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Wprowadzenie 
 

 

 

Przed nami Wigilia i Święta Bożego Narodzenia, nieuchronnie zatem za 

pasem też Nowy Rok 2013. Jaki on będzie dla Spółdzielni?  

Na to pytanie nie łatwo odpowiedzieć, gdyż duże znaczenie na sytuację w 

Spółdzielni będą mieć rozstrzygnięcia zewnętrzne, czyli dokonywane poza 

Spółdzielnią.  

Największa niewiadoma to rozstrzygnięcia prawne, jakie przyjmie nasz 

parlament. Po raz kolejny bowiem w Sejmie rozpoczął się w tym roku proces 

legislacyjny, w którym parlament będzie uchwalał nową ustawę o spółdzielniach 

mieszkaniowych. Wśród kilku projektów ustawy, jest projekt przewidujący 

utworzenie z mocy prawa wspólnot mieszkaniowych i likwidację nieruchomości 

spółdzielczych.  

Należy wyrazić nadzieję, że nasi parlamentarzyści nie uchwalą przepisów, 

które wymuszą zmianę statusu prawnego nieruchomości spółdzielczych na 

wspólnoty, lekceważąc przez to podstawowe prawa obywatelskie i spółdzielcze.  

Inne niewiadome dotyczą wysokości  kilku pozycji opłat niezależnych od 

Spółdzielni. 

W najbliższym czasie zapadać będą decyzje o wysokości opłaty za odbiór 

śmieci (w tym wydaniu Informatora przypominamy o ustawowej zmianie 

systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście), jako że niebawem Rada 

Miasta Bydgoszczy zdecyduje o jego wysokości. 

Równie istotne rozstrzygnięcie zapadnie w odniesieniu do nowego elementu 

opłat za dostawę wody i odbioru ścieków, tj. abonamentu. O ile nie zaskakuje 

nas  zapowiadana przed laty obniżka ceny jednostkowej za wodę (o 0,20 zł/m
3
), 

to już dziwić powinna podwyżka ceny jednostkowej za odbiór ścieków, bo aż o 

0,33zł/m
3
, a zupełne zaskoczenie wywołuje dodatkowy składnik opłat – czyli 

opłata abonamentowa. W chwili obecnej tj. na dzień 13 grudnia, na temat opłaty 

abonamentowej, prowadzone są jeszcze rozmowy na szczeblu Przewodniczącego 

Rady Miasta Bydgoszczy zarówno z prezesami zarządów spółdzielni 

mieszkaniowych oraz z Zarządem MWiK. Jeśli abonament pozostanie w 
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uchwalonej wysokości, to będzie obowiązywać od 01.01.2013 r. i zwiększy 

obecne opłaty, różnicując je dość istotnie dla mieszkańców między budynkami.  

W świątecznym numerze Informatora zawarliśmy sporo informacji o 

charakterze gospodarczym, gdyż osiągane systematycznie przez Spółdzielnię 

dobre wyniki ekonomiczne (szczegółowo opisane rezultaty za 3 kwartały br.),  

stanowią dobrą prognozę wyników ekonomicznych na koniec bieżącego roku 

gospodarczego - 2012. Taka prognoza to dalsza stabilizacja finansowa 

Spółdzielni, co z kolei stanowi też w praktyce podstawę do planowania 

wysokości stawek opłat na pokrycie kosztów eksploatacyjnych (zarządzanie, 

administrowanie, konserwacja) jak i na fundusz remontowy. Przedstawiamy 

Państwu także założenia w jakim zakresie koszty te będą mogły być 

sfinansowane z nadwyżki bilansowej (uchwałę w tym zakresie podejmować 

będzie jak co roku Walne Zgromadzenie). 

Komunikujemy, iż Plan Gospodarczy na 2013 r. będzie uchwalony przez Radę 

Nadzorczą tuż przed Świętami, ale już dziś wiadomo że zaplanowane koszty 

zależne od Spółdzielni wzrosną stosunkowo nieznacznie, zatem opłaty nie 

powinny wzrastać znacząco (np. konserwacja w nieruchomościach), niektóre z 

nich będą mogły pozostać bez zmian (zarządzanie i administrowanie), a niektóre 

nawet będą obniżane (fundusz remontowy).       

Dla zainteresowanych nabyciem nowego mieszkania przedstawiamy również 

informację odnośnie budowy za środki własne mieszkań w budynku przy  

ul. Czackiego na Osiedlu Górzyskowo.  

W tym numerze Informatora również wiele ważnych innych tematów               

i zagadnień dla mieszkańców, związanych z bezpieczeństwem oraz sprawami 

techniczno-organizacyjnymi.  
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Rozdział I – Sytuacja bieżąca w Spółdzielni 

 
1. Co nowego w Spółdzielni w roku 2013. 

 

1.1 Kierunki rozwoju i aktywności naszej Spółdzielni 

 

Statutowe cele działalności Spółdzielni to zaspakajanie potrzeb 

mieszkaniowych, czyli w przypadku naszej Spółdzielni poza dostarczaniem 

lokali mieszkalnych (aktualnie oferujemy kilka lokali w przetargach – patrz 

strona internetowa BSM), dominującym zadaniem będzie efektywne i 

profesjonalne zarządzanie całością nieruchomości spółdzielczych, do czego 

upoważnia i zobowiązuje dotychczasowy art. 27 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych.       

Priorytetem są i będą działania mające na celu utrzymanie eksploatowanych 

zasobów w należytym stanie technicznym, przy jednoczesnym podnoszeniu 

komfortu i bezpieczeństwa zamieszkiwania, a także dalsze działania w kierunku 

zwiększenia aktywności członków w organach samorządowych. 

 Rok 2013 to rok sprawozdawczo wyborczy dla organów samorządowych, 

czyli zarówno dla samorządów nieruchomości, w konsekwencji dla 

Spółdzielczych Rad Osiedli, a także Rady Nadzorczej. Już dziś apelujemy o 

obecność na zebraniach samorządów. Zakładamy, iż w I-szym kwartale 

przyszłego roku dokonane zostaną uaktualnienia przepisów w regulaminach dla 

samorządów oraz dla Rad Osiedli. W przypadku Spółdzielczych Rad Osiedli by 

poszerzyć obszar zainteresowania i kompetencji tego organu niewykluczone 

będą też zmiany statutowe, co spowoduje powtórną aktualizacje regulaminu tego 

organu przez Radę Nadzorczą. Wynika to z faktu iż przeobrażając tereny w 

nieruchomościach, potrzebne będą pewne działania koordynujące w całym 

osiedlu, szczególnie w zakresie infrastruktury i komunikacji. Ponadto w gestii 

Spółdzielczych Rad Osiedli będzie rozdział pewnych środków finansowych na 

działalność społeczno-kulturalną w osiedlach.          

 Spotkania mieszkańców na zebraniach wyborczych samorządów 

nieruchomości, to poza wyborami do prezydiów samorządów, duża szansa na 

określenie najważniejszych potrzeb w poszczególnych nieruchomościach, 
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szczególnie jak zmienić otoczenie budynku, co należałoby zrobić z miejscami 

postojowymi dla samochodów, co z zielenią, placem zabaw itd. 

Będzie też mowa o koniecznych remontach w budynkach nieruchomości i 

na zewnątrz. Najbliższe lata to szansa na porządkowanie instalacji 

wewnętrznych, poprzez pełne regulacje hydrauliczne i podniesienie standardów 

w zakresie automatyki w instalacjach centralnego ogrzewania i cieplej wody 

użytkowej – szczególnie pod pionami, poprawa drożności instalacji 

kanalizacyjnych itd.   

Na zebraniach tych będzie możliwość wyboru formy działań w zakresie 

zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, czy to poprzez cyfrowy monitoring 

rejestrujący, czy też poprzez patrolowanie bezpośrednie. 

Mamy zatem w naszej Spółdzielni, jak w żadnej innej w Bydgoszczy 

możliwość współuczestniczenia w zarządzaniu zasobami, nie tylko w obrębie 

jednej nieruchomości, ale w osiedlu, czy też w całej Spółdzielni. Posiadamy 

bowiem najbardziej rozbudowany system samorządowy, a zatem najbardziej 

otwarty dla mieszkańców sposób zarządzania w spółdzielniach mieszkaniowych.  

Zechciejmy wykorzystać tę szansę, jakiej inni spółdzielcy w ogóle nie mają. 

 

1.2 Zmiany w opłatach zależnych od Spółdzielni 

 

Zmiany w opłatach zwykle kojarzą się nam z podwyżkami, natomiast w 

przypadku opłat zależnych od naszej Spółdzielni nie jest to regułą, gdyż w 

większości  nieruchomości wartościowo obniżki powinny dominować nad 

podwyżkami. Wynika to z poziomu kosztów, które będą uchwalone przez Radę 

Nadzorczą w Planie Gospodarczym na 2013r. 

Pragniemy poinformować, że już w projekcie Planu Gospodarczego Zarząd 

przyjął założenie, iż wszystkie pozycje kosztów należy przeanalizować, najlepiej 

zracjonalizować, a podwyższać tylko w przypadkach koniecznych.   

  Dla zobrazowania zmian w opłatach niezbędne jest odniesienie ich do 

zaplanowanych i odpowiadających im kosztom na rok 2013.  

Najważniejsze pozycje kosztów zależnych od Spółdzielni to koszty 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości, czyli: 

1) Koszty zarządzania i administrowania - na rok 2013 dla całych zasobów  

mieszkaniowych zaplanowany jest jednolity koszt jednostkowy w 

wysokości - 0,76 zł/m
2
/ m-c, przy planowanym koszcie jednostkowym na 

rok 2012 - 0,74 zł/m
2
/ m-c,   

- na poczet tej pozycji kosztów opłata dla członków Spółdzielni aktualnie  

wynosi jedynie 0,49  zł/m
2
/ m-c, co było możliwe po jej obniżeniu od dnia 

01.07.2012 r., wskutek dofinansowania  z nadwyżki bilansowej, na 

podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z czerwca 2012 roku, 
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- Zarząd obecnie przyjął założenie utrzymania tej opłaty nadal w wysokości 

0,49 zł/m
2
/ m-c, gdyż podobnie jak w roku ubiegłym planuje wystąpić z 

projektem uchwały na Walne Zgromadzenie o dofinansowanie tej pozycji z 

nadwyżki bilansowej o 0,27 zł/m
2
/ m-c, gdyż będą takie realne możliwości 

finansowe.  

Dziś już bowiem wiemy, iż wartość nadwyżki bilansowej wypracowanej z 

majątku wspólnego członków Spółdzielni za rok 2012, wyniesie ponad 4 

mln netto.     

2) Koszty konserwacji zasobów mieszkalnych  
W tej grupie kosztów występują dwa składniki:   

a) koszty konserwacji  bieżącej - realizowanej przez etatowych 

konserwatorów i firmy zewnętrzne (instalacje elektryczne oraz koszty 

pogotowia technicznego) – założono jednolity dla całych zasobów 

mieszkaniowych koszt jednostkowy w wysokości – 0,18 zł/m
2
/ m-c 

tj. w tej samej wysokości co w roku ubiegłym , 

b) koszty bezpośrednie utrzymania nieruchomości - koszty te są 

związane tylko z tą nieruchomością, w której wystąpiły (konserwacja 

zieleni, domofonów, obowiązkowe przeglądy techniczne, usuwanie 

awarii oraz skutków dewastacji i drobne napraw), stąd jest to 

zróżnicowana pozycja w kosztach poszczególnych nieruchomości. 

Łączne jednostkowe koszty konserwacji są zaplanowane w różnej 

wysokości, stąd też stawki opłat miedzy nieruchomościami będą nadal 

zróżnicowane. 

Na dziś zaplanowane sumaryczne koszty konserwacji z dwóch wyżej 

przedstawionych pozycji w poszczególnych nieruchomościach osiągają 

następujące wartości skrajne: 

  - minimalny koszt jednostkowy – 0,35 zł/m
2
/m-c  

  - maksymalny koszt jednostkowy – 0,70zł/m
2
/m-c 

Ewentualne zmiany stawek opłat będą zapowiedziane do 31.03.2013r., a 

wprowadzone w życie od 01.07. przyszłego roku.  

To przesunięcie w czasie  wypowiedzeń zmiany opłat związane jest z 

ustawową koniecznością uwzględnienia w kalkulacjach przychodów lub 

kosztów w każdej nieruchomości, wyników rozliczeń kosztów i 

przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości na dzień 31.12.2012r. 

Wyniki te z kolei będziemy znali najwcześniej w lutym 2013r.      

 Dalsze składniki kosztów eksploatacji to: 
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3) Koszty sprzątania budynków i otoczenia   

Zmiany stawek opłat będą wprowadzone z dniem 01.04.2013r. i są 

skutkiem podniesienia minimalnego wynagrodzenia w gospodarce o 7% do 

wysokości 1600 zł/m-c, a także systematycznie zmniejszającej się liczby 

jednostki rozliczeniowej tj. liczby osób i psów. Ubytek tej jednostki 

rozliczeniowej w ciągu roku osiąga wartość ok. 2%.  

Ponieważ jest to proces ciągły, należy myśleć o ewentualnej zmianie 

jednostki rozliczeniowej.    

4) Koszty eksploatacji i remontów dźwigów osobowych 

Ponieważ pozycja ta jest również finansowana z opłat w przeliczeniu na 

osobę, pojawia się ten sam problem co przy opłatach na sprzątanie, czyli 

konieczność skorygowania stawki opłat wskutek zmniejszonej liczby osób 

wnoszących opłaty.  

Prosimy pamiętać, iż Spółdzielnia realizuje wieloletni Plan Remontów 

Dźwigów poprzez ich wymianę. Na rok przyszły planowana jest wymiana 

dźwigów w następujących budynkach: 

1. Biziela 24 klatka III 

2. Czackiego 5 klatka I 

3. Czeska 11 klatka II 

4. Karpacka 39C klatka I 

5. Karpacka 39C klatka V 

6. Karpacka 56 klatka II 

7. Korczaka 2 

8. Polna 11 klatka I  

9. Słowiańska 23 klatka III 

10. Tucholska 11 klatka II 

11. Ujejskiego 59 klatka 1 

12.  Grunwaldzka 10A 

 

Zapowiedź podniesienia opłat będzie dostarczona mieszkańcom do 

31.03.2013r. a zmiany stawek wejdą w życie od 01.07.2013 r. 

 

5) Odpis na fundusz remontowy 

Pierwszą  obniżkę opłat Zarząd przewiduje  wprowadzić:  
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- od 1.04.2013 r. w wysokości o 0,10 zł/m
2
/m-c, jako skutek zmniejszonych 

wydatków na termorenowację (pozostały do sfinansowania jedynie koszty 

rozliczone w czasie – tj. obsługa kredytów i innych zobowiązań). 

Natomiast następną zmianę, wynikającą z uwzględnienia stanu funduszu 

remontowego na dzień 31.12.2012r., rozliczenia termorenowacji oraz po 

ewentualnym dofinansowaniu z części nadwyżki bilansowej – także od 

01.07.2013r.         

 

Reasumując, zmiany w opłatach zależnych od Spółdzielni będą 

wprowadzone najwcześniej od 01.04.2013 r., a zasadniczo od 1 lipca, gdyż 

niezbędny jest tutaj czas na pozyskanie danych dotyczących wyników rozliczeń 

przychodów i kosztów w nieruchomościach lub wyników rozliczeń w 

określonych grupach kosztów, a także ustawowy 3-miesięczny okres 

wypowiedzenia zmian wysokości opłat dla posiadaczy różnych tytułów 

prawnych do lokali w Spółdzielni.  

 

1.3 Zmiany w opłatach niezależnych od Spółdzielni 

 

W ramach opłat niezależnych od Spółdzielni użytkownicy mieszkań 

wnoszą: 

1) przedpłatę na pokrycie kosztów zmiennych za centralne ogrzewanie, 

2) opłatę stałą za centralne ogrzewanie, 

3) przedpłatę na podgrzanie wody, 

4) przedpłatę za wodę i odbiór ścieków, 

5) zaliczkę na pokrycie kosztów wywozu śmieci, 

6) zaliczkę na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu, 

7) podatek od nieruchomości. 

 

Opłaty związane z należnościami za energię cieplną (poz. 1,2,3) ustalane są 

zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki taryfami za dostarczane ciepło 

na podstawie wniosków kierowanych do URE przez Komunalne 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Co rocznie ulega zmianie 

w/w taryfa i skutkuje zmianami od 01.08. 

Wzrosną także koszty zużycia wody i odbioru ścieków dla poszczególnych 

gospodarstw domowych (poz. 4) jako skutek Uchwały Rady Miasta z 

Bydgoszczy nr XXXIII/689/12 z dnia 31.10.2012r., która jednocześnie 

wprowadza dodatkowy składnik opłaty w postaci abonamentu za utrzymanie w 

gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Opłata abonamentowa w 

dużym stopniu (o czym piszemy we Wprowadzeniu) będzie podwyższała koszt 

utrzymania mieszkania. 
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Wywóz śmieci (poz. 5) opisano szczegółowo w rozdziale III Ważne informacje 

dla Spółdzielców. Zmiany w opłatach wejdą w życie od 1.07.2013 r. 

Z informacji prasowych wynika, że od Nowego Roku znacznie wzrosną ceny 

energii elektrycznej. Zmianie ulegnie również cena gazu (poz. 6). 

Ponadto Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę nr XXXIII/681/12 z 

dnia 31.10.2012r. o zmianie podatku od nieruchomości (poz. 7), który wzrośnie o 

ok. 5%. 
 

2. Wyniki ekonomiczne za III kwartały i prognoza wyników na koniec 

2012r. 
 

Zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów Spółdzielni wyniki  

ekonomiczne Spółdzielni za 3 kwartały 2012r. zostały opracowane przez Zarząd  

i przedstawione Radzie Nadzorczej, która poddała je analizie w ramach funkcji 

nadzorczo-kontrolnych. 

Informujemy Państwa, że uzyskane wyniki zostały pozytywnie ocenione 

zarówno przez poszczególne komisje stałe Rady Nadzorczej, jak również przez 

cały organ w formie Uchwały nr 198/2012. Wyniki ekonomiczne są dobre, gdyż 

poniesione koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w tym okresie, biorąc 

pod uwagę proporcję zaawansowania analizowanego okresu czasu (
3
/4 roku), nie 

przekroczyły wskaźników przyjętych w uchwalonym na rok 2012 Planie 

Gospodarczym Spółdzielni (75%). 

 Dotyczy to szczególnie kosztów zarządzania i administrowania wraz z 

kosztami konserwacji, które w odniesieniu do lokali mieszkalnych osiągnęły 

wskaźnik 69,7 %, w tym największy wartościowo składnik tych kosztów, ściśle 

zalimitowany poprzez Uchwałę Rady Nadzorczej nr 223/2011 tj. wskaźnik 

wykonania funduszu płac wyniósł 72,1 %.  

Równie korzystnie jak w/w główny składnik kosztów zależnych od 

Spółdzielni, przedstawiają się pozostałe pozycje kosztów eksploatacji i 

utrzymania nieruchomości, w tym np. koszty sprzątania 71,1%. 

Informujemy Państwa, iż pomyślnie przedstawia się realizacja w roku 

bieżącym remontów w Spółdzielni. Również wymiana dźwigów przebiega 

zgodnie z przyjętym harmonogramem.    

Pragniemy odnotować także, iż w III –cim kwartale 2012 r. nie wzrosły 

zadłużenia w opłatach za lokale mieszkalne, a nawet spadły o wartość ok. 118 

tys. zł w porównaniu do zadłużenia na dzień 30.06.2012r.  

Zarząd z dużą starannością monitoruje wysokość zadłużenia w 

poszczególnych miesiącach, zwracając uwagę na wszystkie podejmowane 

działania windykacyjne zarówno na etapie przed sądowym, jak w kolejnych 

etapach procesu windykacji, realizowanego w oparciu o instrukcję 
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windykacyjną, którą zmodyfikowaliśmy we wrześniu 2011 r.. Dodatkowo zespół 

windykacyjny w Dziale Czynszów został wzmocniony personalnie w bieżącym 

roku, a na rok 2013 w strukturze organizacyjnej Spółdzielni dokonano kolejnych 

działań w celu jego wzmocnienia i zwiększenia efektywności. 

Zrealizowane zostały także planowane dochody komercyjne z działalności 

na lokalach użytkowych planowane na rok 2012 powyżej zaawansowania 

wskaźnika czasowego o 3 %, co prognozuje pozytywnie dla uzyskania 

planowanej nadwyżki bilansowej netto na koniec bieżącego roku.  

Te informacje zestawione z pozytywnymi wskaźnikami wykonania kosztów 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Spółdzielni za 3 kwartały br., 

upoważniają do optymizmu w zakresie uzyskania dobrych wyników 

ekonomicznych za cały 2012 rok gospodarczy.  

Powyższe dane dotyczą wyników sumarycznych lub wartości średnich w 

Spółdzielni, natomiast należy brać jeszcze pod uwagę iż w poszczególnych 

nieruchomościach wyniki te są zróżnicowane, co oznacza iż w wielu z nich 

uzyskane wyniki są i mogą być w przyszłości lepsze od średniej. 

Warto również zauważyć, iż pozytywne oceny Spółdzielnia uzyskała w 

ramach auditu zewnętrznego obejmującego system zarządzania jakością ISO, 

przeprowadzonego w listopadzie br. przez przedstawiciela jednostki 

certyfikującej ten system. W protokole z auditu potwierdzona jest, podobnie jak 

za ubiegły rok pozytywna ocena w zakresie obsługi przez Spółdzielnię 

mieszkańców i jej zasoby.    
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Rozdział  II – Działalność społeczno - kulturalna w Spółdzielni 
 

1. Wieczory poetycko - muzyczne 

W dniu 7 listopada 2012r. w Dom Kultury Orion odbyło się spotkanie 

muzyczno-poetyckie „Przestałem wadzić się z Bogiem”, w ramach Tygodnia 

Kultury Chrześcijańskiej. Gościem specjalnym spotkania był Ks. Jan Pomin, 

który będąc kapłanem jest również poetą. Piękno słowa, muzyka i scenografia 

stworzyły niepowtarzalny klimat wieczoru.  

  

Licznie przybyła publiczność poddała się nastrojowi spotkania. Spektakl 

opracowała i prowadziła bydgoska aktorka Teresa Wądzińska, w oprawie 

muzycznej przygotowanej przez Adama Kwiatkowskiego.  
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 Dnia 21 listopada 2012 roku w Domu Kultury „Orion” miał miejsce 

niezwykły autorski wieczór wypełniony poezją i muzyką. W progi naszej 

placówki zawitał  utalentowany kompozytor i poeta Wojciech Rybicki. 

Należałoby wspomnieć, że nasz gość jest już spełnionym zawodowo inżynierem 

chemikiem, jednak jego drugą pasją zawsze były muzyka i słowo, którym oddał 

się bez reszty po przejściu na emeryturę. Owocem wytężonej pracy są setki 

skomponowanych utworów klasycznych i rozrywkowych na fortepian oraz wiele 

tomów poezji.   

 Niewielką częścią tego dorobku zostaliśmy uraczeni na naszym spotkaniu. 

Panu Wojciechowi pomagała jego małżonka, która odczytywała jego wiersze, 

subtelnie dobrane do wykonywanych przez samego autora utworów 

muzycznych. 

 

Ten niecodzienny wieczór został przyjęty przez „orionowską” publiczność 

gromkimi brawami. Na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci. 

 

Spotkanie ze Zdzisławem Prussem w „Orionie” pt.: „Między liryką a satyrą”.. 

W grudniowe popołudnie gościliśmy w naszym Domu Kultury znanego 

bydgoskiego poetę Zdzisława Prussa. W kameralnym gronie mogliśmy 

wysłuchać anegdot i poezji w autorskim wykonaniu. Jak zwykle spotkanie z 

Panem Zdzisławem Prussem przebiegało w wyjątkowo ciepłej atmosferze, nie 
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brakowało humoru jak i refleksji na temat przemijania. Obyśmy jak najczęściej 

gościli – gwiazdy takiego formatu! Tego życzymy sobie i Państwu 

         

          

Pan Zdzisław osobiście prezentował swoją twórczość 

 

 

 

 

 

2. Mikołajki w Domach Kultury ORION i ARKA 

 

W grudniu 2012 roku w Domach Kultury Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej zostały zorganizowane imprezy mikołajkowe. W 

programie każdej z imprez znalazły się spektakle teatrzyków „Trójka” i 

„Waśka”. Zabawy było co nie miara, barwne stroje oraz znakomita gra 

aktorska wprowadziły dzieci w świąteczną krainę bajek. Dzieci 

stanowiły nie tylko widownię ale mogły czynnie uczestniczyć w 

przebiegu spektaklu. Najwięcej radości naszym milusińskim sprawiło 

spotkanie z Mikołajem, dla którego dzieci zaśpiewały piosenkę. 

Ucieszony Mikołaj obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi 

upominkami. W tej miłej świątecznej atmosferze wszyscy zadowoleni 

rodzice z pociechami rozeszli się do domów obiecując Mikołajowi 

spotkanie za rok. 
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Rozdział III – Ważne informacje 
 

1.  Dodatki mieszkaniowe 

 
  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 
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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%.  

Informujemy ponadto, że o dodatek mieszkaniowy może ubiegać się osoba 

zalegająca z opłatami za użytkowanie mieszkania, zadłużenie to nie może 

jednak wzrastać w przypadku otrzymania dodatku. Obowiązkowo należy 

wówczas wnosić opłaty bieżące w pełnej wysokości. 

 
2. Wywóz nieczystości w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości  i 

porządku w gminach - najnowsze wieści 

 

          W grudniowym Informatorze z 2011 r. poinformowaliśmy już Państwa o 

zmianach w organizacji wywozu nieczystości w Polsce, w tym także w 

Bydgoszczy i w naszej Spółdzielni. W ciągu bieżącego roku Gmina Bydgoszcz, 

na której zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 

13 września 1996r. (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 391) ciąży obowiązek 

odbioru odpadów komunalnych podjęła już szereg uchwał z tym związanych. 

Faktycznie pozostały jeszcze do uchwalenia przez Radę Miasta wysokości opłat 

oraz wyłonienie w drodze przetargu firm wywożących nieczystości. Jak wynika z 

informacji prasowych opłaty dla naszych mieszkańców drastycznie wzrosną.  

Spółdzielnie mieszkaniowe, zrzeszone w Regionalnym Związku 

Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, w tym i nasza 

Spółdzielnia  aktywnie uczestniczą  w konsultacjach związanych z 

wprowadzeniem nowych zasad  wywozu nieczystości. Nie mamy jednak 

żadnego wpływu na ustalenie przez Radę Miasta wysokości opłat od 1.07.2013 r. 

Naszym obowiązkiem ustawowym natomiast jest wypowiedzenie umów  
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dotychczasowym firmom nas obsługującym (Corimp, Remondis), co  

uczyniliśmy. Tak więc od dnia 1.07.2013 r. Spółdzielnia będzie tylko pobierać 

opłaty za wywóz, które będą naliczane od liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość  i w całości je przekazywać na konto Urzędu Miasta  

Bydgoszczy. W Państwa imieniu czynność tę wykonywać będzie Spółdzielnia. 

Opłata ma być niższa w przypadku selektywnego zbierania odpadów. 

 Zawieranie umów przez Gminę Bydgoszcz bezpośrednio z firmami 

wywozowymi ogranicz egzekwowanie przez Spółdzielnię od tych firm 

prawidłową realizację ich obowiązków, gdyż one nie będą już dla Spółdzielni 

stroną w umowie. 

 

3. Kontynuacja dofinansowania wymiany stolarki okiennej 

 

 W ramach funduszu remontowego w dalszym ciągu Spółdzielnia 

dofinansuje wymianę okien na dotychczasowych zasadach. Wysokość refundacji  

uzależniona jest od wieku budynku, a skorzystać z dopłaty na każde z okien 

można tylko jeden raz. Szczegółowych informacji udzielają administracje 

osiedlowe. 

 

4. Możliwości odbioru w blokach naziemnej telewizji cyfrowej. 

 

 W związku ze zmianami w nadawaniu sygnału telewizyjnego w ramach 

telewizji cyfrowej służby techniczne Spółdzielni prowadzą rozeznanie sposobu 

jego dostarczenia do poszczególnych mieszkań. Prowadzone są rozmowy 

również z operatorami sieci kablowych w celu uzyskania informacji o 

możliwości wykorzystania istniejących sieci telewizji kablowej. Budowa 

instalacji zbiorczej dla odbioru telewizji cyfrowej w poszczególnych 

nieruchomościach może zostać sfinansowana tylko i wyłącznie w oparciu o 

zgodę współwłaścicieli. 

 

5. Wymiana i legalizacja wodomierzy 

 

 W roku 2013 r. planujemy kolejną wymianę wodomierzy w zasobach 

naszej Spółdzielni. Wymianie będą podlegały tylko same wodomierze, natomiast 

moduły radiowe, których okres ważności wynosi 10 lat nadal pozostaną. 

Szczegółowy harmonogram wymiany wodomierzy w poszczególnych 

nieruchomościach umieścimy na stronie internetowej Spółdzielni a także na 

tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. 
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6.  Wyciąg z Regulaminu porządku domowego … 

 

Na spotkaniach z mieszkańcami zgłoszono wniosek o przypomnienie  

osobom przeprowadzającym remonty i inne czynności o zachowaniu się zgodnie 

z zasadami współżycia  mieszkańców określonymi w regulaminie. Mając to na 

względzie zamieszczamy poniżej treść § 3 Regulaminu porządku domowego i 

zgodnego współżycia mieszkańców w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej uchwalonego przez Radę Nadzorcza w dniu 23.02.2012 r.  

uchwałą nr 34/2012 r. 

 

II. Zasady współżycia mieszkańców 

§ 3 

 

1. Warunkiem zgodnego współżycia użytkowników lokali jest niezakłócanie 

spokoju. 

2. W godzinach od 22
00

 do 6
00 

obowiązuje w budynkach cisza. 

3. W niedziele i święta nie należy prowadzić robót remontowych 

powodujących hałas. 

4. Odbiorniki telewizyjne, radiowe i inne urządzenia gospodarstwa domowego 

winny być użytkowane cicho, a w porze nocnej, tak by hałas nie przenikał do 

sąsiednich pomieszczeń. 

5. Wszelkie uroczystości rodzinne organizowane w mieszkaniach winny 

przebiegać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia mieszkańców. 

Wskazane jest wcześniejsze powiadomienie sąsiadów o planowanej 

uroczystości. 

6. Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy 

przestrzegać by nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, 

strychach czy korytarzach piwnicznych. Za niewłaściwe zachowanie dzieci i 

za wyrządzone przez nie szkody odpowiedzialni są ich rodzice lub 

opiekunowie. 

7. Zabrania się na klatkach schodowych, korytarzach i w piwnicach picia 

alkoholu, palenia papierosów oraz zakłócania spokoju i porządku. 

8. Trzepanie dywanów może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel 

przeznaczonych w godz. 8
00

 – 20
00

 z wyłączeniem niedziel i świąt. Nie wolno 

trzepać dywanów, pościeli, ubrań itp. na balkonach, loggiach, oknach oraz na 

klatkach schodowych. 

Pełna treść Regulaminu jest umieszczona na naszej stronie internetowej 

www.bsm.bydgoszcz.pl 
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7. W trosce o bezpieczeństwo 

  

Komisariat Policji Bydgoszcz – Śródmieście informuje, że dochodzi do coraz 

częstszych przypadków kradzieży w następujący sposób: 

1) Na wnuczka – sprawca dzwoniąc na telefon komórkowy podaję się za 

członka rodziny i wyłudza od osoby pokrzywdzonej rożne kwoty 

pieniędzy, po które zgłasza się wskazana przez sprawcę inna osoba. 

2) Na policjanta – sprawca telefonicznie podaje się za policjanta i wyłudza 

od osoby pokrzywdzonej różne kwoty pieniędzy, po które zgłasza się inna 

osoba. 

3) Na pracowników służby zdrowia, gazowni, wodociągów, spółdzielni 

mieszkaniowej itp. – sprawcy podają się za różnych pracowników 

wymienionych służb i przychodzą do pokrzywdzonego w celu 

przeprowadzenia bezpłatnych badań, przeglądu instalacji gazowej, 

wodociągowej itp. będąc w mieszkaniu wykorzystują nieuwagę,  

nieporadność osoby pokrzywdzonej i dokonują kradzieży pieniędzy. 

4) Udzielenie pomocy – sprawcy zaczepiają na ulicy osoby starsze, które 

przenoszą bagaż np. zakupy itp. i pod pretekstem udzielenia pomocy przy 

wnoszeniu do miejsca zamieszkania wykorzystują nieuwagę dokonują 

kradzieży dokumentów, pieniędzy i innych wartościowych rzeczy. 

5) Sprzedaż różnych przedmiotów – sprawca lub sprawcy nawiązują kontakt 

z pokrzywdzonym w miejscu zamieszkania i pod legendą sprzedaży 

dywanów, garnków, art. spożywczych itp. wykorzystują nieuwagę i 

dokonują kradzieży pieniędzy, biżuterii itp. lub dokonują sprzedaży po 

zawyżonych cenach różnych produktów np. czujników gazu, termometrów 

elektronicznych, drzwi, okien, dekoderów do odbioru telewizji cyfrowej 

oraz usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych itp. 

 

Należy pamiętać, aby zachować ostrożność i nie przekazywać pieniędzy 

osobom, których nie znamy a wypłata gotówki z banku lub bankomatu przez 

osoby starsze powinna odbywać się w obecności członków rodziny lub 

znajomych. Wpuszczanie do mieszkań osób postronnych powinno odbywać 

się w obecności sąsiada lub rodziny po potwierdzeniu celu wizyty, okazaniu 



19 

 

odpowiedniego dokumentu oraz weryfikacji tożsamości osoby 

przychodzącej! Nie należy podpisywać podejrzanych umów!!! 

BĄDŹ CZUJNY I INFORMUJ POLICJĘ O PODOBNYCH 

ZDARZENIACH! 

TELEFON 997 LUB 112 

lub Komisariat Policji Bydgoszcz- Śródmieście, Dyżurny Komisariatu 

tel. 52 588-11-59 

 

8. Nowa zakładka na stronie internetowej Spółdzielni 

 

Na  naszej stronie internetowej www.bsm.bydgoszcz.pl uruchomiliśmy 

nowy dział OGŁOSZENIA. Mieszkańcy posiadający lokale w BSM mogą 

umieszczać swoje ogłoszenia w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu mieszkań i 

garaży, a także ogłoszenia drobne. Ogłoszenia są darmowe a ich treść może być 

weryfikowana przez administratora sieci co do zgodności z należną 

poprawnością informacji.  

Zapraszamy do korzystania z tej formy wzajemnego komunikowania się  

osób zainteresowanych  umieszczaniem ogłoszeń.  

 

 

9. Nowa inwestycja mieszkaniowa na Górzyskowie 

 

Z przyjemnością informujemy naszych członków, że przystąpiliśmy do 

realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy T. 

Czackiego w Bydgoszczy, na osiedlu Górzyskowo. W ramach prowadzonej 

inwestycji wybudowany zostanie w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej 4-

kondygnacyjny, 3-klatkowy budynek z 55 mieszkaniami i przynależnymi do nich 

komórkami lokatorskimi oraz 35 miejscami parkingowymi w podziemnym 

garażu wielostanowiskowym. Budynek posiadał będzie w zakresie każdej klatki 

schodowej dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje z kondygnacją 

podziemną włącznie. Realizowana inwestycja przewiduje również kompleksowe 

zagospodarowanie działki poprzez lokalizację placu zabaw dla dzieci oraz 

dokonanie nasadzeń drzew i krzewów. 

Wstępna, średnia cena 1 m
2
 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 

3.850 zł (brutto), natomiast cena 1 m
2
 powierzchni użytkowej miejsca 

parkingowego to koszt 1.170 zł (brutto). Płatność w 5 ratach przez cały okres 

budowy. Zakończenie budowy planowane jest w pierwszym półroczu roku 2014. 
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Na poszczególne lokale po zakończeniu inwestycji zostaną zawarte umowy 

ustanowienia odrębnej własności. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w terminie do dnia 31 

grudnia 2012 r. 

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 

Bydgoska Spółdzielni Mieszkaniowa, ul. Grunwaldzka 12,85-326 Bydgoszcz, 

Dział Techniczny pokój nr 5. 

tel. (52) 376-97-78 lub (52) 376-97-79 kom. +48 664-941-838   

lub +48 664-941-847 e-mail : dtech@bsm.bydgoszcz.pl 

 

 

 

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. Skuteczniej i szybciej można 

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 - dział 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 (w tym lokale użytkowe) 

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

g) 52 / 376-97- 61    -  wkłady członkowskie 
 

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 

mailto:dtech@bsm.bydgoszcz.pl


21 

 

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

centralnego ogrzewania 

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

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

Śródmieście - całodobowo 

d) 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


22 

 

 

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 - w godzinach od 10.30 do 11.00 jest 

przerwa. 

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

16.00. 
 
 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 


