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Wprowadzenie 
 

Nadeszła kolejna pora roku, chociaż prawdziwa zima była tylko w lutym, teraz jest coraz 

cieplej i czas poczuć bliskość Świąt Wielkanocnych.  

W tym roku gdzieżby nie spojrzeć, wszędzie podobnie: elewacje budynków, które należą do 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyróżniają się  nową estetyką, a nowe świeże barwy to 

skutek wykonanych ociepleń budynków mieszkalnych. Zrealizowaliśmy bowiem w Spółdzielni 

skutecznie wieloletni Plan Perspektywiczny w zakresie ociepleń, co jest wydarzeniem doniosłym 

jako, że realizacja każdego zadania kilkuletniego  nie jest łatwa. Potrzebne były inicjatywy i decyzje 

organów Spółdzielni, począwszy od uchwał Zebrania Przedstawicieli Członków i Walnego 

Zgromadzenia, poprzez uchwały Rady Nadzorczej, opinie Spółdzielczych Rad Osiedli  

i Samorządów Nieruchomości. Potrzebny był konsensus co do kolejności prowadzonych robót 

ociepleniowych w Osiedlach, a także zgoda na zaciągnięcie kredytów. To wszystko się nam udało  

i dlatego mamy prawo wszyscy mieć dużą satysfakcję. Miejmy ją, niech cieszy nas w pełni to nasze 

wspólne dokonanie, gdyż … czekają nas kolejne wspólne  zadania.  

Wielu bowiem z nas, zamieszkujących w zasobach Spółdzielni dostrzega nawet nie od dziś, 

wyraźny dysonans  między wyglądem budynków i ich najbliższego otoczenia. Czeka nas więc 

zadanie, aby równie atrakcyjnie jak elewacje budynków urządzić przyległe do budynków  tereny  

w nieruchomościach. To powinno być jedno z ważniejszych zadań realizowanych w Spółdzielni. 

Zieleń, trawniki, krzewy, drzewa, chodniki, place zabaw, parkingi, miejsca postojowe – to jest 

naprawdę wyzwanie. Będziemy na Osiedlach wspólnie z Państwem planować i projektować 

zagospodarowanie terenów. Kiedy już coś uzgodnimy, będziemy to realizować. Mamy świadomość 

że to nie będzie łatwe, ale skorzystajmy z naszych dotychczasowych doświadczeń, bądźmy dalej  

w roboczym ale i konstruktywnym  kontakcie.     

 Sprzyjają  nam dobre wyniki ekonomiczne, jakie Spółdzielnia osiąga w ostatnich  latach, nie 

inaczej zakończył się rok 2011. Możemy więc pozwolić sobie na  korzystne zmiany w opłatach 

eksploatacyjnych. Mamy prawo mieć też nadzieję na korzystne dla członków Spółdzielni uchwały 

Walnego Zgromadzenia. 

 Aktualizujemy i korygujemy obowiązujące w Spółdzielni regulaminy, jeden z ważniejszych 

dla użytkowników lokali zamieszczamy w tym numerze Informatora. 

  Trudny, bo z istotnymi zmianami personalnymi w zarządzie i w administracjach – mamy za 

sobą. Stabilizacja w tym zakresie powinna przynosić dobre rezultaty.     

 Przeprowadzone zostały w Spółdzielni lustracje, czyli kontrole działalności Spółdzielni.  

Od  września ub. roku do stycznia br. trwała lustracja problemowa, zlecona Krajowej Radzie 

Spółdzielczej w Warszawie, aby poddać kompetentnej ocenie poprawność funkcjonowania 

organizacyjnego organów (głównie zarządu i rady nadzorczej ) w naszej Spółdzielni, zbadać 

zasadność zgłoszonych przez byłego członka zarządu  zarzutów o nie przestrzeganiu prawa  

i niegospodarności.  Z badania lustracyjnego został sporządzony protokół i Krajowa Rada 

Spółdzielcza przysłała także list polustracyjny z podsumowaniem.   Pomimo, iż wyniki tej lustracji 

jak również lustracji z procesu inwestycyjnego (z budowy bloku przy ul. Brzozowej 8c) będą 

prezentowane na Walnym Zgromadzeniu, każdy z członków Spółdzielni może zapoznać się z tymi 

dokumentami w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 w pokoju nr 15.    

 Pomimo tych dodatkowych tematów i zagadnień Spółdzielnia z powodzeniem realizowała  

i wykonuje na bieżąco swoje zadania statutowe, z którymi będzie można zapoznać się  

w sprawozdaniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2011 i będą one wyłożone przed Walnym 

Zgromadzeniem tj. w połowie maja br.  
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Rozdział I – Informacje z bieżącej działalności Spółdzielni 
 

1. Wyniki z działalności gospodarczej Spółdzielni z 2011 roku. 

 
Informujemy Państwa, iż znane są wyniki ekonomiczne Spółdzielni za rok 2011 i są to 

rezultaty bardzo pozytywne.  Co prawda nie były one jeszcze analizowane przez Radę 

Nadzorczą, która planowo zajmie się nimi w kwietniu br. oraz trwa jeszcze w Spółdzielni 

badanie  sprawozdania  finansowego przez biegłego rewidenta, tym niemniej niektóre dane 

przekazujemy Państwu już teraz.  

Zarząd komunikuje, iż prawidłowe wyniki Zarząd uzyskał w pozycjach kosztów 

zalimitowanych przez Radę Nadzorczą, co do wartości, w Planie Gospodarczym na rok 

2011. Takimi pozycjami są m.in. koszty zarządzania i administrowania (99,9 %), w tym  

koszty ogólne zarządu (95%) i fundusz płac (99,1%) w Spółdzielni, których wartości nie 

przekroczyły założonych w Planie. Świadczy to o właściwej dyscyplinie w gospodarce 

finansowej Spółdzielni.   

 W odniesieniu do kosztów konserwacji, gdzie nie wszystkie wydatki da się 

zaplanować  precyzyjnie z wyprzedzeniem, wyniki w poszczególnych nieruchomościach  są 

zróżnicowane, tak jak zróżnicowane między nieruchomościami są opłaty na potrzeby 

konserwacji i bieżącego utrzymania nieruchomości. Jednakże wydatki na funkcjonowanie 

etatowych konserwatorów były pod stałą kontrolą, gdyż osiągnęły poziom tylko 88% 

kosztów planowych.  

W przypadku remontów najważniejszym osiągnięciem jest fakt, iż został zrealizowany 

wieloletni Plan Perspektywiczny w zakresie ociepleń budynków (do połowy br. kończymy 

renowację ścian frontowych w dwóch zespołach kamienic). To oznacza bardzo duży sukces 

Spółdzielni, gdyż terminowa realizacja najważniejszego zadania gospodarczego w ostatnich 

7-miu latach w Spółdzielni była niełatwa, wymagała od wszystkich organów i członków 

determinacji, cierpliwości i zaufania. Ponieważ wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania – 

zadanie wykonane zostało skutecznie.  

 W roku 2011 wypracowana została znacząca wartość  nadwyżki bilansowej (zysk 

Spółdzielni – netto), której wartość  osiągnęła kwotę 5,1 mln zł. (o ok.1mln zł. większa co do 

kwoty od tej z 2010 r.). Osiągnięta została z przychodów komercyjnych, działalności 

finansowej i operacyjnej. Jej wysokość powiększyły przychody ze skutecznej sprzedaży 

części majątku wspólnego członków, do czego Zarząd był zobowiązany uchwałami Walnego 

Zgromadzenia z 2010 roku.  

Wysoka kwotowo nadwyżka bilansowa stwarza możliwość dodatkowego powiększenia 

wpływów na poczet kosztów eksploatacji, a zatem umożliwia w ten sposób  utrzymanie  bez 

podwyżek  stawek opłat na zarządzanie i administrowanie, a nawet ich obniżenie ( szczegóły 

w dalszej części Informatora). 

Z kolei fundusz remontowy można byłoby  podobnie jak w latach ubiegłych, zasilić  kwotą z 

nadwyżki bilansowej w wysokości ok. 3 mln zł , co w znacznym stopniu (ok. 66%) 

pokryłoby tegoroczne koszty obsługi kredytów zaciągniętych na ocieplenia i jednocześnie 

powiększyłoby możliwości wykonania różnych oczekujących w nieruchomościach prac.   

Zarząd wniesie na najbliższe Walne Zgromadzenie stosowne projekty uchwał, a ich 

przyjęcie będzie oznaczać dla członków Spółdzielni korzystne efekty finansowe.          



4 

 

Dla gospodarki finansowej Spółdzielni ważny jest poziom zadłużeń w opłatach 

eksploatacyjnych. Zarząd wraz działaczami organów samorządowych dołożył wielu starań 

aby zapobiec wzrostowi tego wskaźnika. W drugim półroczu udało się zadłużenia 

wyhamować, a w ostatnim kwartale ub. roku nawet zmniejszyć je o kwotę ok. 260 tys. zł. 

W całym roku 2011 zadłużenia na lokalach mieszkalnych zatem wzrosły stosunkowo 

niewiele bo  o kwotę ok. 100 tys. zł. i osiągnęły wartość na dzień 31.12.2011 r. – 3,76 mln 

zł. Dalsze szczegóły zostaną Państwu podane w sprawozdaniu zarządu na Walne 

Zgromadzenie (połowa maja br.) 

 

2. Plany Spółdzielni na rok bieżący 

2.1. Zmiany w opłatach 

W związku z dobrymi wynikami ekonomicznymi uzyskanymi w roku 2011, Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej komunikuje, iż możliwe stało się przygotowanie 

korzystnych zmian w opłatach eksploatacyjnych za użytkowanie lokali mieszkalnych, które 

weszły w życie już od pierwszego kwietnia br.   

Od 01.04.2012 r.  zmiany wysokości stawek opłat, zostały wprowadzone dla użytkowników 

lokali we wszystkich 141 nieruchomościach w Spółdzielni, aczkolwiek nie we wszystkich 

pozycjach opłat.  

W grupie opłat zależnych od Spółdzielni zmiany stawek wprowadzone zostały w dwóch 

pozycjach: 

a) na fundusz remontowy – obniżka opłat o 0,11 zł/m
2
/m-c, co zapowiadaliśmy już w 

poprzednim numerze Informatora, jako założenie ujęte w Planie Gospodarczym na rok 

2012, w którym przewiduje się jeszcze jedną obniżkę opłat w tym roku, w tej pozycji - 

od 01 września o 0,10 zł/m
2
/m-c 

b) konserwacja i utrzymanie nieruchomości – obniżka opłat w 84 nieruchomościach 

w różnej wysokości, od kilku do dwudziestu kilku groszy w odniesieniu do m
2
 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, dla każdej nowej jednostkowej stawki 

opłat zostały wyliczone indywidualnie dla każdej nieruchomości 

 

Rozpiętość wyliczonych stawek opłat  na konserwację i utrzymanie 

nieruchomości na Osiedlach 
 

Osiedle min max 

Błonie 0,20 0,61 

Śródmieście 0,16 1,30 

Szwederowo 0,20 0,70 

Wzgórze Wolności 0,20 0,54 

Górzyskowo 0,21 0,57 

  

 Zróżnicowane stawki opłat w tej pozycji zostały wprowadzone 2 lata temu tj. od 

01.04.2010 roku i są wynikiem realizowanego od 2007 roku obowiązku prowadzenia 

ewidencji oraz rozliczania  przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania  

w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni.  
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Na różnice  w  wysokościach  stawek opłat między nieruchomościami miały wpływ 

następujące przyczyny: 

 

a) wynik rozliczenia kosztów eksploatacji w nieruchomości za ostatni rok 

gospodarczy, który zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

Spółdzielnia ma obowiązek uwzględnić w kolejnym roku gospodarczym, 

ustawodawca na szczęście tym przepisem  nie wymusza natychmiastowego 

obciążenia czy uznania użytkownika lokalu wynikiem tego rozliczenia ( tak jak np. 

przy rozliczeniu zużycia wody lub ciepła), gdyż zobowiązuje jedynie do ujęcia tego 

wyniku w kolejnym 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym,  w przypadku kiedy 

wynik rozliczenia stanowi niedobór  - należy ująć go w planie kosztów, a w przypadku 

nadwyżki - w planie przychodów danej nieruchomości,   

 

b) indywidualne potrzeby nieruchomości w zakresie konserwacji i utrzymania – dla 

każdej nieruchomości zostały opracowywane przez poszczególne administracje 

osiedlowe Spółdzielni plany rzeczywistych potrzeb, które uwzględniają np. koszty 

przeglądów technicznych, utrzymania zieleni, drobnych napraw w nieruchomości. 

Koszty realizacji tych potrzeb w danej nieruchomości związane są  

z wieloma czynnikami, wśród nich są: 

 wielkość, wiek  i stan techniczny  budynku,  

 wielkość powierzchni gruntu nieruchomości, 

 standard i zakres wyposażenia technicznego nieruchomości (np. własne 

hydrofornie), 

 różny stopień występujących dewastacji,  

 rodzaj otoczenia nieruchomości (sąsiedztwo), 

 

c) wielkość pożytków uzyskiwanych w nieruchomości – nie każda nieruchomość 

pozyskuje pożytki, które najczęściej stanowią opłaty za użytkowanie dodatkowych 

pomieszczeń gospodarczych w budynku lub opłaty za dzierżawę terenu danej 

nieruchomości. 

Informujemy Państwa, iż Zarząd Spółdzielni dla zobrazowania dokonywanych od 

2007 roku rozliczeń przychodów i kosztów eksploatacji w poszczególnych 

nieruchomościach wprowadził  w roku ubiegłym dla każdej nieruchomości specjalną 

kartotekę rozliczeń, którą załączamy do niniejszego wydania Informatora. Kartoteka 

pokazuje wyniki  tych rozliczeń za każdy rok gospodarczy, ich przeniesienia w kolejne 

okresy rozliczeniowe, stopień dofinansowania z  pożytków oraz z nadwyżki bilansowej,  

a także stawki opłat eksploatacyjnych w poszczególnych okresach.  

 

W grupie opłat niezależnych od Spółdzielni – zmiany zostały wprowadzone od 01.04.br. w 

wielu pozycjach zaliczek , jako skutek dokonanych na dzień 31.12.2011 r. rozliczeń zużycia 

poszczególnych mediów – woda zimna i jej podgrzanie, gaz zbiorczy, energia elektryczna 

oraz rozliczenie kosztów wywozu śmieci.  
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Jakie dalsze zmiany w opłatach przewiduje Zarząd w roku bieżącym? 
         

1. Stawka opłat w pozycji  „Zarządzanie i administrowanie”  -  stawka ta obecnie nie 

została zmieniona i Zarząd Spółdzielni wyraża nadzieję iż będzie możliwe utrzymanie 

jej  w aktualnej wysokości  0,62 zł/m
2
/m-c (jednolitej stawki dla członków w całych 

zasobach Spółdzielni), a nawet jej obniżenie. 

Realizacja tego założenia jest możliwa pod warunkiem, iż pełne pokrycie   

planowanych kosztów  w tej pozycji do wysokości 0,74 zł/m
2
/m-c, założonych w Planie 

Gospodarczym na ten rok, nastąpi z  części nadwyżki bilansowej w formie uchwały 

podjętej przez  tegoroczne Walne Zgromadzenie. Pokrycie tej różnicy jednostkowej w 

wysokości 0,12 zł/m
2
/m-c – wymaga zasilenia za okres do 30 czerwca br. 

z nadwyżki bilansowej kwotą ok. 473,6 tys. zł.   

Jesteśmy przekonani, iż  dofinansowanie w roku bieżącym kosztów zarządzania, 

jako podstawowego kosztu eksploatacji jest możliwe jeszcze w wyższym stopniu, 

gdyż Zarząd Spółdzielni wypracował w roku gospodarczym 2011 -  znaczącą, wyższą 

niż w roku poprzednim, nadwyżkę bilansową netto w kwocie ok. 5,1 mln zł.       

Realnym zatem rozwiązaniem korzystnym dla członków Spółdzielni jest dalsze 

dofinansowanie kosztów zarządzania w drugim półroczu br. Z nadwyżki bilansowej 

można byłoby wpływy  na zarządzanie zasilić dodatkową kwotą w wysokości ok. 986,7 

tys. zł. Powiększenie zatem wpływów na poczet kosztów zarządzania w roku bieżącym 

w łącznej kwocie 1,46 mln zł pozwoliłoby na  obniżenie stawki opłat z obecnego 

poziomu 0,62 zł/m
2
/m-c,  na drugie półrocze  tj. od pierwszego lipca – o wartość 

jednostkową 0,25 zł/m
2
/m-c do poziomu 0,49 zł/m

2
/m-c.  

W/w projekty uchwał Zarząd wniesie na tegoroczne Walne Zgromadzenie.  Przy 

takim obciążeniu nadwyżki bilansowej tj. dofinansowaniem wpływów na pokrycie 

kosztów zarządzania i administrowania, do dalszego zagospodarowania pozostanie 

jeszcze nadwyżka w kwocie ok. 3,64 mln zł. Jest to w dalszym ciągu bardzo znacząca 

kwota, z której można byłoby w podobnym stopniu jak w latach ubiegłych 

dofinansować wydatki funduszu remontowego – kwotą ok. 3 mln zł i. skierować 

środki te  na spłatę części przypadających na ten rok kredytów zaciągniętych przez 

Spółdzielnię na ocieplenia budynków mieszkalnych. 

Warto zauważyć iż inne bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe dofinansowują 

koszty zarządzania i administrowania jeszcze w większym stopniu, gdyż o stawkę 

jednostkową  do 0,30 zł/m
2
/m-c, co pozwala im na zastosowanie stawki opłat w tej 

pozycji w wysokości np. 0,44 zł/m
2
/m-c.  

Zarząd zwraca dodatkowo uwagę na fakt, iż bardzo wiele spółdzielni 

mieszkaniowych  dofinansowanie kosztów eksploatacji realizuje w pozycji koszty 

zarządzania i administrowania.   

Zarząd Spółdzielni również preferuje to rozwiązanie, jakim jest dofinansowanie 

kosztów eksploatacji realizowane w pozycji koszty zarządzania i administrowania 

z kilku powodów: 

a) ponieważ koszty zarządzania i administrowania są ustalane jednolicie dla całych 

zasobów Spółdzielni, zatem identyczne są obowiązujące stawki opłat na poczet tych 

kosztów dla wszystkich członków  użytkujących lokale mieszkalne w zasobach 

Spółdzielni;  pozwala to na prostą i szybką kontrolę skutecznego wprowadzania  
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w życie dofinansowania z nadwyżki bilansowej, gdyż korekta jest bardzo przejrzysta  

i łatwo ją każdemu członkowi zauważyć i skontrolować,  

b) gdyby dofinansowanie kosztów eksploatacji następowało np. w pozycji konserwacja  

i utrzymanie nieruchomości , która jest różniącą się między nieruchomościami pozycją 

opłat zależnych od Spółdzielni, dofinansowanie jej byłoby trudne do zauważenia 

przez członków, nieporównywalne miedzy członkami z różnych nieruchomości  

i sprawiające trudności kontrolne wszystkim członkom Spółdzielni. 

   

2. Stawka opłat w pozycji  „Konserwacja i utrzymanie nieruchomości” – zmiana tej  

stawki została wprowadzona od pierwszego kwietnia br. tylko w tych 

nieruchomościach, w których możliwe były obniżki tej stawki ( 84 nieruchomości).  

Na podstawie opracowanych dla każdej nieruchomości indywidualnych kalkulacji 

wynika, iż : 

 - w 13 nieruchomościach stawka nie uległa zmianie, 

 - w 44 nieruchomościach  stawka od 01.07.2012 r. będzie podwyższona. 

   O planowanych zmianach opłat użytkownicy lokali zostali już powiadomieni 

indywidualnie, uzyskując informację o wartości zmienionych  nowych  stawek opłat 

poprzez dostarczone   wypowiedzenia stawek opłat  z  dniem 31 marca 2012 r, ze 

skutkiem prawnym  na dzień 1 lipca 2012 r.  

 

Zestawienie  statystyczne zmian stawek  opłat na eksploatację 

 

Osiedle 

Ilość nieruchomości 

obniżka opłaty - 

od 1.04.2012 r. 

bez zmiany 

stawki opłat  

podwyżka 

opłaty - od 

1.07.2012 r. 

 

razem 

Błonie 20 2 13 35 

Śródmieście 20 1 5 26 

Szwederowo 27 2 7 36 

Wzgórze Wolności 2 8 15 25 

Górzyskowo 15 0 4 19 

Razem 84 13 44 141 

 

Zróżnicowanie kosztów eksploatacji oraz stawek opłat w nieruchomościach to 

skutek i jednocześnie dowód  realizacji  zarówno rozliczeń przychodów i kosztów 

eksploatacji w nieruchomościach, jak również sporządzenia indywidualnych kalkulacji 

dla każdej nieruchomości, co jest zgodne  z  postanowieniami zawartymi w art.4 ust 4
1 

oraz art. 6 ust.1  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami. Każdy  

z użytkowników lokali ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem wzrostu opłat,  

w związku z  tym kalkulacje będą dostępne w administracjach osiedlowych.  
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2.2. Zakres robót remontowych 

Zgodnie z  uchwalonym przez Radę Nadzorczą Planem Gospodarczym Spółdzielni na 

2012 rok  wpłaty na fundusz remontowy Spółdzielni ulegają zmniejszeniu od 1.04.2012 r.  

o 0,11 zł/m
2
/m-c oraz o dalsze 0,10 zł/m

2
/m-c od 1.09.2012 r. Łącznie planowane odpisy na 

fundusz remontowy w Spółdzielni wyniosą  w 2012 r. kwotę przewyższającą 14 milionów 

złotych. Środki te, po pomniejszeniu o spłatę kredytu,  są  przekazywane do sfinansowana 

zadań remontowych przyjętych do realizacji w osiedlowych planach remontowych. 

Uwzględniając  wnioski z poszczególnych Samorządów Nieruchomości Spółdzielcze 

Rady Osiedla  zaopiniowały plany remontowe w osiedlach Spółdzielni  na 2012 r., w 

których za ważniejsze uznano prace w zakresie: 

 

- termomodernizacji: 

- kontynuacja i zakończenie wymiany okien w pomieszczeniach  wspólnych nieruchomości, 

- wymiana drzwi wejściowych do  klatek schodowych /46 bud./ i pomieszczeń wspólnych, 

- refundacja   częściowa  kosztów wymiany okien w mieszkaniach, 

- wymiana wyłazów dachowych /22 bud./, 

 

- prac ogólno budowlanych: 

- malowanie klatek schodowych wg.  harmonogramów osiedlowych /43 bud./, 

- naprawy chodników i rozbudowa  parkingów /29 bud./, 

- naprawy śmietników /20 szt./, 

- naprawa pokryć dachowych /6 bud./, 

 

- robót instalacyjnych: 

- wymiana pionów elektrycznych /22 bud./, 

- remonty instalacji  wod. kan. /22 bud./, 

- remonty i regulacje  instalacji c.o i cw.  

 

Zakres prac remontowych może ulec zwiększeniu  po   dofinansowaniu  funduszu 

remontowego przez Walne Zgromadzenie  ze środków pochodzących z nadwyżki bilansowej 

za 2011 r. 
 

 

Rozdział II – Zdarzenia i fakty w BSM 
 

1. O Zachodniej Pierzei Starego Rynku w „ORIONIE” 

„Łączy nas Bydgoszcz” -  takie motto przyświecało spotkaniu zwolenników odbudowy 

Zachodniej Pierzei Starego Rynku z członkami  Spółdzielni, jakie odbyło się w dniu  

1  lutego 2012 r. w naszym spółdzielczym Domu Kultury ORION. 

Gościliśmy Pana Andrzeja Adamskiego – prezesa Społecznego Komitetu Rekonstrukcji 

Zachodniej Pierzei Starego Rynku, który był głównym prelegentem na tym spotkaniu. 
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 W trakcie audio-wizualnej  prezentacji projektu odbudowy  Zachodniej Pierzei na 

Starym Rynku w Bydgoszczy Pan Andrzej Adamski  przypomniał  o trwających  od wielu 

lat staraniach  o   odtworzenie Starego Rynku w historycznym kształcie, gdyż bydgoszczanie 

upominają się o odbudowę od pierwszych lat  po wojnie. Sprawa jest ciągle żywa.  

Pan Andrzej Adamski powiedział, że: 

„Pragnieniem wielu bydgoszczan od trzech pokoleń jest przywrócenie miastu ikony. Taką 

ikoną jest zburzona przez Niemców zachodnia ściana Starego Rynku. Jedynym 

rozwiązaniem jest rekonstrukcja obiektów stanowiących zachodnią pierzeję. Czterech 

kamieniczek i małego kościółka. Czekamy dopiero 72 lata, jesteśmy cierpliwi, zależy nam 

na podtrzymywaniu sprawy w świadomości Bydgoszczy” 

Biorący udział w spotkaniu m.in. V-ce Marszałek Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego - Pan 

Edward Hartwich oraz radny miasta Bydgoszczy  Pan Stefan Pastuszewski, poparli projekt 

odbudowy i są jej zdecydowanymi zwolennikami. Zdaniem  uczestników spotkania 

zachodnia pierzeja Starego Rynku zachwyci i doda Bydgoszczy charakteru miasta 

metropolitalnego. 
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2. Plan pracy Domów Kultury na kwiecień 2012 roku 
 

Klub „Arka” B.S.M. 

10.04.   Wtorek 

 godz. 14:00. Nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne 

 godz. 15:00. Informatyka dla seniorów – zajęcia indywidualne dla początkujących 

 godz. 16:00. „Projektowanie linorytów- szkice białą farbą na czarnym tle” 

  - zajęcia plastyczne dla dzieci  

 godz. 17:00. Informatyka dla seniorów – zajęcia indywidualne dla początkujących  

11.04.     Środa 

 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 11:00. Dyżur Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 godz. 14:45. Nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne   

12.04. Czwartek 

 godz. 16:00. „Wycinanie linorytów” - zajęcia plastyczne dla dzieci 

 godz. 17:00. „WIOSNA W KOLEKCJI KAKTUSÓW”  

  - spotkanie Klubu Miłośników Kaktusów 

13.04.     Piątek 

 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 16:00. Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne    

 godz. 18:00. Próba Młodzieżowego Zespołu wokalno-instrumentalnego    

16.04. Poniedziałek 
 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 15:00.  Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne  

 godz. 17:00. „WIELKANOCNE  JAJKO” spotkanie poświąteczne Klubu Seniora 

17.04.   Wtorek 

 godz. 14:00. Nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne 

 godz. 15:00. Informatyka dla seniorów – zajęcia indywidualne dla początkujących 

 godz. 16:00. „Odbitki z linorytów” - zajęcia plastyczne dla dzieci  

 godz. 17:00. Informatyka dla seniorów – zajęcia indywidualne dla początkujących  

18.04.     Środa 

 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 11:00. Dyżur Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 godz. 14:45. Nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne  

 godz. 17:00.  Spotkanie Klubu Miłośników Rękodzieła „Węzełek”  

19.04.  Czwartek 

 godz. 16:00. „Ćwiczenia z perspektywą zbieżną- droga w lesie, parku i ulica” 

  - zajęcia plastyczne dla dzieci  

 godz. 17:00. Spotkanie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

20.04.    Piątek 

 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 16:00. Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne    

 godz. 18:00. Próba Młodzieżowego Zespołu wokalno-instrumentalnego   

23.04.  Poniedziałek 
 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 15:00.  Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne 

 godz. 17:00. Z cyklu ”WARTO BYĆ ZDROWYM” spotkanie z bioenergoterapeutą 

 godz. 18:00. „BAL NA ZIELONO” – zabawa taneczna w Klubie Seniora 
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24.04.   Wtorek 

 godz. 14:00. Nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne 

 godz. 15:00. Informatyka dla seniorów – zajęcia indywidualne dla początkujących 

 godz. 16:00. „Wiosna” – konkurs plastyczny dla dzieci z cyklu: Cztery pory roku  

 godz. 17:00. Informatyka dla seniorów – zajęcia indywidualne dla początkujących  

25.04.     Środa 

 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 11:00. Dyżur Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

 godz. 14:45. Nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne   

26.04. Czwartek 

 godz. 16:00. „Krajobraz polski w akwareli” - zajęcia plastyczne dla dzieci   

 godz. 17:00. Wynajem Sali   

 godz. 17:00. Z cyklu „ARKA POEZJI” 

  wieczór autorki Zdzisława Prussa pt. „Rozkład jazdy” 

  Prowadzenie: Stefan Pastuszewski     

27.04.    Piątek 

 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 16:00. Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne 

 godz. 17:00. Dyżur zarządu Klubu Miłośników Kaktusów w bibliotece  

  oraz udzielanie porad na temat pielęgnacji kaktusów. 

 godz. 18:00. Próba Młodzieżowego Zespołu wokalno-instrumentalnego   

30.04. Poniedziałek 
 godz. 10:00. Gimnastyka dla seniorów 

 godz. 15:00. Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne 

 godz. 17:00. „URODZINY MIASTA” –konkurs wiedzy dla Seniorów  

  zaprasza Koło Miłośników Szwederowa 

 

D.K. Orion B.S.M. 

10.04.   Wtorek 

 godz. 09:00 Gimnastyka dla seniorów grupa II 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 15:00 Zajęcia plastyczne dla dorosłych: kontynuacja tematu z ostatnich zajęć 

 godz. 16:00 Szachy 

 godz. 16:00 Sybiracy 

11.04.     Środa 

 godz. 17:00.           „POJEDYNEK W KONSTELACJI ORIONA” – spotkanie z  

  Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszcz - Sebastianem Chmarą. 

 godz. 17:00 Klub Radiestetów – „Wpływ warunków klimatycznych na nasze samopoczucie” 

12.04.   Czwartek 
 godz. 10:00 Gimnastyka dla seniorów grupa I 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 14:00 Koło Brydżowe 

 godz. 15:00 Zajęcia plastyczne dla dorosłych: kontynuacja tematu z ostatnich zajęć 

 godz. 16:00 Nauka gry na gitarze 

 godz. 17:00 Gimnastyka TAI-CHI 

 godz. 18:00 „Dzielny Wędrowiec” – Grupa aktywnego wypoczynku. 

13.04.     Piątek 

 godz. 09:00 Gimnastyka dla seniorów grupa II 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 15:00 Spotkanie Klubu Seniorek 

 godz. 16:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci: „Projektowanie linorytów”  

  – szkice białą farbą na czarnym tle 
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 godz. 16:00 Spotkanie Klubu Szaradzistów 

16.04. Poniedziałek 

 godz. 10:00 Gimnastyka dla seniorów grupa I 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 14:00 Koło Brydżowe 

 godz. 16:00  Zajęcia plastyczne dla dzieci: „Przenoszenie projektu na linoleum  

   i wycinanie” 
 godz. 16:00    Nauka gry na gitarze 

 godz. 17:00    Gimnastyka TAI-CHI 

 godz. 17:00    Chór „Dzwon” 

17.04.   Wtorek     

 godz. 09:00 Gimnastyka dla seniorów grupa II 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 15:00 Zajęcia plastyczne dla dorosłych: „Dom w mieście” – pokazanie bogactwa 

fasady, dekoracji architektonicznych, rysunki piórkiem i tuszem 

 godz. 16:00 Szachy. 

 godz. 17:00 „WIOSENNA ZABAWA” – wieczorek taneczny Klubu Miłośników Błonia  

18.04.     Środa 

 godz. 17:00.           Spotkanie Klubu Miłośników Sztuki – Przygotowania do Euro 2012, 

  podstawowe informacje o Euro 2012. 
 godz. 17:00 Klub Radiestetów 

19.04.   Czwartek 
 godz. 10:00 Gimnastyka dla seniorów grupa I 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 14:00 Koło Brydżowe 

 godz. 15:00 Zajęcia plastyczne dla dorosłych: „Dom na wsi” – pokazanie bogactwa 

gospodarstw wiejskich z inwentarzem – rysunek piórkiem, tuszem i akwarelą 

 godz. 16:00 Nauka gry na gitarze 

 godz. 17:00 Gimnastyka TAI-CHI 

 godz. 18:00 „Dzielny Wędrowiec” – Grupa aktywnego wypoczynku. 

20.04.     Piątek 

 godz. 09:00 Gimnastyka dla seniorów grupa II 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 15:00 Spotkanie Klubu Seniorek 

 godz. 16:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci: „Ręczne robienie odbitek z wyciętych  

  podkładów” 
 godz. 16:00 Spotkanie Klubu Szaradzistów 

  

23.04. Poniedziałek 

 godz. 10:00 Gimnastyka dla seniorów grupa I 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 14:00 Koło Brydżowe 

 godz. 16:00    Zajęcia plastyczne dla dzieci: „Wiosna” – konkurs z cyklu „Cztery pory  

   roku” 
 godz. 16:00    Nauka gry na gitarze 

 godz. 17:00    Gimnastyka TAI-CHI 

 godz. 17:00    Chór „Dzwon” 

24.04.   Wtorek 

 godz. 09:00 Gimnastyka dla seniorów grupa II 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 15:00 Zajęcia plastyczne dla dorosłych: dokończenie prac z dnia 17 bieżącego 

                               miesiąca. 

 godz. 16:00 Szachy 
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 godz. 16:00 Laryngektomowani 

25.04.     Środa 

 godz. 17:00.           „TALENT ROKU” – Maja Babyszka, recital jazzowy 

 godz. 17:00 Klub Radiestetów – „Samouzdrawianie – praca z własną energią cz. I” 

26.04.   Czwartek 
 godz. 10:00 Gimnastyka dla seniorów grupa I 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 14:00 Koło Brydżowe 

 godz. 15:00 Zajęcia plastyczne dla dorosłych: dokończenie prac z dnia 19 b.m. 

 godz. 16:00 Nauka gry na gitarze 

 godz. 17:00 Gimnastyka TAI-CHI 

 godz. 18:00 Kolejne z cyklicznych spotkań/prelekcji Grupy Aktywnego Wypoczynku  

  pt.: "Nikola Tesla" - twórca elektryczności i radia, zmarnowane idee oraz  

zapomniane wynalazki (pokaz zadziwiającego urządzenia zwanego 

Maszynką Życzeń). 
27.04.     Piątek 

 godz. 09:00 Gimnastyka dla seniorów grupa II 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 15:00 Spotkanie Klubu Seniorek 

 godz. 16:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci: „Ćwiczenia z perspektywą zbieżną”  

  – droga w lesie, w parku, ulice 

 godz. 16:00 „Wieczór z szaradą” - spotkanie klubu szaradzistów 

30.04. Poniedziałek 

 godz. 10:00 Gimnastyka dla seniorów grupa I 

 godz. 14:00 Informatyka dla seniorów – zajęcia dla początkujących 

 godz. 14:00 Koło Brydżowe 

 godz. 16:00    Zajęcia plastyczne dla dzieci: „Krajobraz polski w akwareli” 

 godz. 16:00    Nauka gry na gitarze 

 godz. 17:00    Gimnastyka TAI-CHI 

 godz. 17:00    Chór „Dzwon” 

 

 Ponadto zapraszamy codziennie w godzinach: 13
00

-19
00

 do „KAWIARENKI SENIORA” 

 

Rozdział  III - Tematy dla Spółdzielców – zawsze ważne i aktualne 
 

1. Rozliczenia zużycia wody 

 
Poniżej przedstawiamy aktualny regulamin rozliczania ciepłej i zimnej wody oraz 

odprowadzenia ścieków – uchwała nr 231/11 Rady Nadzorczej BSM z dnia 14 grudnia 

2011 roku. 

R E G U L A M I N 
rozliczania ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków 

                            Na podstawie § 50 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 147 statutu Rada Nadzorcza 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz podgrzania wody rozliczane są 

indywidualnie dla każdego budynku lub zespołu budynków w przypadku zasilania z jednej 

hydroforni lub wymiennikowni. 
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§ 2. 

1. Podstawą ustalenia kosztów danego budynku (lub budynków), jest zafakturowana przez 

dostawcę ilość zużytej wody ustalona na podstawie wskazań wodomierza(y) tego 

budynku. 

2. Podstawą ustalania kosztów dostarczenia gotowej wody podgrzanej z wymiennikowni, są 

faktury dostawcy. 

§ 3. 

1. Instalacja każdego lokalu powinna być wyposażona w wodomierze z modułem 

radiowym, których suma wskazań jest podstawą ustalenia kosztów zużycia wody dla 

danego lokalu mieszkalnego lub użytkowego.  

2. Niedobór, wynikający z różnicy odczytów pomiędzy sumą wskazań wodomierzy  

w mieszkaniach i wskazaniem wodomierza głównego, tzw. woda ogólna, obciąża 

poszczególnych użytkowników, proporcjonalnie do ilości zużytej wody, wykazanej przez 

indywidualne wodomierze lub wg zasady przyjętej wolą większości właścicieli lokali 

danej nieruchomości (budynku). Ww. sposób rozliczenia niedoboru obejmuje również 

koszty dodatkowe dla właścicieli rozliczających się bezpośrednio z dostawcą wody na 

podstawie umowy indywidualnej.  

§ 4. 

1. Koszty ciepła zużytego do podgrzania wody użytkowej są ewidencjonowane i rozliczane 

odrębnie dla każdego budynku lub zespołu budynków w przypadku zasilania ich  

z wymiennikowni. 

2. Określone w pkt 1 koszty są wyodrębnione z kosztów zmiennych ciepła dostarczonego 

do budynku i oblicza się je jako iloczyn normy zużycia ciepła do podgrzania 1 m³ wody 

zimnej, ustalonej w wysokości 0,329 GJ/m³, ilości zużytej wody ciepłej i ceny 1 GJ.  

§ 5. 

Ilość odprowadzonych ścieków jest równa ilości pobranej wody określonej w § 2  

z wyłączeniem tzw. wody bezpowrotnej (opomiarowana woda do podlewania, pobierana 

wyłącznie w okresie letnim oznaczonym przez dostawcę). 

§ 6. 

1. Ilość wody wykazaną na liczniku głównym pomniejsza się o: 

a) opomiarowaną wodę zużytą do podlewania przydomowych ogródków mieszkańców, 

b) opomiarowaną wodę zużytą w pralni, 

c) opomiarowaną wodę zużytą przez lokale użytkowe znajdujące się w budynku, 

d) opomiarowaną wodę pobraną na cele remontowe, 

2. Koszty zużycia wody do podlewania indywidualnych ogródków przydomowych ustala 

się na podstawie wskazań wodomierzy (tzw. wody bezpowrotnej), zainstalowanych, 

legalizowanych i oplombowanych na koszt użytkownika. 

3. Woda z ujęcia wody bezpowrotnej, pobrana poza okresem określonym przez dostawcę 

podlega opłacie w pełnej wysokości. 

§ 7.  

Koszt zużycia wody wylicza się poprzez przemnożenie jej ilości z zastosowaniem zasad 

określonych w § 3, 4 i 5 przez cenę wody zimnej i odprowadzonych ścieków. 

§ 8. 

Na pokrycie kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzenia ścieków, użytkownicy lokali 

wnoszą miesięczne opłaty zaliczkowe, ustalane na podstawie zużycia wody w poprzednim 
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okresie rozliczeniowym lub opłaty indywidualne, ustalone na podstawie pisemnego 

oświadczenia osoby zainteresowanej.   

§ 9. 

1. Ustala się, że rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody oraz podgrzania wody użytkowej, 

opartych na odczytach wodomierzy w mieszkaniach, dokonuje się 2 razy w roku 

(półrocze i koniec roku) z tym, że niedobór określony w § 3 ust.2 za pierwsze półrocze, 

może być przeniesiony do rozliczenia na koniec roku rozliczeniowego.  

2. W razie zmiany ceny wody w okresie międzyrozliczeniowym, dokonany zostanie 

dodatkowy odczyt wodomierzy w lokalach oraz na wodomierzu głównym, jednakże 

dopuszcza się rozliczenie kosztów bez odczytu dodatkowego, poprzez wyliczenie 

średniego  zużycia wody. 

§ 10. 

Odczyt podstawowy dokonywany jest drogą radiową. Odczytu kontrolnego wodomierzy 

dokonają umocowane przez spółdzielnię osoby, legitymujące się odpowiednimi 

upoważnieniami. Osoby te upoważnione są również do przeprowadzenia oceny stanu plomb 

na instalacji i wodomierzach, sprawdzenia zmian na instalacjach zimnej i ciepłej wody, 

uszkodzeń wodomierzy lub innej ingerencji powodującej niewłaściwe jego wskazania. 

Odczyty kontrolne spowodowane brakiem lub zawinionym uszkodzeniem modułu 

radiowego są odpłatne.   

§ 11. 

1. W przypadku braku odczytu wskazań wodomierza z powodu jego awarii, zużycie wody 

ustala się na podstawie wyników poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w razie jego 

braku, wg normy określonej przez ministra infrastruktury.  

2. W razie, nawet chwilowego, braku wodomierza lub stwierdzeniu jego uszkodzenia, 

zerwania plomby na instalacji wody bądź na samym wodomierzu, samowolnej zmianie 

instalacji wodociągowej, uszkodzenia wodomierza, czy też modułu radiowego albo innej 

ingerencji mogącej powodować niewłaściwe jego wskazania oraz uniemożliwienia 

przeprowadzenia kontroli wodomierza z wykonaniem ekspertyzy włącznie, udział  

w koszcie dostawy wody i odprowadzenia ścieków oblicza się ryczałtowo w wysokości 

trzykrotnej wielkości normy ustalonej w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody tj. 16,2 m³/osobę 

(z zachowaniem podziału 10,0 m³ dla wody zimnej i 6,2 m³ dla wody ciepłej przy jej 

centralnym podgrzewaniu). Mieszkanie to bierze również  udział w rozliczeniu kosztów 

dodatkowych wynikających z różnicy odczytów pomiędzy wodomierzem głównym,  

a sumą wskazań wodomierzy w mieszkaniach, zgodnie z § 3 ust.2. W takim przypadku 

przyjmuje się wysokość zużycia wody w ww. lokalu na poziomie ustalonym ryczałtem. 

§ 12. 

Warunkiem przywrócenia rozliczenia wg wskazań wodomierzy, jest udostępnienie lokalu do 

sprawdzenia wskazań wodomierzy i poprawności ich zamontowania. Ponadto, użytkownik 

ponosi koszty wymiany wodomierza, gdy uszkodzenie nastąpiło z jego winy. 

§ 13. 

We wskazanym przez administrację terminie użytkownik mieszkania umożliwi wymianę 

wodomierza (w związku z koniecznością naprawy lub legalizacji tego urządzenia). Nie 

udostępnienie mieszkania do tych czynności wywoła skutki wynikające z § 11. 
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§ 14. 

1. Rozliczenia wody dokonuje się w okresie trzech miesięcy od zakończenia okresu 

rozliczeniowego.  

2. W przypadku błędu w rozliczeniach wody, okres reklamacji wynosi 14 dni od dnia 

przekazania rozliczenia. 

3. Korekty dokonane po zakończeniu okresu rozliczeniowego wywierają odpowiedni skutek 

dla danego budynku w następnym okresie rozliczeniowym.  

§ 15. 

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od 01.01.2012 r.  

2. Regulamin z dnia 28.05.2009 r. przestaje obowiązywać z dniem 31.12.2011 r. 
 

2. Informacje o zaktualizowanych regulaminach 

 
W wyniku podjętych prac nad regulaminami  w  Spółdzielni,  Rada Nadzorcza  BSM   

podjęła uchwały o  aktualizacji następujących regulaminów: 

w dniu 14 grudnia 2011 r : 

1. Regulamin obowiązków Spółdzielni  i użytkowników w zakresie  napraw wewnątrz 

lokali  oraz zasad finansowania  i rozliczeń. 

2. Regulamin rozliczania ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków . 

3.  Regulamin najmu lokali użytkowych  w Bydgoskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej . 

w dniu 25 stycznia 2012 r : 

4. Regulamin przyjmowania  w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany 

mieszkań  w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

5. Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali 

mieszkalnych. 

w dniu 23 lutego 2012 r.:  

6. Regulamin porządku domowego i zgodnego współżycia mieszkańców. 
 

Pełny  tekst uaktualnionych  regulaminów udostępniamy na stronie internetowej 

Spółdzielni  www.bsm.bydgoszcz.pl ,   istnieje możliwość pozyskania ich bezpłatnie w 

siedzibie Spółdzielni  
 

Prace nad zmianą  regulaminów  są w dalszym ciągu prowadzone dalej i będą trwały   aż do 

pełnej ich  aktualizacji.  
 

3. Ważne informacje dla użytkowników lokali 
 

3.1. O potrzebie kontroli stanów wodomierzy w mieszkaniach 

 
Z uwagi na przypadki awaryjnego zatrzymywania się wodomierzy lub modułów prosimy o 

kontrolowanie odczytów podanych w dokumentach  rozliczeniowych z odczytami 

rzeczywistymi na wodomierzach . Ewentualne niezgodności prosimy zgłaszać w 

administracjach osiedlowych. 

 

 

 

 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
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3.2. O wymianie stolarki okiennej 

WYMIENIAJMY OKNA- W DALSZYM CIĄGU OBOWIAZUJE DOFINANSOWANIE  

Z FUNDUSZU REMONTOWEGO. 

 

Niniejszy tekst kierujemy przede wszystkim do tych z Państwa, którzy w swoich 

mieszkaniach mają jeszcze stare i nieszczelne okna. Sądzimy, ze najbliższe miesiące są 

dobrym terminem do wymiany okien na nowe. Tym bardziej, że Uchwałą nr 230/2011 Rada 

Nadzorcza przedłużyła dofinansowanie  wymiany okien na dotychczas korzystnych 

warunkach.  Większość, bo ponad 80%  w całych zasobach Spółdzielni w lokalach 

mieszkalnych to okna  nowe. Na klatkach schodowych i w innych pomieszczeniach 

wspólnych  prawie w 100% również  są wymienione. 

 

Przy podejmowaniu  decyzji o wymianie okien mamy do wyboru okna w zależności od 

materiału najczęściej drewniane lub PCV. 

Okna typu pcv czyli plastikowe są to okna bardzo szczelne. Okna te nie dopuszczają 

do wymiany powietrza między domem a dworem nawet w małym stopniu. Ich ogromną 

zaletą jest to że  się nie starzeją wizualnie gdyż są z całościowego materiału odpornego na 

warunki pogodowe. Z powodu iż jest to materiał sztuczny nie trzeba ich malować, same zaś 

są bardzo lekkie dzięki czemu nie wykrzywiają zawiasów. 

Okna drewniane – ich zaletą jest  to że są naturalne oraz ułatwiają filtrację powierza 

otoczenia domu z dworem. Wymagają  malowania impregnatem do drewna.  
 

3.3. Informacja o ubezpieczeniach mieszkań 
 

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż UNIQA Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. Oddział w Toruniu, Filia w Bydgoszczy złożyło interesującą propozycję 

dla użytkowników lokali w Spółdzielni  dobrowolnego i kompleksowego ubezpieczenia 

mieszkań ze składką płatną „przy czynszu”. Szczegóły tej propozycji możecie Państwo 

przeczytać w ofercie Towarzystwa, która jest dołączona do Informatora.  

Jeśli zatem będą chętni, aby skorzystać z tej formy ubezpieczenia, Zarząd Spółdzielni 

deklaruje, iż nie będzie trudności z  dokonywaniem płatności składki w ramach 

comiesięcznych opłat za użytkowanie lokalu.  

 Wszyscy zainteresowani tą propozycją powinni wypełnić załączone formularze  

i przekazać je osobom, które do 13 kwietnia br. nawiążą z Państwem kontakt. 
 

3.4. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego 
 

Od 1 stycznia 2002r. obowiązuje ustawa z 21 czerwca 2001r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 734). 

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, 

które spełniają niżej wymienione kryteria: 

 

1. Są najemcami, podnajemcami, członkami Spółdzielni ze spółdzielczymi własnościowymi 

lub lokatorskim prawem do lokalu, właścicielami mieszkań lub domów jednorodzinnych 
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oraz także osoby zajmujące mieszkania bez tytułu prawnego, ale tylko te, które czekają na 

przysługujący im zamienny lokal socjalny. 

 

2. Próg dochodowy uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego to średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 

175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% tej emerytury  

w gospodarstwie wieloosobowym. W tej chwili najniższa emerytura wynosi 799,18 zł. 

 

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę 

członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 

 35 m² - dla 1 osoby 

 40 m² - dla 2 osób 

 45 m² - dla 3 osób 

 55 m² - dla 4 osób  

 65 m² - dla 5 osób 

 70 m² -  dla 6 osób 

 a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób – dla każdej kolejnej osoby 

zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Dodatek mieszkaniowy 

przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza 

normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział 

powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.  
 

Rozdział IV - Adresy i telefony 
 

1. Aktualne numery telefonów 
 

Numery telefonów bezpośrednich do poszczególnych komórek organizacyjnych  

w Spółdzielni: 

1) Telefon/faks nr 52/376-97-52, gdzie można uzyskać połączenie z sekretariatem zarządu 

Spółdzielni. 

2) Telefon nr 52/376-97-82, gdzie można uzyskać połączenie z sekretariatem, a następnie  

z dowolnym numerem wewnętrznym. Jednakże ze względu na dużą ilość rozmów 

przychodzących, lepiej poprzez ten numer uzyskać bezpośrednie połączenie, stosując 

odpowiednie końcówki numeru przypisanego do poszczególnych działów: 

a) 52 / 376-97-50 - dział członkowski (przenoszenia własności lokali, sprzedaż i 

zamiana lokali, zaświadczenia)     

b) 52 / 376-97-70 - sekcja czynszów (wysokość i rozliczenia opłat miesięcznych oraz 

za dostarczone media, zadłużenia czynszowe) 

c) 52 / 376-97- 84    -  kasa 

d) 52 / 376-97- 78    -  dział techniczny 

e) 52 / 376-97- 53    -  sekcja eksploatacji lokali użytkowych 

f) 52 / 376-97- 71    -  kadry i płace 

g) 52 / 376-97- 61    -  wkłady członkowskie 
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3) Dla uzyskania połączenia z poszczególnymi osiedlami dostępne są nw. numery 

telefonów:      

                                                       TP S.A.              T-MOBILE  

a) Błonie        -  52 / 379-14-62;    52 / 379-12-71 

b) Śródmieście        -  52 / 376-97-57;    52 / 322-05-07 

c) Szwederowo        -  52 / 340-51-72;    52 / 340-53-63 

d) Wzgórze Wolności   -  52 / 371-31-78;    52 / 371-13-14 

e) Górzyskowo        -  52 / 373-71-46;    52 / 373-71-47 

f) Dom Kultury ORION           -   696-002-923 

g) Klub ARKA             -     696-002-921 
 

4) Dla uzyskania połączenia z pogotowiem technicznym prosimy dzwonić wyłącznie na 

nw. numery telefonów: 

a) 52 / 373-53-82 - w przypadku awarii  

b) 696-002-925 – w przypadku awarii wody, gazu oraz kanalizacji i centralnego 

ogrzewania 

c) 696-002-915 – w przypadku awarii elektrycznych 

d) 660-43-18-17 – firma  „Elwind”  w przypadku awarii dźwigu na Osiedlu 

Śródmieście - całodobowo 

e) 52 / 371-37-84 – firma  „Pobud”  w przypadku awarii dźwigu na pozostałych 

osiedlach - całodobowo 

 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 

- w soboty, w niedziele i święta od 9.00 do 21.00 

- poniedziałki, środy, czwartki od 15.00 do 22.00 

- wtorki od 16.00 do 22.00 

- piątki od 14.00 do 22.00  

W przypadku poważnych awarii prosimy o zgłaszanie do pogotowia spółdzielczego – 

całodobowo. 
 
Przesyłanie wiadomości drogą e-mail (szybkie pytanie i szybka odpowiedź), to 

alternatywna możliwość łatwego kontaktu, lecz zwracamy uwagę, iż korespondencja ta, bez 

podpisu identyfikującego członka i obraźliwa pozostanie bez odpowiedzi. 

 

Nasza witryna internetowa:   www.bsm.bydgoszcz.pl 

                 e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl 

         Administracje: 

1) Błonie – ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1,   

                   e-mail bsm1@pro.onet.pl  

2) Śródmieście – ul. Grunwaldzka 14a,  

                  e-mail bsm2@pro.onet.pl 

3) Szwederowo – ul. M. Konopnickiej 31,  

                  e-mail bsm3@pro.onet.pl 

4) Wzgórze Wolności- ul. Wojska Polskiego 10,  

                  e-mail bsm4@pro.onet.pl 

5) Górzyskowo – ul. Inowrocławska 1,  

                  e-mail bsm5@pro.onet.pl 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
mailto:bsmzarzad@pro.onet.pl
mailto:bsm1@pro.onet.pl
mailto:bsm2@pro.onet.pl
mailto:bsm3@pro.onet.pl
mailto:bsm4@pro.onet.pl
mailto:bsm5@pro.onet.pl
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5) Godziny przyjmowania interesantów:              Kasa  

poniedziałek   -  7.00 do 15.00  7.20 do 14.00 

wtorek -  7.00 do 16.00  7.20 do 15.30 

środa -  7.00 do 15.00  7.20 do 14.00 

czwartek -  7.00 do 15.00  7.20 do 14.00 

piątek -  7.00 do 14.00  7.20 do 13.00 
 
 
 

Kasa mieści się na parterze budynku i w godzinach od 10.30 do 11.00 jest nieczynna. 

Dyżur Rady Nadzorczej w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 15.00-16.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 


