynszu. Wniosek o dodatek mieszkanio-
wy składa się w Urzędzie Miasta w referacie dodatków mieszkaniowych  
ul. Grudziądzka 9-15.

Czy fakt wymiany grzejnika w kuchni muszę zgłosić w 
Spółdzielni? 

Tak, należy się zgłosić do działu gospodarki energetycznej (ul. T. Boya  

Żeleńskiego 1,  tel. 52 32 34 464), gdzie otrzyma Pan  pisemną zgodę,  
w której będą podane  informacje techniczne i tryb wymiany grzejnika. 

Wchodząc ostatnio do bloku na tablicy ogłoszeń zauważy-
łam wywieszoną Uchwałę Zarządu w sprawie remontów – czy 
mogę się od niej odwołać?

Tak, od każdej uchwały Zarządu można się odwołać w ciągu 30 dni do or-
ganu wyższego szczebla w tym przypadku do Rady Nadzorczej.

Czy koszty centralnego ogrzewania rozliczane są dwa czy 
jeden raz w roku?

Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku z pozostałymi 
kosztami np. za wodę czy windę. Każdy budynek rozliczany jest w innym 
terminie ale w systemie rocznym – 12 – miesięcznym. Po dokonanym od-
czycie zużyć następuje rozliczenie, które jest wysyłane do Państwa. Wów-
czas nadpłatę można rozliczyć przy następnej opłacie za mieszkanie bądź 
wypłacić z kasy spółdzielni, a niedopłatę uregulować.

Jaki jest termin wnoszenia opłat mieszkaniowych?

Opłatę za mieszkanie należy wnosić do 20 –tego danego miesiąca za dany 
miesiąc, czyli za maj wnosimy opłatę do 20 –tego maja 2015.

Zgubiłam kluczyk do skrzynki na listy, gdzie mogę otrzy-
mać nowy?

Niestety nie ma możliwości dorobienia kluczyka do skrzynki, trzeba wy-
mienić cały zamek. Proszę zgłosić to we właściwej administracji osiedla 
– koszt wymiany takiego zamka to około 30 zł.

Barbara Budziak
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Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu

W poprzednim, świątecznym wydaniu „Tu Mieszkam” zaprosiliśmy 
Państwa do udziału w konkursie, który polegał na podaniu liczby pisanek 
ukrytych na stronach naszego czasopisma. Wśród osób, które podały wła-
ściwą liczbę 11  wylosowaliśmy trzech laureatów, którzy otrzymają nagro-
dy w postaci albumów o Fontannie Potop w Bydgoszczy ufundowanych 
przez Wydawnictwo Pejzaż.

Nagrodzeni:

Pan Zygmunt Gierszal

Pani Irena Ruszkowska

Pan Karol Małecki

O odbiór nagród prosimy w Domu Kultury „Modraczek”, od ponie-
działku do piątku od godz. 8.00 do 20.00, tel. 52 371-33-31

Wszystkim laureatom gratulujemy

WAKACJE W „MODRACZKU”

Tradycyjnie jak w każde wakacje zapraszamy na zajęcia prowadzo-
ne w naszej placówce. W tym roku chcielibyśmy Państwa zachęcić 
do skorzystania z następujących propozycji:

1 - 24 lipca, w godz. 10.00-12.00

„Wakacyjna przygoda” - zajęcia w formie drzwi otwartych - zapra-
szamy codziennie do nowej przygody

20-24 lipca, w godz. 10.00-11.30

ZUCHOWISKO - zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2 i 3-letnich;

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

20-24 lipca, w godz. 11.30-13.00

MĄDRA SÓWKA - zajęcia dla dzieci od 5 roku życia,  
wakacyjne zabawy z literkami, słowem i pamięcią; 

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

27 - 31 lipca, w godz. 10.00-11.30

Warsztaty plastyczne - na zajęcia zapraszamy  
dzieci od 4 roku życia;

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

27 -31 lipca, w godz. 11.30-13.00

Warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku szkolnym;

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

3 - 7 sierpnia, w godz. 10.00-12.00

„Wakacyjna przygoda cz. 2”  
zajęcia w formie „drzwi otwartych”

19 - 21 sierpnia i 24 - 26 sierpnia 
w godz. 10.00-11.30

ZUCHOWISKO - zajęcia adaptacyjne 
 dla dzieci 2 i 3-letnich;

Obowiązują wcześniejsze zapisy.
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28 sierpnia, w godz. 9.00-11.00

„Pożegnanie wakacji” - zajęcia na Miasteczku rekreacyjnym  
(w przypadku niepogody w D.K. „MODRACZEK”)

Zapisy na wybrane zajęcia prowadzone są pod numerem:

52-371-33-31 lub na miejscu w placówce.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.

WAKACJE W „MODRACZKU”

Mieszkańcy Bydgoszczy!

W minionym roku udowodniliśmy, że wiemy jak ważna jest właściwa segre-
gacja odpadów. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się nam jako Bydgoszczy, 
osiągnąć poziom recyklingu, odzysku i ograniczenia odpadów komunalnych na 
poziomie o wiele wyższym niż wymagany!

● recykling papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 
 – 21,36% przy wymaganych 14%.

● odzysk odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
 – 91,1% przy wymaganych 38%.

● redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji 
 – 98,84% przy wymaganych 50%.

W następnych latach poziomy te muszą ulec zwiększeniu. Dajmy dobry przy-
kład innym, odpowiednio segregując odpady.

Więcej informacji dotyczących gospodarowania odpadami  
w Bydgoszczy można znaleźć pod adresem:  

www.odpady.czystabydgoszcz.pl
Infolinia: (52) 58 58 000 lub 801 055 404

27 sierpnia, godz. 18.00  
w Kawiarni Literackiej  

ogłoszenie nazwisk Laureatów 

 I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO  
o LAUR „MODRACZKA” 

wręczenie nagród  
i prezentacja nagrodzonych utworów.  

Gość Specjalny, autor leksykonów bydgoskich,  
w tym wydanego w czerwcu 2015 r. „Leksykonu literackiego” 

ZDZISŁAW PRUSS, 

recital MAJKI BABYSZKI 

oraz wiele innych atrakcji. 

Wstęp wolny 

PONIŻSZY ARTYKUŁ ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY NA PROŚBę 
BIURA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.



„Tu Mieszkam” Czasopismo SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI, ul. T. B. Żeleńskiego 1, Bydgoszcz

Adres redakcji do korespondencji: DK MODRACZEK, ul. Ogrody 15, Bydgoszcz

Redaktor Naczelny: Jacek Kołodziej, Zespół Redakcyjny: Zdzisława Knapińska, Agnieszka Buzalska, Stanisław Mrówka

Autorzy tekstów:  Andrzej Asztemborski, Mirosław Brzemiński, Agnieszka Buzalska, Barbara Budziak,  
Andrzej Dąbrowski, Rafał Jaroch, Monika Zaręba

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż ISSN  2082-615X,  Nakład: 12.900,  Bydgoszcz 2015,  www.projektpejzaz.pl

SM „BUDOWLANI”

Pogotowie techniczne 
Awarie w nocy oraz w soboty, niedziele i święta 

prosimy bezpośrednio zgłaszać do osób dyżurujących:

awarie elektryczne, tel. 604 400 756

awarie wodno-kanalizacyjne, odpowietrzenia, tel. 665 880 013

 awarie domofonów, tel. 604 215 268

AwArie wind cAłodobowo do firmy konserwującej windy 
w Państwa nieruchomości, odpowiednio: 

eLwinD, tel. 660 431 817       PoBUD, tel. 52 371 37 84

ZArZądZANie i AdMiNisTrowANie NieruchoMościAMi

SM BUDowLAni 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz
tel.  52 323 44 50, fax  52 361 82 57 
e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl     www.smbudowlani.pl

Zarząd Spółdzielni przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00-17.00 

Administracja osiedla „centrum”
Bydgoszcz, ul. Czerkaska 32, tel./fax 52 341-49-11
centrum@smbudowlani.pl
Administracja osiedla „na Skarpie"
Bydgoszcz, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 42, tel./fax 52 361-29-01
naskarpie@smbudowlani.pl

Administracja „na wyżynach”
Bydgoszcz, ul. Przyjazna 13, tel./fax 52 363-89-51
nawyzynach@smbudowlani.pl

dom Kultury „Modraczek”
Bydgoszcz, ul. Ogrody 15, tel. 52 371-33-31

rada osiedla – dyżur, każdy pierwszy wtorek w godz. 16.00-17.00 
w budynku właściwej administracji osiedla.

rada nadzorcza - dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca  
w godz. 16.00 - 17.00 w siedzibie Spółdzielni
sprawysamorządowe@smbudowlani.pl

ul. Kąkolowa 7

wALNe ZGroMAdZeNie  
SMB 2015

reZuLTATY dZiAłAń sAMorZądów 
doMowYch MiesZKAńców

ul. rysia 22

ul. Nowowiejskiego 1

ul. Jurasza 5 i 7
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ZAŁOGA SM „BUDOWLANI”

W WYŚCIGU BUTELKOWYM

STER NA BYDGOSZCZ


