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Rozdział I 

Informacje  z  bieżącej działalności 

Spółdzielni 

 

1. Wyniki działalności Spółdzielni za I – sze półrocze 

2008 roku  

Spieszymy z informacją, iż wyniki finansowe Spółdzielni za 

pierwsze półrocze 2008 roku są dobre, co potwierdziła w swojej 

uchwale nr 91/2008 z 27.08.2008 r. Rada Nadzorcza. Uchwała ta o tyle 

jest znamienna, gdyż podjęła ją Rada Nadzorcza w zmienionym w 50 % 

składzie osobowym. Oczywiście w nowym składzie osobowym 

pracowały też komisje stałe Rady Nadzorczej (Rewizyjna, Gospodarki 

Zasobami Mieszkaniowymi, Społeczno.–Oświatowo-Kulturalna), tym 

bardziej ich pozytywne opinie o wynikach finansowych Spółdzielni 

mają tu dodatkową wymowę. Oceny dokonane w tym przypadku przez 

członków Rady Nadzorczej były konsekwencją spostrzeżeń zarówno 

członków z dwuletnim już stażem w Radzie, jak i członków 

rozpoczynających pracę w organie, po wyborach na majowym Zebraniu 

Przedstawicieli Członków.  Dowodem na tę pozytywną ocenę jest 

wartość wyniku ogólnego z działalności finansowej Spółdzielni za 

pierwsze półrocze 2008 roku. Osiągnął on wysokość 2.380,97 tys. zł. Na 

wynik ten wpłynęły zasadniczo utrzymane w założonym planie 

gospodarczym na rok bieżący koszty zarządu ogólnego, w tym wydatki 

na płace w Spółdzielni. Wskaźnik wykonania tej pozycji kosztów na 

dzień 30 czerwca br. wyniósł 49 %. Podobnie ukształtowały się 

wskaźniki innych pozycji kosztów wynikających ze statutowej 

działalności Spółdzielni, które biorąc pod uwagę zaawansowanie 

czasowe i rozkład ich poszczególnych rodzajów w ciągu całego roku 

gospodarczego, nie budzą wątpliwości Rady Nadzorczej i Zarządu.  

 Tym niemniej Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła 

uchwałę nr 161/2008 wprowadzającą korektę do Planu Gospodarczego 

na rok 2008, polegającą na powiększeniu wpływów na konserwację 

bieżącą, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę samą wartość  

tj. 0,05 zł/m2 od września br. odpisu na roboty remontowe. Zmiana ta 



 3 

została usankcjonowana też uchwałą Zarządu nr 58/2008 

wprowadzającą zmniejszenie odpisu na fundusz remontowy w zakresie 

remontów o 0,05 zł/m2 z dniem 01.09.2008 r. i wynikała z konieczności 

przesunięcia środków na finansowanie drobnych robót remontowych, 

wykonanie przeglądów technicznych oraz usuwanie awarii technicznych 

-  

w ramach konserwacji bieżącej, a nie jak w poprzednich latach  

z funduszu remontowego. Powyższa zmiana znajdzie odzwierciedlenie 

w wydrukach opłat za użytkowanie mieszkań po Nowym Roku, przy 

okazji regulacji opłat po uchwaleniu Planu Gospodarczego na rok 2009.  

Wyniki te zostały osiągnięte z jednej strony poprzez stałe  

i systematyczne wysiłki w zakresie kontroli wysokości ponoszonych 

kosztów i utrzymania ich na poziomie zbliżonym do wartości 

założonych w planie gospodarczym, z drugiej strony poprzez 

zapewnienie zaplanowanych dodatkowych przychodów finansowych  

z działalności komercyjnej Spółdzielni. Dotyczy to zarówno 

przychodów z lokali użytkowych, dzierżawy terenu i przychodów z 

działalności finansowo-operacyjnej. Nie bez znaczenia dla Spółdzielni 

jest płynność finansowa, która jest zadawalająca i zapewnia terminowe 

realizowanie wszystkich zobowiązań finansowych. Na tę korzystną 

sytuację wpływa skuteczność prowadzonej windykacji należności. 

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych utrzymuje 

się na poziomie 3,59 zł/m2 i osiągnęło na koniec czerwca br. kwotę 

łączną 2.510 tys. zł. Jest to kwota o ok. 385 tys. zł niższa od zadłużenia 

na dzień 30 czerwca 2007 r. 

 Pozytywne wyniki ekonomiczne pozwoliły realizować też 

planowane zadania remontowe. Oczywiście zgodnie z założeniami 

Planu Gospodarczego na rok 2008 i uchwałami Zebrania Przedstawicieli 

Członków, korzystamy z kredytu preferencyjnego na ocieplenia.  

Co prawda do końca czerwca br. Spółdzielnia zdążyła zaciągnąć go 

tylko w wysokości 920,5 tys. zł, to już do 31 października br. wartość ta 

wzrosła do kwoty ok. 6 mln zł. Przypominamy, iż jest to kredyt  

o niższym oprocentowaniu odsetek niż lokaty terminowe i na dobrą 

sprawę nadal zarabiamy na tej różnicy oprocentowań coraz większe 

kwoty. Szkoda, że przez cały czas kilkoro członków walczy 
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bezpardonowo ze Spółdzielnią zaskarżając uchwały organów 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o kredycie do Sądu. 

 Zarząd informuje Państwa, iż kredyt w sytuacji tak dużych 

finansowych potrzeb na roboty ociepleniowe, szczególnie po 

ubiegłorocznym gwałtownym przeskoku cenowym, jest koniecznym 

składnikiem montażu finansowego środków na realizację ociepleń, 

pozwalających jak dotąd utrzymywać zaplanowane zakresy prac  

w realizacji. W tej sytuacji członkowie Spółdzielni, którzy walczą ze 

Spółdzielnią w Sądzie, zupełnie nie mają na względzie interesu 

członków zamieszkujących w budynkach nieocieplonych. 

 Należy również wziąć pod uwagę, iż gdyby Spółdzielnia nie 

skorzystałaby z kredytu, to skutek realny byłby taki, iż połowa 

budynków ocieplonych w osiedlach w roku bieżącym nie byłaby objęta 

realizacją. 

 Informujemy, iż mieszkańcy wszystkich budynków 

uczestniczących w realizacji Planu Perspektywicznego Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, są zobowiązani do współfinansowania prac 

ociepleniowych do końca programu i nie przewiduje się indywidualnych 

wyłączeń. 

 

2. Główne zadania realizowane przez Spółdzielnię  

Informujemy Państwa, iż nie zmieniły się dla Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej zadania priorytetowe. W dalszym ciągu 

Spółdzielnia czyni starania, aby realizować jak największą liczbę 

wniosków złożonych o przeniesienie własności lokalu i w tym celu 

równolegle podejmujemy działania, aby dokonywać też zakupu prawa 

własności gruntów. Dla wielu bowiem wnioskodawców nabycie prawa 

własności gruntów jest warunkiem koniecznym do zawarcia aktu 

notarialnego w ogóle. 

 Zadania te wykonujemy poza naszymi obowiązkami 

podstawowymi, które w okresie lata dotyczyły głównie realizacji prac 

remontowych, w tym szczególnie ociepleń, a także okresowych 

rozliczeń mediów, wraz z rozliczeniem kosztów ogrzewania za ostatni 

sezon.  
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Omówienie rozliczeń przedstawiamy w innym rozdziale niniejszego 

Informatora. 

 Zgodnie z naszą zapowiedzią zawartą w poprzednim 

Informatorze potwierdzamy, iż w okresie od czerwca do października 

br. Spółdzielnia miała możliwość zawrzeć z gminą Bydgoszcz akty 

notarialne i wykupiła prawo własności dla 22 nieruchomości  

o łącznej powierzchni 167 372 m2. Koszt zakupu tego terenu przy 

zastosowaniu obowiązującej bonifikaty wyniósł 2 605 690 zł. 

 Na bieżąco przekazujemy mieszkańcom tych nieruchomości dla 

których Spółdzielnia zakupiła od gminy Bydgoszcz prawo własności 

gruntów informacje, iż  po dokonaniu wymaganej wpłaty,  notarialne 

przeniesienie własności lokali będzie już związane  

z prawem współwłasności do gruntów, a nie prawem wieczystego 

użytkowania.  

 Informujemy, iż do końca 2008 roku przewidujemy 

sfinalizowanie transakcji zakupu od gminy Bydgoszcz gruntów dla 

następujących nieruchomości: 

1. Tucholska 3, 5 

2. Chorwacka 26 

3. Waryńskiego 10,12,14 

4. Korczaka 2,4,6 

5. Nowodworska 23 

6. Norweska 8 

7. Waryńskiego 3-49 

8. Śląska 18,20, Łokietka 33 

 Dla pozostałych nieruchomości Urząd Miasta w Bydgoszczy 

deklaruje sprzedaż gruntów dla Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w pierwszych miesiącach 2009 roku. 

Te fakty dobitnie świadczą o tym, że Bydgoska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa nie może w dalszym ciągu zrealizować wniosków  

o przeniesienie własności lokali, złożonych przez tych wszystkich 

wnioskodawców, którzy posiadają tytuły prawne do lokali  

w nieruchomościach, dla których Spółdzielnia nie zdołała dotąd 

dokonać zakupu własności gruntów, a wnioskodawcy uwarunkowali 

zawarcie aktu notarialnego, nabyciem prawa własności do gruntu. 



 6 

Niestety procedura sprzedaży przez gminę terenów jest dość 

długotrwała i jak zapewniają urzędnicy Urzędu Miasta nie może być 

skrócona i trwa około jednego roku, gdyż obecnie w realizacji są 

wnioski złożone przez Spółdzielnię jesienią ubiegłego roku. 

 Problem gruntów dotyczy również nieruchomości „starego 

budownictwa” i polega na tym, że członkowie BSM poprzez swoich 

przedstawicieli mogą podjąć na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli 

Członków uchwałę odnośnie warunków finansowych nabycia praw 

właścicielskich do gruntu. Idzie o ewentualne bonifikaty dla ich 

nabywców, a także układ ratalny. Szczegóły w następnym numerze 

Informatora. 

 Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli 

Członków nr 02/2007 opłaty za wykup gruntów w Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej można wnosić maksymalnie w 10 ratach.  

W indywidualnych przypadkach wymaganą kwotę można wnosić  

w terminie krótszym, a nawet jednorazowo. Z góry dziękujemy  

za dodatkowy opis na drukach opłat, jeśli wnosicie je Państwo przy 

okazji comiesięcznych opłat na rzecz Spółdzielni.  

 Przy okazji Zarząd chciałby zwrócić uwagę, iż nie ustają wysiłki 

kilkorga członków BSM w sporze sądowym ze Spółdzielnią  

i obejmują one także zasady zakupu prawa własności gruntów. 

Zaskarżenie powyższej uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków  

w Sądzie budzi autentyczne wątpliwości co do motywacji i celów, jakie 

postawili sobie członkowie wnoszący taki pozew. Uchwała ta zniosła 

50% próg wymaganych do wykupu gruntów wpłat jednorazowych (bez 

wariantu ratalnego). W obiektywnej ocenie tej uchwały trudno doszukać 

się przejawu działań na szkodę Spółdzielców, a wprost przeciwnie jest 

to rozwiązanie ułatwiające zdecydowanej większości mieszkańców 

wniesienie zapłaty za własność gruntu w ratach. 

Kwestionowane są więc korzystne dla członków Spółdzielni 

rozstrzygnięcia merytoryczne, przy okazji zarzuty dotyczą też realizacji 

procedur wewnątrz spółdzielczych. Coraz silniej nasuwają się zatem 

przypuszczenia, iż członkowie Ci walcząc ze Spółdzielnią, 

najprawdopodobniej reprezentują interesy kogoś z zewnątrz, komu 

satysfakcję przynosi wprowadzanie zamieszania w Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 
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3. Jubileusz 30 - lecia Osiedla Wzgórza Wolności 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Początkowo Osiedle to nazwane było Rupienica od nazwy wsi, 

która leżała tutaj od I połowy XIX wieku. W 1913 roku Niemcy 

wybudowali wieżę Bismarcka, w związku z czym tereny  Rupienicy 

przemianowano na Bismarckhöhe. W roku 1928 wieża została 

zniszczona, a na jej miejscu znajduje się obecnie Cmentarz Bohaterów 

Bydgoszczy założony w 1946 roku. 

Aktualna nazwa Osiedla Wzgórze Wolności powstała oficjalnie w 1973 

roku. 

 Budowa zasobów Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 

Wzgórzu Wolności rozpoczęła się w 1978 roku. Stąd też obchodzony w 

tym roku Jubileusz 30-lecia Osiedla, jako części zasobów Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Obecnie jest to jedno z pięciu osiedli stanowiących zasoby BSM  

i posiadające największą powierzchnię użytkową mieszkań 

zamykających się liczbą  191 868 m2 w 3 784 lokalach mieszkalnych. 

Na tym osiedlu Spółdzielnia zbudowała w ostatnich latach swoje 

najnowsze budynki wielorodzinne, w których zastosowano technologie i 

ciekawe rozwiązania architektoniczne, nagrodzone w konkursach 

„Budowa na Medal 2006 i 2007” oraz „Platynową Kielnią z diamentem” 

za całokształt działań inwestycyjnych. 

 Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Osiedla, 

działacze Samorządowej i Spółdzielczej Rady Osiedla Wzgórze 

Wolności podjęli wspólnie inicjatywę, aby w dniu 5 października br. 

odbył się Festyn Osiedlowy.  
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 Festyn został zorganizowany z okazji 30 –lecia Osiedla, jako 

znaczącego wielkością składnika zasobów Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej oraz 16 –lecia funkcjonowania Samorządowej Rady 

Osiedla na Wzgórzu Wolności. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 

mszą św. w kościele parafialnym Świętej Jadwigi przy ul. Wojska 

Polskiego, odprawioną w intencji mieszkańców i członków Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Główna część obchodów jubileuszowych odbyła się na stadionie przy 

ul. Słowiańskiej, który został udostępniony bezpłatnie przez obecnego 

zarządcę, jakim jest Zarząd Miejski TKKF Bydgoszcz.  

Dla mieszkańców osiedla przygotowano ciekawy program artystyczny, 

w którym prezentowała się miedzy innymi młodzież z Domów Kultury 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz filii Młodzieżowego Domu 

Kultury nr 2 działającej w gimnazjum przy ul. Karpackiej, a także 

muzykujący seniorzy z Osiedla. Na zakończenie festynu wystąpił zespół 

Wiking Players.  

Przy okazji zasłużonym działaczom Osiedla, działającym zarówno  

w strukturach organów samorządowych Spółdzielni i Miasta zostały 

wręczone okolicznościowe dyplomy i podziękowania. 

Festyn został zorganizowany głównie przy udziale Administracji 

Osiedla Wzgórze Wolności i Domów Kultury BSM. 
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Władze Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składają szczególne 

podziękowania za zaangażowanie organizacyjne w przygotowanie 

festynu dla przewodniczących Rad Osiedli Wzgórza Wolności:  

- Pana Sylwestrowa Droża - przewodniczącego Samorządowej R O 

- Pana Romana Matthews’ea - przewodniczącego Spółdzielczej RO 

 Z uwagi na duże zainteresowanie i udział mieszkańców  

w festynie, organizatorzy zadeklarowali organizację festynów 

osiedlowych w następnych latach. Życzyny więc sukcesów na tym polu.  

 

Rozdział II 

Bieżące problemy eksploatacyjne 
 

1. Omówienie wyników rozliczenia kosztów 

centralnego ogrzewania  

 Koszty ogrzewania w zasobach mieszkaniowych stanowią nadal 

jeden z ważniejszych składników kosztów eksploatacji lokali i są 

przedmiotem zainteresowania poszczególnych organów Spółdzielni. 

 Jakkolwiek koszty te należą do grupy kosztów niezależnych od 

Spółdzielni, gdyż ceny jednostkowe dla Dostawcy zatwierdza Urząd 
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Regulacji Energetyki, tym niemniej są one na bieżąco monitorowane 

przez pracowników Spółdzielni i Zarząd, a okresowe wyniki poddawane 

są szczegółowym analizom także przez Radę Nadzorczą i Rady Osiedli. 

 Oceniając wyniki za ostatni sezon należy stwierdzić, że 

najwyższe koszty CO odnotowano w grupie budynków z lokalami 

nieopomiarowanymi  tj. nie wyposażonymi  w ciepłomierze lub 

podzielniki kosztów. W budynkach tych koszty jednostkowe dla 

poszczególnych lokali są jednakowe, gdyż wyliczane są wg m2 

powierzchni użytkowej mieszkań. Średni koszt jednostkowy dla 

wszystkich budynków tej grupy wyniósł 1,73 zł/m2 /m-c (tabela nr 1), 

przy czym maksymalny koszt CO w pojedynczym budynku 

odnotowaliśmy w wysokości 2,40 zł/m2 /m-c.   

W grupie tych budynków wyższe koszty ogrzewania wystąpiły 

oczywiście w budynkach nieocieplonych lub ocieplonych niecałkowicie 

niż w budynkach z zakończoną termorenowacją. Wskaźnik różnicy 

kosztów CO między tymi budynkami kształtuje się w przedziale między 

15 a  24%.    

 Zdecydowanie jednak większe różnice w kosztach ogrzewania 

od lat obserwujemy między grupą budynków z mieszkaniami 

nieopomiarowanymi,  a grupą budynków z lokalami wyposażonymi  

w ciepłomierze lub podzielniki kosztów. Za ostatni sezon różnica ta 

wyniosła w zasobach całej BSM 0,53 zł/m2/m-c, co stanowi 44,17%, 

przy średnim koszcie CO w tej grupie budynków - 1,20 zł/m2 / m-c 

(tabela nr 2).  

 W przedstawionych tabelach, uwzględniając wszystkie grupy 

budynków należy zauważyć, iż w ostatnim sezonie grzewczym średni 

wzrost kosztów CO w stosunku do sezonu poprzedniego wyniósł 20%. 

Na wskaźnik ten wpłynęły zasadniczo dwie przyczyny, a mianowicie. 

Po pierwsze na cały ostatni sezon grzewczy Dostawca wniósł 

podwyższone ceny jednostkowe o kilka procent w stosunku do 

poprzedniego. Ponadto odnotowaliśmy mniej korzystny układ 

warunków atmosferycznych, czyli odnotowaliśmy niższe temperatury 

zewnętrzne w ostatnim okresie rozliczeniowym, niż w poprzednim. 

 Przyjęta została zasada, iż korygujemy wysokość zaliczek tylko 

w trybie indywidualnym tzn. podnosimy je w przypadkach niedoboru 

wpływów i obniżamy na wnioski pisemne mieszkańców.  
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 Ponadto staramy się, gdzie to możliwe, obniżać również koszty 

stałe, które są odrębnym składnikiem opłat. W tym celu przed każdym 

kolejnym okresem rozliczeniowym zarząd składa wnioski do Dostawcy 

ciepła dotyczące korekty mocy zamówionej, jako podstawy naliczeń 

kosztów stałych dla Odbiorcy. Również i w tym roku przed terminem 

umownym tj. 30 czerwca takie wnioski zostały złożone i obejmowały 

one budynki, w których wykonywane są w bieżącym roku ocieplenia. 

 Czekamy również na inne uwagi, spostrzeżenia i wnioski. 

Prosimy je zgłaszać albo do Prezydiów Samorządów Nieruchomości lub 

do poszczególnych Administracji Osiedli.  

Tabela nr 1 

Osiedle

Śr. m-czny koszt 

w zł/m
2
   sezon 

2006/07

Śr. m-czny koszt w 

zł/m
2
   sezon 

2007/08

wsk.   %        

wzrostu

Błonie 1,25 1,51 120,80

Śródmieście 1,31 1,61 122,90

Szwederowo 1,41 1,71 121,28

Wzgórze Wolności 1,52 1,83 120,39

Górzyskowo 1,54 1,74 112,99

Średnia ogółem 1,44 1,73 120,14  
   Tabela nr 2 

Osiedle

Śr. m-czny koszt w 

zł/m
2
   sezon 

2006/07

Śr. m-czny koszt  

w zł/m
2
   sezon 

2007/08

wsk. %     

wzrostu

Błonie 0,93 1,10 118,28

Śródmieście 1,10 1,28 116,36

Szwederowo 1,02 1,21 118,63

Wzgórze Wolności 1,09 1,37 125,69

Górzyskowo 0,91 1,10 120,88

Średnia ogółem 1,00 1,20 120,00  
 

2. Przyczyny niedoborów w rozliczeniu wody  

O zasadach rozliczania zimnej wody w budynkach Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej informowaliśmy Państwa na zebraniach  

w poszczególnych nieruchomościach, oraz w ulotkach przekazywanych 

do mieszkań.  
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Dostawy wody do budynków spółdzielczych jesteśmy 

zobowiązani rozliczać się z dostawcą w oparciu o wskazania 

wodomierzy „głównych”, które są zainstalowane na końcówkach 

przyłączy wodociągowych, najczęściej już w budynkach, sporadycznie 

poza budynkami (hydrofornie i wodociągowe studzienki rewizyjne).  

W zależności od liczby przyłączy wodociągowych w budynku może być 

jeden lub kilka wodomierzy „głównych”. Są one własnością dostawcy, 

który odpowiada za ich stan techniczny, a zatem też za terminowe 

legalizacje. Obserwujemy, iż legalizacje dostawca realizuje poprzez 

systematyczną wymianę tych wodomierzy na nowe, a przy tym montuje 

je z coraz lepszymi parametrami technicznymi, czyli o coraz 

dokładniejszych wskazaniach. 

Dla każdego budynku lub zespołu budynków (najczęściej  

w przypadkach zasilania grupy budynków wysokich z hydroforni lub  

z centrali cieplnych zaopatrujących grupy budynków w ciepłą wodę) 

Spółdzielnia rozlicza poniesione na rzecz dostawcy koszty wody  

z mieszkańcami w oparciu o wskazania wodomierzy w mieszkaniach. 

Wyniki tych rozliczeń dla poszczególnych budynków przynoszą 

określone niedobory, które Spółdzielnia rozlicza zgodnie z § 3 pkt.2 

Regulaminu rozliczania wody i odprowadzania ścieków /Uchwała Rady 

Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18.01.2008r. 

/- „Koszty dodatkowe, wynikające z różnicy odczytów  pomiędzy sumą 

wskazań wodomierzy w mieszkaniach i wskazaniem wodomierza 

głównego oraz tzw. wody ogólnej/sprzątanie/, obciążają  poszczególnych 

użytkowników, proporcjonalnie do ilości zużytej wody, wykazanej przez 

indywidualne wodomierze.” 

Skąd te niedobory się biorą? 

Wyjaśnialiśmy też wielokrotnie jakie są główne przyczyny tych 

różnic. Przypominamy, że główne ich źródło to naturalne różnice 

wskazań wodomierzy głównych i mieszkaniowych, wykazywane dla 

tych samych objętości przepływających przez nie cieczy. Oznacza to,  

że jeśli ta sama objętość wody przepłynęłaby nawet z tą samą 

prędkością (ten sam strumień) przez jeden i drugi przyrząd pomiarowy, 

to jeden i drugi wodomierz wykazałby zróżnicowane wskazania. 

Wynika to z uwarunkowań technicznych jednych i drugich. Każdy 

bowiem wodomierz jako przyrząd pomiarowy ma prawo wykazywać 
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ściśle określone przez normy błędy wskazań. Z uwagi na różnice 

gabarytów i klas dokładności między wodomierzami głównymi  

(są znacznie większe i o wyższej klasie dokładności), a wodomierzami 

mieszkaniowymi, nieuchronnie występują istotne różnice wskazań. 

Ponadto wodomierze główne (budynkowe) rejestrują bardzo często 

przepływy wody pobieranej przez wielu mieszkańców jednocześnie, co 

również wpływa na mniejsze błędy tych wskazań, niż błędy wskazań 

wodomierzy w poszczególnych lokalach. Różnice tych wskazań są tym 

większe im większe są rozbieżności miedzy gabarytami jednych 

wodomierzy i drugich. Potwierdzenie tych prawidłowości obserwujemy  

w rozliczeniach wody w budynkach zasilanych z hydroforni, w których 

dostawca z konieczności montuje wodomierze o dużych gabarytach  

(Dn = 80 lub 100 mm), przy średnicy nominalnej wodomierzy 

mieszkaniowych Dn = 15 mm, a skutek tych różnic to największe 

wartościowo niedobory w rozliczeniach wody.  

Czy zatem niedobory w rozliczeniach wody w budynkach 

będą zawsze? 

Tak. Niestety wystąpią one nawet wtedy, jeśli w budynku nie 

byłoby żadnych nawet najmniejszych przecieków. Przez przecieki 

należy rozumieć także te najmniejsze wycieki, które obserwujemy 

często w naszych mieszkaniach przy bateriach oraz bardzo często do 

muszli klozetowej. Wszystkich tych wycieków nie należy lekceważyć, 

bo chociaż licznik w mieszkaniu ich nie zarejestruje, to suma wycieków 

we wszystkich mieszkaniach jest rejestrowana na wodomierzu 

głównym. W skali okresu rozliczeniowego powstają w ten sposób 

również znaczące niedobory. Są one jednak pod Państwa kontrolą  

i najwięcej w tym zakresie możecie zrobić sami. Warto zadbać  

o wyeliminowanie najmniejszych wycieków, gdyż wyciek to konkretny 

ubytek wody, której w skali kraju nie mamy zbyt wiele, a ponadto woda 

jest coraz droższym medium i jego cena będzie niestety rosnąć. 

Wielu z Państwa postawić może w tej sytuacji pytanie: po co 

montujemy obecnie wodomierze z modułem radiowym? W jakim celu je 

stosować, skoro i tak będą różnice wskazań w porównaniu ze 

wskazaniami wodomierzy głównych? 

Odpowiedź jest oczywista, należy je stosować, gdyż dzięki nim 

możemy dokonać odczytu ich wskazań w stosunkowo krótkim czasie we 
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wszystkich mieszkaniach budynku, bez potrzeby wchodzenia do 

mieszkań (nawet pod nieobecność mieszkańców). Tym samym 

eliminujemy różne terminy odczytów, co również stanowi jedną  

z przyczyn powstawania  niedoborów.   

 

3. Warunki przyznania 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 

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 636,29 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. 
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 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%.  

 

4. Sprzątanie po psach  

 Wobec zapytań Straży Miejskiej, Policji i Sądu Grodzkiego 

związanych z postępowaniem karnym wobec osób niesprzątających po 

swoich psach, Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie 

informuje, że opłata za sprzątanie, liczona od każdego posiadanego psa 

(4,80 zł/m-c), jest następstwem uchwały Zebrania Przedstawicieli 

Członków, czyli najwyższej władzy Spółdzielni. W żadnym razie, nie 

był to akt wymierzony przeciwko tym zwierzętom, lecz wynik 

konkretnej konstatacji, że psy podobnie jak ludzie, przyczyniają się do 

zabrudzenia klatek schodowych i korytarzy w budynkach mieszkalnych, 

a tym samym ich właściciele winni partycypować w ponoszonych 

kosztach sprzątania. Zatem obecność psa w mieszkaniu, to w prostej 

analogii dodatkowa jednostka rozliczeniowa kosztów sprzątania. 

     Informujemy ponadto, że opłata od psa, nie ma żadnego związku  

z innymi normami prawnymi obowiązującymi w Spółdzielni i gminie 

Bydgoszcz dotyczącymi porządku i podatku. 

 Ustalona opłata za sprzątanie, liczona od posiadanego psa  

w żadnym razie nie dotyczy sprzątania psich odchodów, które zawsze 

winien sprzątać właściciel psa, gdyż przyjęliśmy w naszym kanonie 

cywilizacyjnym nie pozostawić w miejscach żadnych odchodów, tym 

bardziej po swoich czworonogach, które przecież same po sobie nigdy 

nie sprzątają.  
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Rozdział III 

Ciekawostki  

 Najstarsi mieszkańcy BSM 

 
W kamienicy BSM przy ul. Mazowieckiej 27 zamieszkuje od 1947 

roku  Pani Marta Baranowska, która  26 listopada br. obchodzi 105 

urodziny. Urodziła się bowiem w 1903 roku na bydgoskim Okolu, przy 

ul. Grunwaldzkiej, w rodzinie kolejarskiej. 

 Dzieciństwo i wczesna młodość Marty Facówny upłynęła do 

1920 roku jeszcze w zaborze niemieckim, kiedy miasto oficjalnie było 

nazwane Bromberg. Po odzyskaniu niepodległości bydgoscy Polacy 

 z wielkim entuzjazmem przystąpili do pracy i do wznoszenia polskich 

instytucji. Wówczas Pani Marta podjęła swoja pierwszą pracę  

w kancelarii adwokackiej mecenasa Melchiora Wierzbickiego.  

To właśnie pod życzliwą opieką swojego pierwszego szefa, człowieka 

wielkich zasług dla naszego miasta, Pani Marta i jej także młodzi 

koledzy i koleżanki szybko nabywali niezbędnych kompetencji 

zawodowych, tak ważnych w tworzonych polskich firmach. 

 Pracę w kancelarii adwokackiej zakończyła po dziesięciu latach, 

gdy w roku 1930 poślubiła pochodzącego spod Jarocina Marcina 

Baranowskiego powstańca wielkopolskiego, który w latach 

dwudziestych osiadł w Bydgoszczy i pracował jako urzędnik  

w administracji szkolnej naszego miasta. Pani Marta urodziła troje 

dzieci: Wiesławę, Andrzeja i Michała. 

 Wybuch wolny zastał rodzinę Baranowskich na letnisku  

w jednej z podbydgoskich wsi. W 1941 roku została zaaresztowana przez 

Gestapo pod zarzutem działalności przeciw państwu niemieckiemu  

i osadzona w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück.  

Do kraju powróciła w maju 1945 roku. 

Pierwszą pracę po wojnie Pani Marta podjęła w biurze zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci a później już do emerytury kierowała 

sekretariatem VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. 
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Dostojnej Jubilatce  życzymy dalszych długich lat życia w dobrym 

zdrowiu i zadowoleniu. 
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Rozdział IV 

Adresy i telefony 
w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

przy ul. Grunwaldzkiej 12 

 

1. Informacja o zmianach w połączeniach 

telefonicznych 

W celu obniżenia kosztów połączeń telefonicznych z dniem  

1 września Spółdzielnia zmieniła operatora telefonicznego  

z Telekomunikacji Polskiej na Telefonię Cyfrową Era. W związku  

z powyższym zmieniła się forma kontaktu – numery wewnętrzne należy 

wybierać tonowo. W innych przypadkach należy zaczekać na zgłoszenie 

się sekretariatu a w przypadku Administracji – dyspozytora. 

 

2. Aktualne numery 

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 

Grunwaldzkiej 12 

Centrala     052/322-38-46  - wybór numeru wewnętrznego tonowo: 

1 – Dział Członkowski i Techniczny 

2 – Dział Czynszy i rozliczeń 

3 – Sprawy lokali użytkowych 

4 – Sekretariat ( łączy z pozostałymi działami )  

Fax.: 052/ 376-97-52 

Nasza witryna internetowa: www.bsm.bydgoszcz.pl 

           e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl 

 

Godziny przyjmowania interesantów: 

poniedziałek  -  7.00 do 15.00 

wtorek  -  7.00 do 16.00 

środa  -  7.00 do 15.00 

czwartek  -  7.00 do 15.00 

piątek  -  7.00 do 14.00 

w poniedziałki Dział Członkowsko – Mieszkaniowy nieczynny 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
mailto:bsmzarzad@pro.onet.pl
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Administracje: 

 

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

      tel. 052/379-12-71 wybór numeru wewnętrznego tonowo: 

     1 – Dyspozytor 

     2 – Sprawy rozliczeń 

      e-mail bsm1@pro.onet.pl  

 Spółdzielcza Rada Osiedla Błonie przyjmuje interesantów   

w każdy wtorek od 16.00 do 17.00 w siedzibie Administracji Błonie. 

2) Śródmieście – ul. Grunwaldzka 14a,  

       tel. 052/ 322-05-07 wybór numeru wewnętrznego tonowo: 

     1 – Dyspozytor 

     2 – Sprawy rozliczeń 

Spółdzielcza Rada Osiedla Śródmieście przyjmuje interesantów  

w pierwszy wtorek miesiąca od 15.30 do 16.30 w siedzibie 

Administracji Śródmieście. 

      e-mail bsm2@pro.onet.pl 

 

3) Szwederowo – ul. M. Konopnickiej 31  

      tel. 052/ 340-53-63 wybór numeru wewnętrznego tonowo: 

     1 – Dyspozytor 

     2 – Sprawy rozliczeń 

      e-mail bsm3@pro.onet.pl 

Spółdzielcza Rada Osiedla Szwederowo przyjmuje interesantów  

w każdy wtorek od 16.00 do 17.00 w siedzibie Administracji 

Szwederowo. 

 

4) Wzgórze Wolności- ul. Wojska Polskiego 10  

      tel. 052/ 371-13-14 wybór numeru wewnętrznego tonowo: 

     1 – Dyspozytor 

     2 – Sprawy rozliczeń 

      e-mail bsm4@pro.onet.pl 

 

 

 

 

mailto:bsm1@pro.onet.pl
mailto:bsm2@pro.onet.pl
mailto:bsm3@pro.onet.pl
mailto:bsm4@pro.onet.pl
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5) Górzyskowo – ul. Inowrocławska 1,  

      tel. 052/ 373-71-47 wybór numeru wewnętrznego tonowo: 

     1 – Dyspozytor 

     2 – Sprawy rozliczeń 

      e-mail bsm5@pro.onet.pl 

Spółdzielcza Rada Osiedla Górzyskowo przyjmuje interesantów  

w drugi wtorek miesiąca od 17.00 do 18.00 w siedzibie Administracji 

Górzyskowo. 

 

Służby Techniczne: 

Pogotowie wod-kan., c.o., gaz. i dźwigowe tel. 052/ 373-53-82 

- 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  

 

Domy Kultury: 

1) ORION  

ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1 052 348-72-01 

2) ARKA  

ul. M. Konopnickiej 24a   052 348-72-02 

 

 

 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

mailto:bsm5@pro.onet.pl

