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I N F O R M A C J A 
dla osób wnoszących opłaty w kasie Spółdzielni

Informujemy, że od 1.09.2016 kasa Spółdzielni obsługiwana jest przez jedną kasjerkę.  
W związku z powyższym z dniem 3.10.2016 r. zmienione zostały godziny urzędowania kasy:

Poniedziałek, środa, czwartek – od 7.00 do 14.00 
Wtorek od 8.,00 do 16.00 
Piątek od 7.00 do 13.00.

Ponadto trwają rozmowy z przedstawicielami banków  
o możliwości otwarcia punktu obsługi klienta  

i przyjmowaniu wpłat w miejscu kasy Spółdzielni.
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Elementy planu wynikają z dziedzin 
działalności spółdzielni tj. eksploatacji  
i utrzymania nieruchomości, gospodarki 
cieplnej, wodno-kanalizacyjnej, gospo-
darki remontowej, działalności społecz-
no-kulturalnej, działalności gospodar-
czej i inwestycyjnej.

Przy sporządzaniu planu należy 
wziąć pod uwagę czynniki zależne i nie-
zależne od Spółdzielni.

Ogromny wpływ na działalność 
spółdzielni mają zjawiska otaczające 
np. inflacja, poziom bezrobocia i wyna-
grodzeń, zmiana cen materiałów i usług, 
ale także rozmieszczenie i wiek budyn-
ków, sytuacja materialna mieszkańców 
przekładająca się na poziom zaległości 
w opłatach itp.

Sporządzenie planu w zakresie 
gospodarki remontowej na kolejny 
rok kalendarzowy wymaga weryfikacji 
najistotniejszych potrzeb i problemów 
technicznych nieruchomości, a także 
oczekiwań mieszkańców.

Spółdzielnia nasza od lat pozy-
tywnie wyróżnia się w zakresie sto-
sowanych rozwiązań organizacyjnych 
i prekursorskich inicjatyw w zakresie 
samorządności stwarzającej członkom 
zamieszkującym w danej nieruchomości 
większą możliwość wpływu na wszelkie 
ważne dla nich decyzje. Gospodarka 

remontowa prowadzona jest na zasa-
dach wewnętrznie wyodrębnionego 
rozrachunku przy zachowaniu zasady 
uczestnictwa mieszkańców w określa-
niu potrzeb remontowych, wyborze 
wykonawców robót, odbiorach powy-
konawczych prac, ustalaniu wysokości 
stawek opłat na fundusz remontowy.

Zarządca nieruchomości musi się 
w kwestii remontów i innych prac rów-
nież kierować stosownymi przepisami, 
wymogami technicznymi oraz możliwo-
ściami finansowymi ich wykonania. 

Jak ważna jest w takiej sytuacji 
umiejętność kompromisowego współ-
działania nie trzeba większości miesz-
kańców przekonywać.

Niestety u niektórych osób uak-
tywnia się przedkładanie własnych 
racji i praw nad racjami i prawa-
mi współmieszkańców. Prowadzi to  

nieuchronnie do konfliktów, niekiedy 
bardzo ostrych w swym wyrazie. Czasem 
chodzi o zakres i kolejność remontów,  
a czasem trudno zdefiniować przyczy-
nę zatargów.

Żądając szanowania naszych praw 
– szanujmy prawa drugich, tylko wte-
dy bowiem sąsiedztwo innych ludzi nie 
będzie uciążliwe, a istniejące pomiędzy  

sąsiadami relacje będą pełne życzliwości  
i gotowości do pomocy oraz wzajemne-
go szacunku.

Wierzymy, że wspólnie uda nam się  
pogodzić wydatki wynikające  

z obowiązków określonych prawem  
i zasadą gospodarności z wydatkami 

czyniącymi zadość poczuciu  
estetyki i bezpieczeństwa.
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Budżet – refleksje z okresu planowania

Rafał Jaroch

Rafał Jaroch

Zbliża się koniec roku, trwają więc prace nad planem gospodarczym 
naszej Spółdzielni na 2017 r. poprzedzone kompleksową analizą mię-
dzy innymi stopnia realizacji zadań remontowo-modernizacyjnych.
Plan gospodarczo-finansowy określa cele i przedsięwzięcia oraz na-
kłady potrzebne na ich realizację i źródła ich finansowania. 

Lustracja Spółdzielni

Budżet - refleksje z okresu planowania

Informujemy, że 1 września 2016 r. rozpoczęła się lustracja pełna naszej 
Spółdzielni za lata 2013-2015. Obejmuje ona całokształt działalności SMB w tym 
okresie, a przeprowadzana jest przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

Zgodnie z np. 91 par. 1 ustawy prawo spółdzielcze każda spółdzielnia obo-
wiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu 
legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.

Zima się zbliża, zima kosztuje, 
ceny ciepła nie rosną

Andrzej Dąbrowski

Jak sięgnę pamięcią, po raz pierwszy zmiany cen w „Taryfie dla cie-
pła” są w większości pozycji zmianami w dół. 

Rośnie nieznacznie (o 0,84 %) opła-
ta za moc zamówioną, jaką pobiera 
od Spółdzielni producent ciepła, czyli 
elektrociepłownia. Pozostałe składni-
ki cennika maleją. Jak informowaliśmy  
w poprzednich latach, opłaty za ciepło 
składają się z 4 składników i są zależne 
od typu węzła (5  grup), niemniej jed-
nak dla potrzeb oceny wzrostu kosztów 

podajemy wartości w podziale na dwa 
składniki, tj. zależne od mocy zamówio-
nej i ilości zużytej energii, uśrednione 
dla wszystkich typów węzłów. Poniżej 
zestawienie cen brutto energii cieplnej 
w ostatnich latach.

Opłaty za energię i usługi przesyło-
we w zależności od ilości pobranej ener-
gii w zł/GJ.
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Zima się zbliża, zima kosztuje, ceny ciepła nie rosną

Po latach dynamicznego wzrostu 
cen rzędu 8-10 %, od 2013 roku przy-
rosty cen z roku na rok malały, żeby  
w bieżącym roku osiągnąć wymarzony 
„przyrost ujemny”. Wprawdzie spadek 
cen jest niewielki, ale z pewnością sam 
fakt, że ceny nie rosną, napawa optymi-
zmem. 

Opłaty za moc i usługi przesyło-
we w zależności od mocy zamówionej, 
umownie nazywane stałymi, zmie-
niały się w podobny sposób i wzro-
sły z 12  661,37 zł/MW/m-c w 2012 roku  
do 15  236,22 zł/MW/m-c w 2015 roku.  
Od 1.08.2016 r. sumaryczna opłata 
za moc zamówioną wynosi 15  214,39  
zł/MW/m-c. Uważni czytelnicy zauwa-
żyli, że na początku artykułu podano 
informację o wzroście opłaty za moc za-
mówioną, a stawki wskazują na jej ob-
niżenie. Wzrost opłaty za wytworzenie 
ciepła został skompensowany obniżką 
za usługę przesyłową pobieraną przez 
KPEC.

Co to oznacza dla mieszkańców, 
czy zmaleją opłaty za ogrzewanie? 

Z pewnością, jeżeli nadchodząca 
zima będzie równie łagodna jak ubie-
głoroczna, łączne koszty ogrzewania 
będą podobne dla wielu naszych miesz-
kańców. Oczywiście, jak co roku, będzie 
też grupa mieszkańców, którzy z róż-
nych powodów zmniejszą lub zwiększą 
zużycie ciepła i odpowiednio – dostaną 
duży zwrot albo będą musieli dopłacić 
do zebranych zaliczek. 

od 1.08.2013 od 1.08.2014 od 1.08.2015 od 1.08.2016

47,97 zł 50,21 zł 52,15 zł 51,35 zł

wzrost o 8,65% wzrost o 4,68% wzrost o 3,85% spadek o 1,52%

Zaliczki na poczet centralnego 
ogrzewania wyliczane są na podstawie 
kosztu przypadającego na mieszkanie, 
zależnego w dużej mierze od emisji cie-
pła przez grzejniki w tym mieszkaniu. 

Przypominamy sposób wyliczenia 
zaliczki dla mieszkania, którego koszt 
ogrzewania wynosił: 1200 zł/rok:

Podstawa = koszt z rozliczenia / 12 
= 1200 zł /12 = 100 zł/m-c 

Zaliczka = mnożnik x podstawa 
= 1,20 x 100 zł = 120 zł/m-c

W powyższym przykładzie użyto 
mnożnika 1,20. Mnożnik podlega uchwa-
leniu przez Zarząd na podstawie anali-
zy koszów ogrzewania całego budynku  
i wynosił dotychczas od 1,20 do 1,35.  
W danej nieruchomości jest jednakowy 
we wszystkich mieszkaniach. 

Mnożnik uwzględnia prognozę 
wzrostu cen i ma zagwarantować więk-
szości mieszkańców zbudowanie buforu 
bezpieczeństwa, zapasu na ostrzejszą 
zimę lub większego zużycia ciepła niż  
w roku rozliczonym. 

Nie planujemy w Spółdzielni ge-
neralnej obniżki wcześniej ustalonych 
zaliczek, pozostawiając Państwu do 
wyboru wnoszenie opłat na dotychcza-
sowym poziomie (co przy podobnym 
zużyciu zapewni wyższy zwrot) lub ob-
niżenie bieżących opłat za mieszkanie, 
ale wtedy trzeba się też liczyć z mniej-
szym zwrotem. 

W związku z utrzymaniem się cen 
ciepła na porównywalnym poziomie 
Zarząd przewiduje zmniejszenie tego 
zapasu przy okazji kolejnych rozliczeń 
(od 1,10 do 1,25). Tym samym mieszkańcy 
budynków, oczekujący większego zwro-
tu, a rozliczani po sierpniu br., powinni 
rozważyć, czy zwiększyć sobie opłaty 
bieżące.

Przypominamy – na wniosek 
mieszkańca wysokość podstawy może 
być zmieniona w stosunku do wyliczo-
nej powyższym wzorem. Zarówno osoby 
oczekujące obniżenia, jak i podniesienia 
zaliczki proszone są o kontakt z Działem 
Gospodarki Energetycznej Spółdzielni  
w siedzibie przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 
pokój 201, tel. 52 323 44 79. 

Jeszcze członkowie Rady Nadzor-
czej poprzedniej kadencji analizowali 
„Regulamin rozliczania kosztów oraz 
ustalania opłat za używanie lokali  
w Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOW-
LANI” w Bydgoszczy, uchwalony w 2006 
roku, pod kątem uaktualnienia, upo-
rządkowania i wypracowania jednoli-
tego tekstu. Oczywiście w ciągu 10 lat 
były wprowadzane zmiany dostosowu-
jące regulamin do zmian w przepisach 
zewnętrznych. Ostatnia duża zmiana 
miała miejsce w 2013 roku ze względu 
na przejęcie obowiązku wywozu śmieci 
przez Miasto. Uchwał dostosowujących 
regulamin było 8. Według wstępnej 
oceny regulamin uchwalony 10 lat temu 
jest nadal aktualny, niemniej jednak 
konieczne są co najmniej zmiany w czę-
ści dotyczącej kosztów ciepła, gdyż od  
1 października 2016 roku wchodzi w ży-
cie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efek-
tywności energetycznej, która zgodnie  
z zapisami określa m.in: 
1) zasady opracowywania krajowego 

planu działań dotyczącego efektyw-
ności energetycznej;

2) zadania jednostek sektora publicz-
nego w zakresie efektywności ener-
getycznej;

3) zasady realizacji obowiązku uzyska-
nia oszczędności energii;

4) zasady przeprowadzania audytu 
energetycznego przedsiębiorstwa.

Ustawa ta, oprócz noweli ustawy 
o efektywności energetycznej z dnia 15 
kwietnia 2011 r., wprowadza również 
drobne zmiany w innych ustawach, 
między innymi w ustawie prawo ener-
getyczne. 

Jakie obowiązki wynikają z tej 
ustawy dla Spółdzielni? 

Można powiedzieć, że działania 
Spółdzielni wyprzedziły wymogi usta-
wodawcy. Przykładowo ustawa naka-
zuje wyposażyć lokale w wodomierze, 
które w Spółdzielni są standardem 
wyposażenia mieszkań od 2000 roku. 
Również wprowadzenie obowiązku 
wykonania audytu energetycznego bu-
dynku w celu określenia przyczyn nad-
miernej energochłonności i wskazania 
sposobów ograniczenia zużycia ciepła 

Zasady rozliczania kosztów

Andrzej Dąbrowski

Zasady rozliczania kosztów
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Zasady rozliczania kosztów Spotkanie z członkami Samorządów Domowych Mieszkańców

przez ten budynek, gdy ilość ciepła 
dostarczonego do budynku wieloloka-
lowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy 
przekracza 0,40 GJ w odniesieniu do m3 

ogrzewanej kubatury budynku lub 0,30 
GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej 
ciepłej wody nie spowoduje koniecz-
ności wykonania audytów, gdyż ener-
gochłonność naszych budynków jest 
dużo niższa. Niemniej jednak planujemy 
wykonanie kilku audytów w reprezen-
tatywnych budynkach. Liczymy, że takie 
opracowanie wytyczy kierunki dalszych 
działań zmniejszających zużycie energii.

Po raz pierwszy w ustawie zauwa-
żono, że nie wszyscy użytkownicy lokali 
są uczciwi i wpisano:

Jeżeli użytkownik lokalu nie udo-
stępni właścicielowi lub zarządcy bu-
dynku ciepłomierzy, wodomierzy lub 
urządzeń umożliwiających indywidu-
alne rozliczenie kosztów, nie będących 
przyrządami pomiarowymi w rozumie-
niu przepisów metrologicznych, w celu 

dokonania ich odczytu albo użytkownik 
lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd 
lub urządzenie w celu zafałszowania 
jego pomiarów lub wskazań, właściciel 
lub zarządca budynku może:
1) dochodzić od użytkownika tego lokalu 
odszkodowania albo
2) obciążyć użytkownika tego lokalu, 
w okresie rozliczeniowym, kosztami 
ogrzewania w wysokości nie wyższej niż 
iloczyn średniej wartości kosztów ogrze-
wania:
a) m3 kubatury budynku wielolokalowe-
go i kubatury lokalu użytkowanego albo
b) m2 powierzchni budynku wieloloka-
lowego i powierzchni lokalu użytkowa-
nego.”

Ustawodawca dał wybór. Z oczywi-
stych względów nikt z władz Spółdzielni 
nie planuje obciążać osób nieuczciwych 
średnim kosztem, gdyż tym samym kosz-
ty powyżej średniej obciążałyby pozo-
stałych mieszkańców danego budynku. 

Rafał Jaroch

Spotkanie z członkami Samorządów Domowych Mieszkańców

15 września br. w Domu Kultury „Modra-
czek” odbyło się, zorganizowane przez 
Zarząd SMB, spotkanie z członkami 
SDM-ów. Uczestniczyli w nim również 
członkowie Rady Nadzorczej. 

Prezes Zarządu Spółdzielni, Pan 
Marek Magdziarz, przedstawił podsta-
wowe informacje na temat samorządów,  
w tym statystyki dotyczące ilości zgło-
szeń czy pism, podstawy prawne dzia-
łalności SDM oraz genezę Samorządów 

w naszej Spółdzielni. Zwrócił uwagę na 
najważniejsze kompetencje SDM, orga-
nizację pracy i tryb obradowania. Szcze-
gólną uwagę poświęcił kwestii częstego 
braku wiedzy wśród mieszkańców dane-
go bloku co do spraw, które ustalił SDM. 
Ponadto przedstawił zestawienia stanu 
funduszu remontowego nieruchomości,  
w których powstały samorządy oraz 
koszty utrzymania nieruchomości 
wspólnej. Zaprezentował przykłady re-
alizacji prac remontowych wykonanych  

z inicjatywy SDM, a także z inicjatywy 
mieszkańców na nieruchomościach, gdzie 
SDM nie ma. Poinformował zebranych 
o trwającej lustracji Spółdzielni za lata 
2013-2015 i zainteresowaniu lustrato-
rów działalnością SDM oraz o zamiarze 
wglądu do protokolarzy SDM. 

Prezes Magdziarz zwrócił uwagę 
na transparentność działania organów 
Spółdzielni na przykładzie uchwał re-
montowych. Poprzedza je zwykle uzy-
skanie opinii mieszkańców (ankieta, 
spotkanie). Następnie Zarząd podejmu-
je stosowną uchwałę, od której przy-
sługuje odwołanie. Zdarzają się sytu-
acje, że te same osoby, które wcześniej 
popierały inicjatywę danego remontu, 
podpisują się później pod jej odwoła-
niem. Stwarza to pewne problemy, ale 
Spółdzielnia stara się je rozwiązywać 
poprzez spotkania, rozmowy. Ponadto 
Prezes Magdziarz poinformował o kosz-
tach konserwacji, zwracając uwagę na 
fakt zatrudniania coraz mniejszej liczby 
konserwatorów. Przedstawił również 
sprawę rozliczania kosztów tzw. niezbi-
lansowanej wody.

Następnie głos zabrała Przewod-
nicząca Rady Nadzorczej, Pani Gabrie-
la Kowalska, która w imieniu nowego 
składu organu poinformowała, że Rada 
jest żywo zainteresowana problemami 
samorządów.

W dyskusji, która się wywiązała, 
głos zabierali poszczególni członkowie 
samorządów, w tym z SDM przy ulicy-
:Nowowiejskiego 1, Zajęcza 16, Komuny 
Paryskiej 6, Bohaterów Kragujewca 5, 
Białogardzka 21, T. Boya-Żeleńskiego 2 
czy Jagiellońska 70A. 

Podniesiono takie tematy jak: 
zmiana wymogów odnośnie powoły-
wania samorządów, nieterminowe wy-
stawianie śmieci wielkogabarytowych, 
zgłaszanie liczby osób zamieszkujących 
lokale, wysokość średnich wynagro-
dzeń w SMB, szkolenia Rady Nadzor-
czej, koszty niezbilansowanej wody, 
grodzenie nieruchomości, parkowanie, 
znajomość kodów do domofonów przez 
obce osoby, potrzeba zatrudniania kon-
serwatorów, liczby rozliczeń dla SDM, 
protokoły odbioru robót, zarzuty wo-
bec wykonawców prac remontowych, 
interweniowanie u właścicieli gruntów 
sąsiadujących z terenami Spółdziel-
ni w zakresie utrzymania porządku, 
przetargi, o których zawiadamiane są 
samorządy, zaawansowanie prac nad 
programem komputerowym, który by 
automatycznie generował rozliczenia 
dla nieruchomości.

W większości tematów przedsta-
wiciele byli zgodni, natomiast odnośnie 
grodzenia nieruchomości i potrzeby za-
trudniania konserwatorów zdania były 
podzielone.

Sprawy kolejno wyjaśniali: Prezes 
Magdziarz i Prezes Kołodziej oraz kie-
rownicy administracji osiedli. Przed-
stawili aspekty prawne i społeczne 
powyższych spraw, sposoby realizacji 
postulatów jak i niezależne od Spół-
dzielni problemy w ich załatwianiu. 

Spotkanie trwało ok. 2 godzin. 
Uczestniczyło w nim 25 członków po-
szczególnych Samorządów Domowych 
Mieszkańców.
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Ponownie Słowiańska

Na bieżąco staramy się Państwa informować o inwestycji przy ulicy 
Słowiańskiej. W tym artykule nie będę jednak pisał o przewidywa-
nych zaletach tego obiektu, lecz o trudnościach związanych z przy-
gotowaniem tego przedsięwzięcia do realizacji.

Andrzej Asztemborski

Nie ulega wątpliwości, że sporzą-
dzenie dokumentacji projektowej wie-
lomieszkaniowego budynku energoosz-
czędnego jest niemałym wyzwaniem 
dla projektantów, którzy dotąd nie 
wykonywali tego rodzaju dokumenta-
cji. Dodatkowym utrudnieniem był nasz 
wymóg zastosowania nowych techno-
logii (instalacja solarna, fotowoltaiczna 
oraz odzyskiwania ciepła z wentylacji-
-rekuperacja) w połączeniu ze sobą

Całkowicie innowacyjnym rozwią-
zaniem, nie stosowanym prawdopo-
dobnie jeszcze przez nikogo, jest pod-
łączenie zasilania rekuperatorów pod 
wspólny licznik administracyjny budyn-
ku. Pod te same obwody będzie również 
podłączona instalacja fotowoltaiczna, 
która będzie wytwarzała energię elek-
tryczną wykorzystywaną do zasilania 
rekuperatorów. Jednak nie to sprawiło 

najwięcej problemów. Okazało się, że 
najwięcej trudności mieliśmy z uzgod-
nieniem trasy przebiegu ciepłociągu 
i odprowadzenia wody deszczowej. 
Doprowadzeniem ciepła zajęło się Ko-
munalne Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, natomiast odprowadzenie 
wód deszczowych musieliśmy uzgodnić 
z wykonawcą kolektora deszczowego 
biegnącego pod drogą dojazdową do 
centrum handlowego „Zielone Arkady” 
by uzyskać zgodę od Zarządu Dróg Miej-
skich i Komunikacji Publicznej. 

Po długich staraniach udało się to 
uzgodnić, co zakończyło wreszcie etap 
wykonywania dokumentacji i pozwo-
liło nam przejść do etapu wyboru wy-
konawcy robót. Mamy nadzieję, że ten 
etap zostanie szybciej zrealizowany  
i budowa planowanego obiektu wkrótce 
stanie się rzeczywistością.

II  Piknik   Rodzinny 
„Na   Skarpie”
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Ogradzanie nieruchomości

fundusz remontowy, a mieszkańcy,  
i słusznie, oczekują wykonania innych 
prac . Od podstawowych, jak wymia-
na okien na klatkach, czy drzwi wej-
ściowych, wymiana oświetlenia, przez 
większe, jak wymiana chodnika, remont 
dachu, klatek schodowych, po bardzo 
kosztowne prace, jak wymiana instala-
cji wodno-kanalizacyjnej czy instalacji 
elektrycznych linii zasilających. Choć 
staramy się racjonalnie podchodzić do 
planów, weryfikować je z mieszkańcami 
podczas spotkań czy ankiet, to nie za-
wsze jesteśmy w stanie spełnić wszyst-
kich oczekiwań. Prace planowane są 
indywidualnie dla każdej nieruchomości 
i w wielu przypadkach muszą być prze-
sunięte na lata następne. Pamiętajmy, 
że na większości budynków stawka na 
fundusz remontowy nie była podno-

szona od 12 lat! Istnieje możliwość wy-
konania prac wcześniej pod warunkiem 
zwiększenia stawki na funduszu remon-
towym oraz skorzystania z finansowej 
pomocy Spółdzielni pod warunkiem 
spłacenia wewnętrznej pożyczki w cią-
gu 4 lat. 

Klatki schodowe, szczególnie bu-
dynków wysokich Osiedla „Na Skarpie” 
nie były remontowane w skrajnym 
przypadku nawet od 16 lat. Wielolet-
nie plany remontowe jednoznacznie 
wskazują, że bez zwiększenia stawki na 
fundusz remontowy tych budynków nie 
będziemy w stanie wykonać wszystkich 
potrzebnych remontów. W tym roku 
pierwsze nieruchomości miały podnie-
sioną opłatę, dzięki czemu można było 
wcześniej przystąpić do wykonania za-
planowanych prac remontowych.

Pierwsze wygrodzenie na terenie 
naszej Spółdzielni miało miejsce w roku 
2009 i dotyczyło budynków przy ul. Bia-
łogardzkiej 24, 26, 28. Dopóki ogrodze-
nia nie ograniczały istniejących ciągów 
komunikacyjnych, to nikomu nie prze-
szkadzały. Niestety część mieszkańców 
nie chce przyjąć do wiadomości, że 
istniejące podziały działek wykonane 

na mocy sejmowej ustawy z 15.12.2000 
roku, nie przewidywały ogrodzeń. Na-
leży wspomnieć, że jedynie od dobrej 
woli mieszkańców danej nieruchomości 
zależy, czy wykonane ogrodzenie nie 
spowoduje sąsiedzkich sporów. Ko-
nieczność omijania poprzegradzanych 
ciągów komunikacyjnych powoduje złość  
i niechęć do mieszkańców grodzonych 

Od pewnego czasu nasiliły się wnioski grupy mieszkańców, oczeku-
jących ogrodzenia swoich nieruchomości. Powyższe wnioski podyk-
towane są między innymi chęcią ograniczenia dostępu do terenów 
danej nieruchomości, pozostawienie miejsc postojowych tylko do 
dyspozycji jej mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Mirosław Brzemiński

Plany remontów na rok 2017Remonty od planowania do wykonania

We wrześniu 2015r. administracje przygotowały i przesłały ankiety 
remontowe z propozycjami remontowymi części budynków w 2016r. 
Na koniec roku wywieszono uchwały remontowe, od których przy-
sługiwał 30 dniowy termin odwołania. 

„I co dalej?” – często słyszymy od 
mieszkańców: jest październik i nic się 
nie dzieje. Otóż w przypadku braku od-
wołań do Rady Nadzorczej rozpoczyna-
my procedury, mające na celu przepro-
wadzenie zaplanowanych remontów. 
Spółdzielnia na część zaplanowanych 
prac zmuszona jest zlecić wykonanie 
projektów budowlanych i uzyskać de-
cyzje o pozwoleniu na wykonanie robót 
budowlanych, np. zadaszenia ostatnich 
kondygnacji, wykonanie nawodnionych 
pionów ppoż. czy budowa parkingów. 
Zgodnie z procedurami Urzędu Mia-
sta potrzebne jest uzyskanie zgody od 
mieszkańców posiadających odrębną 
własność, a to czasami trwa nawet kil-
ka miesięcy. W niektórych przypadkach 
wymagana jest zgoda na odstępstwa od 
warunków technicznych z ministerstwa, 

co również odsuwa realizację inwestycji 
w czasie. Dopiero po uzyskaniu wszyst-
kich zgód przygotowujemy przetarg na 
wykonanie przedstawionych w ankie-
tach prac. W ostatnim czasie do przetar-
gów przystępuje niewielu wykonawców, 
bo pracy na rynku budowlanym jest 
bardzo dużo. Powoduje to, że składane 
oferty są wyższe od zaplanowanych 
przez nas kosztów. Zmusza to nas do 
powtarzania przetargów, zmieniania 
ich warunków (np. nie określamy mak-
symalnych terminów wykonania) by 
uzyskać możliwie najniższe ceny. Więk-
szość firm jest skłonna zaproponować 
korzystniejsze ceny gdy może planować 
roboty z dużym wyprzedzeniem. Dla-
tego mimo, że przetargu odbył się np.  
w marcu, remonty rozpoczną się na 
przełomie roku 2016/2017.

Monika Zaręba

Monika Zaręba

Plany remontów na rok 2017

Wrzesień to czas planowania prac 
remontowych na następny rok. Po 
pierwsze sprawdzamy stan funduszu 
remontowego na każdą nieruchomość, 
ujęte w wieloletnich planach remonto-
wych potrzeby remontowe wynikające  
z przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz 
propozycje przedstawiane przez miesz-
kańców we wcześniejszych ankietach. 

Potrzeby remontowe na budynkach są 
duże. Niestety nie zawsze stan fundu-
szu remontowego starcza na wszystkie 
potrzebne prace. W pierwszej kolejności 
realizujemy remonty, które wynikają  
z przepisów prawa, np. nawodnione in-
stalacje ppoż. w budynkach wysokich. 
Koszt tej inwestycji jest tak duży, że  
często pochłania cały zgromadzony 
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I  Turniej w Petanque (Bule) 
o „Puchar Prezesa SMB”

Wiosna „Na Wyżynach”



16 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI   1958-2016 17TU MIESZKAM

nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
(Uchwała z dnia 29.04.2015 nr XI/141/15), 
wyraźnie wskazano, jak należy postę-
pować z tego rodzaju odpadami. Poniżej 
przytaczamy obszerne fragmenty wy-
mienionej uchwały dotyczące proble-
matycznych odpadów. 

§ 3.
W zamian za opłatę, uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości lub czę-
ści nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, Miasto Bydgoszcz świad-
czyć będzie następujące usługi:
1. odbiór niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych:
a) dla nieruchomości w zabudowie jed-
norodzinnej - z częstotliwością co 14 dni,
b) dla nieruchomości w zabudowie wie-
lorodzinnej - z częstotliwością co 7 dni;
2. odbiór następujących odpadów ze-
branych selektywnie:
a) papieru i tektury, opakowań z papieru  
i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań 
z tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
z metali oraz opakowań wielomateriało-
wych - z częstotliwością co 28 dni,
b) szkła oraz opakowań ze szkła - z czę-
stotliwością co 28 dni;
c) odpadów zielonych - w przypadku 
nieruchomości w zabudowie jedno-
rodzinnej - z częstotliwością: co 7 dni  
w okresie od 15 kwietnia do 31 paździer-
nika oraz co 14 dni w okresie od 1 listo-
pada do 15grudnia,
d) odpadów zielonych - w przypadku 
nieruchomości w zabudowie wieloro-

dzinnej - z częstotliwością: nie więcej 
niż 15 razy w ciągu roku kalendarzowego  
w terminie od 15 kwietnia do 15 grudnia,
e) odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych powstających w gospodarstwach 
domowych, zdeponowanych w worku  
o pojemności 1 m3, udostępnionym 
przez przedsiębiorcę odpowiadającego 
za odbieranie odpadów komunalnych  
w danym sektorze - z częstotliwością 
raz w roku na gospodarstwo domowe,
f) odpadów zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych powsta-
jących w gospodarstwach domowych  
- z częstotliwością raz na miesiąc,
g) przeterminowanych leków powsta-
jących w gospodarstwach domowych, 
zgromadzonych w przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach ustawionych  
w aptekach na terenie Bydgoszczy  
– z częstotliwością nie rzadziej niż co  
28 dni;
3) odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych na terenie Mia-
sta Bydgoszczy, zwanym dalej PSZOK, 
odpadów zebranych selektywnie zgod-
nie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.

§ 8.
1. W celu odbioru odpadów, o których 
mowa w § 3 pkt 2 lit. e, właściciel nie-
ruchomości lub części nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy, skła-
da zgłoszenie odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych do odbioru, u przedsię-
biorcy odpowiadającego za odbieranie 
odpadów komunalnych w danym sek-
torze, najpóźniej w terminie 7 dni przed 
datą odbioru tych odpadów.

Powracający problem – śmieci

Powracający problem – śmieci

budynków. Spółdzielnia z zasady prze-
ciwna jest grodzeniom, jednak w świe-
tle obowiązującego prawa, to miesz-
kańcy danej nieruchomości decydują  
o sposobie jej zagospodarowania. Jesz-
cze do niedawna wydawało się, że 
parkingi, place zabaw, wspólne wiaty 
śmietnikowe, a w szczególności istnie-
jące ciągi komunikacyjne na osiedlach 
są mieniem wspólnym, udostępnionym 
dla wszystkich mieszkańców. Z założe-
nia urbanistycznego nasze osiedla miały 
być otwarte dla wszystkich.

 Z doświadczenia wiemy, że nie 
wszystkie ogrodzenia powodują nie-
chęć, a niejednokrotnie złość, miesz-
kańców sąsiednich budynków. Mając 
na uwadze nasze wspólne dobro i moż-
liwość swobodnego poruszania się po 
terenach osiedli, apelujemy o rozwagę 
i wnikliwą analizę dobrych i złych stron 
ogrodzenia budynku przed podjęciem 
decyzji o jego wykonaniu. Innym, nie 
mniej uciążliwym problemem dla miesz-
kańców osiedli, jest wychodzenie wła-
ścicieli psów nowo ogrodzonych nieru-
chomości w wiadomym celu na tereny 
sąsiadujące z ich nieruchomościami... 

Zachowania takie niejednokrotnie są 
przyczyną sporów i niezadowolenia 
mieszkańców wobec siebie. W związku 
z powyższym nie należy bagatelizować 
problemu psich odchodów. Posiadacz 
psa zobowiązany jest do przestrzegania 
regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku ( Uchwała Nr. XXXV/722/12 Rady 
Miasta Bydgoszcz z dnia 28 listopada 
2012 r. ), z którego wynika obowiązek 
sprzątania po swoich pupilach z tere-
nu użyteczności publicznej, trawników, 
chodników itp.

Niedawno weszła w życie ustawa 
krajobrazowa, która pozwoli władzom 
miast ograniczyć grodzenie wokół bu-
dynków. Rada Miasta uchwałą będzie 
mogła określić zasady i warunki sytu-
owania ogrodzeń. Już dziś miasta ostrze-
gają, że będą sprawdzać stosowanie się 
do nowych przepisów i wyznaczą termin 
na dostosowanie istniejących już ogro-
dzeń. Powstające w ostatnich latach 
ogrodzenia osiedli i nieruchomości mia-
ły być swego rodzaju odpowiedzią na 
potrzebę podnoszenia bezpieczeństwa,  
a często stały się utrudnieniem dla in-
nych i spowodowały konflikty sąsiedzkie. 

Jednym z takich obszarów są odpady 
wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny oraz odpady bu-
dowlane z remontów. W obowiązującej 

w naszym mieście uchwale w spra-
wie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 

Magdalena Gołata

Po raz kolejny jesteśmy zmuszeni poruszyć temat odpadów. Nowe za-
sady obowiązują od ponad trzech lat i choć wiele się już nauczyliśmy, 
to wciąż pozostają obszary, w których konieczne jest większe zaanga-
żowanie i dyscyplina ze strony wszystkich mieszkańców naszych osiedli. 

Ogradzanie nieruchomości
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2. Worki na odpady budowlane i roz-
biórkowe udostępniane są przez przed-
siębiorcę odpowiadającego za odbiera-
nie odpadów komunalnych w danym 
sektorze.

§ 9.
1. W celu skorzystania z usługi, o której 
mowa w § 3 pkt 3, mieszkaniec na koszt 
własny dostarcza odpady do PSZOK.
2. Do PSZOK przyjmowane są odpady 
powstające w gospodarstwach domo-
wych z terenu Miasta Bydgoszczy, do-
starczane przez mieszkańców Bydgosz-
czy.
3. Odpady w PSZOK przyjmowane są co-
dziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00, 
z wyłączeniem niedziel i dni świątecz-
nych.
4. Oddający odpady do PSZOK ma obo-
wiązek ich rozładunku i umieszczenia  
w miejscach i w sposób wskazane przez 
obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

Jak widać – zasady postępowania  
z różnymi rodzajami śmieci są jasno 
określone. Niestety zdarza się, że nie są 
one przestrzegane, szczególnie poprzez 
wystawianie śmieci wielkogabaryto-
wych w dni do tego nie wyznaczone. 
Tworzony w ten sposób bałagan naru-
sza poczucie estetyki, wystawiając nam 
nienajlepsze świadectwo, dlatego pro-
simy o dostosowanie się do przytoczo-
nych powyżej norm. 

Nie dostosowanie się do powyż-
szego i wystawianie śmieci wielkoga-
barytowych w dniach do tego nie wy-
znaczonych spowoduje zgłoszenie tego 
faktu do Straży Miejskiej. Zgłoszenia te 
mogą być dokonywane zarówno przez 
pracowników Spółdzielni jak i innych 

użytkowników nieruchomości, na której 
zostały złożone śmieci. Staż Miejska zo-
bowiązana jest do ustalenia sprawcy, na 
którego nałoży mandat karny.

Przypominamy, że w naszej Spół-
dzielni obowiązuje Regulamin ładu i po-
rządku domowego w nieruchomościach, 
który wskazuje praktyczne sposoby 
realizacji przepisów ustanowionych  
w naszym mieście. Jednocześnie należy 
zaznaczyć, że pozostawianie odpadów 
w innych niż wyznaczone terminach 
będzie skutkowało konsekwencjami fi-
nansowymi dla osoby porzucającej lub 
obciąży całą nieruchomość.

§4
Użytkownik lokalu  

jest obowiązany do:
składowania odpadów we wła-

ściwych pojemnikach usytuowanych 
w miejscach przeznaczonych do gro-
madzenia odpadów, odpowiednio  
do zadeklarowanego sposobu groma-
dzenia odpadów: nieselektywnie lub 
selektywnie (segregowanie odpadów 
do odpowiednich pojemników przezna-
czonych do poszczególnych rodzajów 
odpadów); 
– nie wrzucania do zsypu śmieci i przed-
miotów których gabaryty mogą spowo-
dować jego zapchanie;
– uprzątnięcia rozsypanych śmieci 
lub rozlanych płynnych nieczystości  
w trakcie przenoszenia ich do śmietnika 
lub zsypu;

składowania odpadów nietypo-
wych (np. mebli, sprzętu AGD) wyłącznie  
w wyznaczonych terminach i miej-
scach lub dostarczanie ich do Punk-
tów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

V Spotkanie Sąsiedzkie 
osiedle „Centrum”

Powracający problem – śmieci

Piknik Sąsiedzki
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Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w naszych zasobach

indywidualnie. Brak wpłat części osób  
powoduje między innymi mniej środ-
ków na funduszu remontowym, z które-
go finansowane są prace niezbędne do 
właściwego utrzymania stanu technicz-

nego Państwa nieruchomości. 

 Pragniemy podziękować  
wszystkim mieszkańcom,  

wnoszącym opłaty  
mieszkaniowe terminowo.

Czy warto spisać testament?

Często mamy wątpliwości, kiedy zacząć rozmawiać o testamencie – 
spisaniu naszej ostatniej woli. Rozmowa o tym, kto odziedziczy po nas 
majątek, nie jest niestosowna, pamiętajmy, że spisanie testamentu nie 
oznacza rychłej śmierci, jedynie spisanie naszej woli na jej wypadek.Barbara Budziak

Barbara Budziak

Warto rozmawiać o naszej wła-
sności i podejmować decyzje co do niej, 
gdyż może nadejść moment, kiedy na-
gła choroba lub nieszczęśliwy wypadek 
(a w konsekwencji np. paraliż, utrata 
świadomości, śpiączka) odbierze nam 
możliwość samodzielnego decydowania 
o swoim majątku.

Pozostawiając po sobie np. miesz-
kanie, działkę czy samochód, może-
my je zapisać konkretnym osobom  
w testamencie. Gdy go nie zostawimy, 

to dziedziczą nasi najbliżsi tj. dzieci  
i małżonek oraz inni krewni. Jest to tzw. 
dziedziczenie ustawowe. Bywają jednak 
sytuacje, w których chcielibyśmy ustalić 
dziedziczenie w innych proporcjach niż 
te przewidziane w ustawie, czy zapisać 
swój majątek osobom, z którymi nie 
łączą nas więzy krwi – wtedy należy 
spisać testament. Pamiętajmy wów-
czas o warunkach ważności testamen-
tu, jego formach i możliwościach zmian  
(„Tu mieszkam” nr (1) 67 marzec 2016).

Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w naszych zasobach

Tabela zawiera ceny m2 lokali mieszkalnych z transakcji przeprowadzonych  
w naszych zasobach od lipca do września 2016 roku z podziałem na poszczególne ad-
ministracje. Są to ceny wyliczone na podstawie cen transakcyjnych spisanych z aktów 
notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych, wpływających do Spółdzielni. 

Średnia cena za m2  
VII – IX 2016 do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 więcej

Centrum 4311 4093 4225 3985 3571

Na Skarpie 5079 4071 3872 3916 brak danych

Na Wyżynach brak danych 4156 3878 3778 3856

Windykacja należności

Komunalnych udostępnionych przez 
gminę. Osoby porzucające odpady nie-
typowe w terminie i miejscu innym niż 
wyznaczony, po ustaleniu tożsamo-
ści obciążane będą odszkodowaniem 
określonym przez Zarząd Spółdzielni 
na podstawie poniesionych kosztów.  
W przypadku porzucenia na nierucho-
mości odpadów wielkogabarytowych  
i nietypowych w dniach nieobjętych 
usuwaniem tych odpadów przez Miasto 
Bydgoszcz i braku możliwości ustalenia 
tożsamości właściciela porzuconych od-
padów, koszty utrzymania części wspól-
nej nieruchomości obejmą także koszty 
wywozu tych odpadów;

usuwania gruzu i odpadów po-
wstałych w wyniku remontu mieszkania  
z wykorzystaniem wywozu oferowane-
go przez gminę, a w każdym innym ter-

minie i ilości we własnym zakresie i na 
własny koszt;

Przypominamy, że dokładne ter-
miny wywozów odpadów wielkoga-
barytowych ogłaszane są na stronach 
internetowych miasta jak również 
udostępniane przez Spółdzielnię dla 
Państwa informacji na klatkach scho-
dowych. W celu skorzystania z PSZO-
Ków mają Państwo również możliwość 
zamówienia w Spółdzielni odpłatnej 
usługi transportu. W tym celu należy 
kontaktować się z właściwą dla miejsca 
zamieszkania administracją osiedla.

Mamy nadzieję, że ta garść infor-
macji pomoże nam wszystkim we wła-
ściwym wypełnianiu postanowień regu-
laminów. Dzięki temu uda się zachować 
porządek na naszych osiedlach.

Grzegorz Zasada

Jednocześnie informujemy, że 
mogą występować różnice pomiędzy 
zadłużeniem podanym w Państwa bu-
dynkach, a zadłużeniem w rejestrze. 
Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych Spół-
dzielnia w rejestrze może ujaw-
niać wyłącznie zadłużenie członków  

Wzorem lat ubiegłych w drugiej połowie października br. na klatkach 
schodowych Państwa budynków pojawią się listy zadłużeń w Państwa 
nieruchomości. Przypominamy, że każdy członek Spółdzielni i jego 
współmałżonek mają prawo przeglądać rejestr zadłużonych człon-
ków, który jest do wglądu w administracjach osiedlowych, w dziale 
obsługi mieszkańców i dziale windykacji. 

Spółdzielni. Z kolei zadłużenia podane 
na klatkach schodowych dotyczą za-
równo członków Spółdzielni, jak i wła-
ścicieli lokali niebędących członkami 
Spółdzielni.

Warto zainteresować się zadłuże-
niem własnego bloku, bowiem od kil-
ku lat każda nieruchomość rozlicza się 

Windykacja należności
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■  W moim budynku będą wymie-
niane wodomierze (legalizacja). Po-
dobno, gdy nie będzie mnie w wy-
znaczonym terminie, będę musiała 
dodatkowo zapłacić za dojazd?
Dla każdego budynku będą wyznaczone 
dwa terminy i dopiero, gdy montaż bę-
dzie realizowany poza tymi terminami, 
mieszkaniec będzie obciążany kosztem 
indywidualnego dojazdu w wysokości 
30,75 zł brutto.
■  Wymieniłam dowód osobisty, czy 
muszę o tym poinformować Spół-
dzielnię?
O fakcie wymiany dowodu osobistego 
nie musi Pani informować Spółdzielni. 
Jednak gdy ulegną zmianie Pani dane 
osobowe lub kontaktowe, to należy je 
zgłosić. Ułatwi to nam wzajemny kon-
takt np. w przypadku awarii czy powia-
domień.
■  Jestem właścicielem mieszkania, 
czy mój syn może otrzymać zaświad-
czenie o przysługującym mi prawie?
Zaświadczenie o przysługującym prawie 
może otrzymać tylko właściciel miesz-
kania bądź osoba upoważniona przez 
niego. Pamiętajmy, by w takim upoważ-
nieniu wpisać nr PESEL, a nie nr dowodu 
osobistego, który ulega zmianie.
■  Zużyłam już wszystkie blankiety  
w książeczce opłat, gdzie mogę 
otrzymać nowe?
Blankiety opłat może Pani otrzymać we 
właściwej dla miejsca zamieszkania ad-
ministracji osiedla lub w dziale obsługi 
mieszkańców. Nowe książeczki opłat 
drukowane są raz w roku na przeło-

Opracowała: Barbara Budziak

Odpowiadamy na pytania

mie marca i kwietnia, i dostarczane do 
skrzynek na listy.
■   Sąsiad zalał mi mieszkanie, gdzie 
powinnam to zgłosić?
Gdy sąsiad zaleje nam mieszkanie, po-
winniśmy to zgłosić do administracji 
osiedla, a następnie do ubezpieczyciela. 
Warto w tym momencie przypomnieć, iż 
mieszkanie możemy ubezpieczyć za po-
średnictwem Spółdzielni, płacąc skład-
kę za ubezpieczenie razem z czynszem.
■ Z ostatniego rozliczenia kosztów 
miałam niedopłatę za wodę, gdzie 
mogę zwiększyć zaliczki, by w przy-
szłości uniknąć ujemnego salda  
z rozliczenia?
Zaliczki na wodę można zmienić w dzia-
le obsługi mieszkańców lub w admini-
stracji osiedla. Warto co jakiś czas np. 
co 2 – 3 miesiące odczytać stan licznika 
wody, by poznać jej faktyczne zużycie  
i porównać z zadeklarowanymi zalicz-
kami.
■ Do którego muszę zapłacić za 
mieszkanie?
Opłatę za mieszkanie, lokal użytkowy 
czy garaż należy uiścić do 20-go każ-
dego miesiąca za dany miesiąc, czyli za 
październik do 20-go października.
■  Chciałbym złożyć deklarację 
członkowską, by mieć mniejszą opła-
tę za zarządzanie i administrowanie, 
gdzie mogę ją otrzymać?
W Dziale Obsługi Mieszkańców deklara-
cję członkowską może otrzymać i złożyć 
właściciel mieszkania. Po jej złożeniu  
w ciągu 14 dni należy wpłacić wpisowe  
i udział w łącznej kwocie 500 zł.  

W przypadku, kiedy nabywamy kolejny 
lokal lub udział w nim zgodnie ze sta-
tutem spółdzielni, jesteśmy zobligowani 
wyłącznie do wpłaty udziału w wyso-
kości 300 zł.
■  Mieszkam w bloku, sąsiad piętro 
niżej często wystawia śmieci na klat-
kę schodową, czy tak można?
Zawsze trzeba zadać sobie pytanie, czy 
chcielibyśmy, by nam ktoś podstawiał 

śmieci pod drzwi mieszkania? Odpo-
wiedź jest prosta. Niestety nie ma prze-
pisów, regulujących tego typu zachowa-
nia. Jest to zależne tylko i wyłącznie od 
kultury osobistej lokatorów, podobnie 
jak np. głośne słuchanie muzyki. Musi-
my pamiętać, że mieszkamy w budyn-
ku wielomieszkaniowym, kultura to 
nie tylko mówienie „dzień dobry” czy 
uśmiechanie się do siebie. To od nas sa-
mych zależeć będą stosunki sąsiedzkie. 

Kącik historyczny – lata 90.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywi-
stość, związana ze zmianami ustrojo-
wymi po roku 1989, wymagała nowo-
czesnego spojrzenia na spółdzielczość  
i zarządzanie nieruchomościami. W tym 
celu w roku 1991 r. Rada Nadzorcza,  
w wyniku konkursu, wybrała na stano-
wisko Prezesa Zarządu Spółdzielni, Pana 
Marka Magdziarza, który piastuje je do 
chwili obecnej.

W latach 90-tych zaczęło się poja-
wiać coraz więcej samochodów. Po raz 
pierwszy zwrócono szczególną uwagę 
na problemy z parkowaniem na osie-
dlach. To właśnie wtedy rozpoczęto 
budowanie bloków posiadających ga-
raże w bryle budynku lub podziemne 
parkingi. Sztandarowym tego przykła-
dem w SM „Budowlani” były nierucho-
mości przy ul. Jagiellońskiej 70 i 70A. 
Położone w urokliwym miejscu, nad 
samą Brdą, tuż przy kładce, efektowne 
i nowoczesne bloki zyskały spore uzna-
nie i kilka branżowych nagród, w tym 

„Budowa Roku 1996” przyznana przez 
Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa oraz Urząd Mieszkalnic-
twa i Rozwoju Miast, a także Honorową 
Nagrodę Dziennikarzy. W 1998 r. oddano 
z kolei zespół mieszkaniowo-garażo-
wy przy ul. Białogardzkiej 24, 26 i 28,  
a w 2000 r. pawilon-handlowo-usługo-
wy przy ul. Wojska Polskiego 19B.

Lata 90-te i cały XX wiek zakoń-
czono kolejną efektowną i nowoczesną 
inwestycją – kompleksem mieszkanio-
wo-usługowym przy Magnuszewskiej 3 
i 5. Jego budowę rozpoczęto w 1999 r., 
a oddano do użytku w drugiej połowie 
2000 r. W 2001 r. uzyskała ona Grand Prix  
w konkursie „Budowa na Medal Pomo-
rza i Kujaw 2001”, organizowanym przez 
Pomorsko-Kujawską Izbą Budownictwa. 

Jednakże lata 90-te to nie tylko in-
westycje budowlane, a przede wszyst-
kim unowocześnianie nieruchomości, 
działania zmierzające do zwiększanie 
komfortu zamieszkania i przystoso-
wanie budynków do zmieniających się 

Rafał Jaroch

Kącik historyczny – lata 90.
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wymogów, zarówno prawnych czy tech-
nicznych, jak i społecznych. To wtedy 
zainicjowany został program termo-
modernizacji. Rozpoczęto ocieplanie 
budynków, a szarzyzna ścian stopniowo 
zaczęła ustępować kolorowym elewa-
cjom. Przełomem dla wielu było wpro-
wadzenie wodomierzy i podzielników 
kosztów ciepła. Standardem stały się 
domofony. Dziś wydaje się to niemożli-
we, ale zdarzały się sytuacje, w których 
niektórzy mieszkańcy byli przeciwko ich 
instalacji.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Spółdzielni w omawianym okresie był 

Pan Wiesław Trybuszewski (28.03.1990 r. 
– 20.06.2002 r.)

Na koniec roku 2000 r. w zaso-
bach SMB znajdowało się 206 bloków 
(z 12.462 mieszkaniami), 35 pawilonów 
usługowo-handlowych i 286 lokali 
użytkowych. Liczba członków wynosiła 
14.168 osób (13.469 zamieszkałych i 699 
oczekujących).    
 
Wykorzystane źródła:

Jerzy Derenda, Spółdzielnia, która zbudowała 
współczesną Bydgoszcz, Bydgoszcz 2008.
Zbiory archiwalne Spółdzielni Mieszkaniowej 
„BUDOWLANI” w Bydgoszczy.

13 października, godz. 18.00 

– gościem w Kawiarni Literackiej będzie 
Bernadeta Korzeniewska, poetka z Choj-
nic. 
Pisze wiersze, fraszki, teksty piosenek  
(z powodzeniem wykonywane przez 
dzieci i młodzież na różnych przeglądach 
i konkursach). Z zawodu nauczycielka,  
z zamiłowania podróżniczka. Wyda-
ła trzy zbiory poetyckie: „Kiedy serce  
Syrokomli”, „Znaleziona w malwach”, 
„Jak złoty ząb”. 
Jest laureatką ogólnopolskich konkur-
sów poetyckich, drukuje w almanachach 
i prasie. Należy do chojnickiej grupy po-
etyckiej „Na oścież”. 
W jej twórczości dominuje subtelna ero-
tyka, dowcip, elegancki humor i dojrzałe 
widzenie świata w symbiozie z naturą.

20 października, godz. 10.00 
– Giełda piosenki turystycznej i poezji 
śpiewanej „Tam idź gdzie śpiew” pod 
egidą Rady Osiedla Glinki – Rupienica

20 października, godz. 18.00 
– spotkanie z Latarnikiem, PUE – ZUS 
czyli emerytura od Internetowej strony

22 października, godz. 11.00 
– uroczysty koncert, podsumowanie 
konkursu pn.: „Osiedle w kwiatach i zie-
leni”, organizowanego przez Spółdziel-
cze Rady Osiedli

28 października, godz. 19.00
w hali „Łuczniczka” – koncert zespołu 
Żuki i Orkiestry Marka Czekały z okazji: 
200 – lecia Spółdzielczości w Polsce

3 listopada, godz. 18.00 
– spotkanie z cyklu : „Indianie Ameryki 
Północnej. Historia i dzień dzisiejszy.” 
Prowadzenie – Adam Piekarski 

5 listopada, godz. 11.00 
– Rodzinny Wytwórnik Rozmaitości, 
warsztaty plastyczne dla dzieci z ro-
dzicami, zajęcia bezpłatne (prosimy  
o wcześniejsze zapisy na zajęcia)

10 listopada, godz.18.00 
– gościem Kawiarni Literackiej będzie 
Wojciech Banach

17 listopada, godz. 18.00 
– spotkanie z Latarnikiem 

26 listopada, godz. 10.00 
– Wietrzenie szaf, giełda i wymiana 
ubrań i niepotrzebnych rzeczy, od dziec-
ka do dorosłego.

1 grudnia, godz. 18.00 
– spotkanie z cyklu : „Indianie Ameryki 
Północnej. Historia i dzień dzisiejszy.” 
Prowadzenie – Adam Piekarski

8 grudnia, godz. 18.00 
– spotkanie w kawiarni Literackiej - Pro-
mocja płyt z poezją śpiewną Barbary 
Jendrzejewskiej wydanych dzięki 
Stypendium Prezydenta Bydgoszczy 
z okazji 30-lecia twórczości literac-
kiej Autorki.

15 grudnia, godz. 18.00 
– spotkanie z Latarnikiem

Klub Seniora 
– spotkania w każdą środę 

o godz. 15.00, popołudnia taneczne 
w soboty, od godz. 15.30 do 19.30

Propozycje „Modraczka”

Propozycje „Modraczka”

Składamy 
serdeczne podziękowania

Państwu Monice i Szymonowi Krupa 
oraz mieszkańcom budynków 

przy ulicy Ogrody
za podjęcie inicjatywy i zorganizowanie 

Spotkania Sąsiedzkiego.



26 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI   1958-2016 27TU MIESZKAM

                           ul. T. Boya-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, Barbara Budziak, 
Agnieszka Buzalska, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Gołata, 
Rafał Jaroch, Monika Zaręba, Grzegorz Zasada
Autor zdjęć: 
Sławomir Krajewski

Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, ISSN 2082-615X
Nakład: 12.900, Bydgoszcz 2016
www.projektpejzaz.pl

TU MIESZKAM 
CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
BUDOWLANI

POGOTOWIE 
TECHNICZNE 

AWARIE w nocy 
oraz w soboty, niedziele i święta 

prosimy zgłaszać bezpośrednio 
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

Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Często podczas wizyt  
w Spółdzielni prosimy o podanie lub uaktualnienie danych takich jak numer telefonu 
czy pesel. Również za pomocą poniższego formularza można to zrobić – ułatwi to nam 
bardzo kontakt z Państwem np. w przypadku awarii. 

Prosimy zatem o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go  
do administracji osiedlowej bądź do działu obsługi mieszkańców.

Imię i nazwisko

PESEL

adres lokalu

adres do korespondencji

e-mail

telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zarządzania nieruchomo-
ścią (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).

……………………...................    ………………………...………………………………………………
       Data             Czytelny podpis

Aktualizacja danych
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