
„ŚMIECIOWEJ REWOLUCJI” 
CIĄG DALSZY…
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od  
6 września 2019 r. został wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W deklaracjach okre-
ś l a j ą c y c h  w y s o k o ś ć 
opłaty za ich gospo-
darowanie nie ma już 
możliwości zaznacze-
nia nieselektywnego 
z b i e r a n i a  o d p a d ó w. 
W przypadku niedo-
pełnienia obowiązku 
segregacji mieszkańcy 
całej  n ieruchomości 
mogą zostać obciążeni 
nawet czterokrotnie 
większą opłatą z tego 
t y t u ł u .  P o n a w i a m y 

apel o staranne wyrzu-
canie odpadów do wła-
ściwych pojemników. 

O b o w i ą z e k  s e g r e -
gacji to najważniejsza 
ale nie jedyna istot-
na zmiana dotycząca 
sposobu selektywnej 
zbiórki. Od 01.01.2020r. 
pojawią się też nowe 
pojemniki: osobny kon-
tener na papier oraz na 
odpady ulegające bio-
degradacji. Te ostatnie 
zastąpią znane pojem-

niki na odpady zielone 
i  b ę d z i e m y  d o  n i c h 
wrzucać m.in. odpady 
spożywcze i kuchenne. 
Rada Miasta uwzględ-
niła również wniosek 
Spółdzielni  o zwięk-
s z e n i e  c z ę s t o t l i w o -
ści wywozu zużytego 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, me-
bli  i  innych odpadów 
wielkogabar y towych 
powstających w gospo-
darstwach domowych 

i w 2020 roku będą one 
o d b i e ra n e  d wa  ra z y 
w miesiącu. 

Przypominamy też, 
że najbliższy Miejski 
P u n k t  S e l e k t y w n e j 
Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK ) 
znajduje się przy ul. 
Jasinieckiej 7A (okolice 
Decathlonu). Zgodnie 
z regulaminem funk-
cjonowania placówki 
o s o b a  d o s t a r c z a j ą -
ca odpady powstałe 

w gospodarstwie do-
m o w y m  j e s t  z o b o -
wiązana do okazania 
rachunku potwierdza-
jącego dokonywanie 
opłat za media w tym 
l o k a l u  l u b  w y m i a r u 
opłat wystawionego 
p r z e z  S p ó ł d z i e l n i ę , 
p o t w i e r d z a j ą c e g o 
nal iczenie opłaty za 
gospodarowanie od-
p a d a m i .  D o d a t k o -
w o  n a l e ż y  w y p e ł n i ć 
o ś w i a d c z e n i e  o  p o -

chodzeniu odpadów, 
a  w  p r z y p a d k u  d o -
starczenia  ich przez 
i n n ą  o s o b ę  r ó w n i e ż 
pisemne upoważnie-
nie. Druki oświadczeń 
są  zamieszczone na 
stronie www.czysta-
bydgoszcz.pl.  PSZOK 
umożliwia także bez-
płatne wypożyczenie 
l e k k i e j  p r z y c z e p k i 
w ce lu  dostarczenia 
odpadów do  punktu 
odbioru.l
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WIATY ŚMIETNIKOWE
Wiosna tego roku, podczas ze-
brań środowiskowych i Walnego 
Zgromadzenia Członków FSM 
szeroko omawialiśmy proble-
matykę budowy wiat śmietniko-
wych.  Dyskusja toczyła się m.in. 
na temat  czy warto wiaty zamy-
kać czy nie. Sytuacja zmieniła się, 
w związku z wejściem  w życie 6 
września nowych przepisów, 
które nakładają kary za nie sor-
towanie odpadów na wszystkich 
mieszkańców danej nieruchomo-
ści. Już docierają do nas sygnały 
o podrzucaniu nieposortowanych 
odpadów przez „obcych”. Zamy-
kane wiaty nie rozwiążą tego pro-
blemu całkowicie, ale na pewno 
utrudnią  ten proceder. Warto 
więc naszym zdaniem kontynu-
ować proces budowy nowych, za-
mykanych wiat śmietnikowych. 
Jednak to zależy od Państwa.

W miesiącu czerwcu 2019 
roku mieszkańcy naszych za-
sobów otrzymali ankiety, doty-
czące zabudowy śmietnikowej, 
z której korzystają i do której 
przynależą. Jak w wielu spra-
wach opinie były podzielone. 
W ankiecie zaznaczyliśmy, ze 
decydująca będzie liczba gło-
sów osób posiadających prawo 
do lokalu, przy czym na 1 miesz-
kanie przysługuje 1 głos. 

Obok podajemy lokalizacje na 
poszczególnych osiedlach gdzie 
w wyniku zebranych ankiet było 
powyżej 50% głosów pozytyw-
nych. W bieżącym roku rozpoczy-
namy realizację zabudów. 

Dziękujemy mieszkańcom za 
udział w głosowaniu. 

Na podstawie wyników ankiety 
został przeprowadzony przetarg 
na dostawę i montaż fabrycznie 
nowych wiat śmietnikowych. 
W wyniku przetargu wyłonione 
zostały dwie firmy, które będą 
realizowały zabudowy. Jeszcze 
w tym roku planujemy zamon-
tować pierwsze wiaty. Kolejne 
zabudowy realizować będziemy 
na początku roku 2020. 

Zalety wiat śmietnikowych:

• wiatr nie rozwiewa śmie-
ci,

• wiaty mają estetyczny 
wygląd,

• dostęp do wnętrza osłony 
mają tylko mieszkańcy,

• pokrycie dachowe zabez-
piecza przed wysokimi 
temperaturami oraz opa-
dami atmosferycznymi.

Obok przykładowe zdjęcie za-
budowy śmietnikowej:

Należy jednak pamiętać, że 
wiata śmietnikowa nie rozwią-
zuje problemu odpadów wiel-
kogabarytowych wystawianych 
przez mieszkańców niezgod-
nie z harmonogramem przy 
śmietnikach. Niestety bardzo 
częste są też przypadki, kiedy 
ktoś świadomie własne śmieci, 

te powstałe w gospodarstwie 
domowym,  z premedytacją zo-
stawia w miejscach do tego nie-
przeznaczonych. Apelujemy nie 
przechodź obojętnie obok takich 
czynów, to od Nas zależy wygląd 
Naszej dzielnicy, który świadczy 
o Naszej kulturze.l

N.Krysiak

DLACZEGO SEGREGUJEMY ODPADY?
Kilka dni temu, moja córka eko-
-aktywistka stanowczo stwier-
dziła, iż więcej nie będzie wyno-
sić żadnych śmieci. Mamy mniej 
kupować i konsumować albo do-
brze segregować odpady. Odpa-
dy będzie wynosić. Śmieci – nie.

W obrocie odpadami nie uży-
wa się słowa „śmieć”. Chyba po 
to, by nie deprecjonować war-
tości drzemiącej w odpadzie 
i pracy tych, którzy próbują ją 
odzyskać. Za zbiórkę odpadów 
w Polsce odpowiedzialne są 
gminy, które pobierają opłaty 
od mieszkańców, urządzają 
przetargi na odbiór, zlecając go 
wyspecjalizowanym firmom, 
komunalnym i prywatnym. Od-
pady muszą trafić do instytucji, 
które je sortują, spalają, skła-
dują itd. Dopiero gdzieś tam na 
końcu jest jeszcze tajemniczo 
brzmiący recykler, przedsię-
biorca zajmujący się esencją 
recyklingu, przetwarzaniem 
odzyskanych surowców w mate-
riał nadający się do ponownego 
wykorzystania. 

Kilka lat temu rząd zmusił 
nas do rezygnacji z plastikowych 
reklamówek, teraz jeśli zapo-

mnę siatki, chleb z piekarni nio-
sę w ręku, bo cena 10 groszy za 
plastikową torbę wydaje mi się 
za wysoka. 27 marca 2019 roku 
Parlament Europejski przyjął 
dyrektywę wprowadzającą za-
kaz sprzedaży jednorazowych 
plastikowych sztućców i wy-
móg oddzielnej zbiórki plasti-
kowych butelek w sklepach do 
2021 roku. Oznacza to wkrótce 
znikną również jednorazowe 
artykuły z tworzyw sztucznych, 
takich jak talerze, sztućce czy 
słomki. Niebawem czeka nas 
również w Polsce obowiązkowy 
system kaucyjny na butelki po 
napojach.  Inspirująco na rząd 
działają przykłady poprzedni-
ków, naprzykład Litwy, gdzie 
po roku funkcjonowania syste-
mu kaucyjnego odzyskuje się 
prawie wszystkie butelki.

Statystyczny Polak produ-
kuje ponad 300 kg odpadów 
rocznie, wszystkie gospodar-
stwa domowe ok. 12,5 mln ton. 
Społeczeństwo wyrzuca więcej 
wraz ze wzrostem zamożności. 
Widać to wyraźnie  w naszych 
wiatach śmietnikowych. I o ile 
dotąd szczyciliśmy się tym, że 

lp. Adres
Ilość 

mieszkań

Procent 
głosów
na tak

Osiedle Bohaterów

1 Kleeberga 3 49  63%

2 Thommee 3 106  60%

3 Piwnika Ponurego 4 76  55%

4 Monte Cassino 1 60  53%

5 Igrzyskowa 1 141  51%

6 Sucharskiego 4 129  53%

7 Witeckiego 2 257  53%

Osiedle Przylesie

1 Gen. A.E. Fieldorfa Nila 1 49 55%

2 Gen. A.E. Fieldorfa Nila 6 182 51%

3 Gen. A.E. Fieldorfa Nila 15 138 64%

Osiedle Bajka

1 Szancera 2 158 68%

2 Gawędy 1 127 51%

Osiedle Tatrzańskie

1 GOPR 9 115 69%

Osiedle Niepodległości

1 Hallera 3 113 52%

2 Hallera 7-8 105 55%

3 Hallera 76 50 54%

4 Derdowskiego 9 20 55%

Wyniki ankiety dotyczącej zabudów śmietnikowych

cd. na str.3
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generujemy mniej odpadów niż 
bogatsza część kontynentu, to 
teraz nie potrafimy skutecznie 
zmniejszyć rosnącej objętości 
i masy wyrzucanych pozosta-
łości. W 2018 r. do recyklingu 
trafiło tylko 19 proc. odpadów 
komunalnych.

Rewolucja śmieciowa trwa 
od kilku lat. Ujarzmienie odpa-
du miało być kompletne. Za-
kładano, że opłaty pobierane 
od mieszkańców zrównoważą 
koszty zbiórki. Wreszcie mieli-
śmy dowiedzieć się, co konkret-
nie wyrzucamy i co z odpadami 
się dzieje. Powstały PSZOKi . 
Miał przyjść koniec dzikich wy-
sypisk, ale wystarczy spacer po  
jednym z fordońskich lasków, 

który sprzątaliśmy na wiosnę 
w ramach akcji „Fordon dla Pla-
nety”, by się przekonać, ze one 
nadal istnieją. Źle sortujemy 
odpady! Wyzwania zaczynają 
się na starcie, przy kolorowych 
pojemnikach do sortowania. 
Nie zachęca do niego opowieść 
o jednej śmieciarce zbierają-
cej zawartość pojemników. 
Zarówno firma Remondis jak 
i Corimp, które zbierają odpady 
w zasobach Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej mówią, 
że to mit, współczesne śmie-
ciarki mają kilka osobnych 
zbiorników, więc nie sypią do 
jednego wora i nie niweczą sta-
rań segregujących. Ale i tak siłą 
rzeczy największe komplikacje 

występują w tzw. zabudowie 
wielolokalowej, gdzie pojem-
niki współdzieli setka rodzin. 
Zwyczajów altankowych nie 
sposób nadzorować. Na zebra-
niach środowiskowych wiosną 
tego roku pokazywaliśmy Pań-
stwu nasze niechlubne prak-
tyki. Poniedziałkowy obchód 
wiat śmietnikowych przez pra-
cowników Spółdzielni niezbi-
cie świadczy o tym, iż za dużo 
konsumujemy, kupujemy i nie 
umiemy segregować. Babcie 
uczyły nas jak odróżnić tom-
bak od złota, ale jak czasami 
odróżnić plastik od papieru? 
Naprawdę czasami ciężko.

Od 6 września br. wisi nad 
nami perspektywa podwyż-

szonych opłat za łamanie reguł 
wyrzucania. Ci, którzy się przy-
kładają, mają naturalne powo-
dy do frustracji. Członkowie 
spółdzielni mieszkaniowych 
dostali też pole do sąsiedzkich 
konfliktów.

Od l ipca 2021 r.  w całej 
Rzeczpospolitej musi ruszyć 
system odbioru z pięciu po-
jemników - na zmieszane, 
bio, papier, szkło, tworzy-
wa sztuczne zbierane razem 
z metalami i opakowaniami 
wielomateriałowymi. 

Pięć pojemników to nie-
zbędne minimum, dające 
gwarancję, że uda się nam 
sprostać wspólnym dla całej 
Unii Europejskiej, przyjętym 

także przez Polskę, standar-
dom recyklingu. W przyszłym 
roku poddana mu będzie mu-
siała być połowa odpadów ko-
munalnych. Później wskaźniki 
będą rosły, co pięć lat o 5 pkt 
proc., by w 2035 r. dojść do po-
ziomu 65 proc.

W 2018 r. wysegregowali-
śmy (wrzuciliśmy do wspól-
nych kolorowych pojemników 
w altankach) trzecią część 
odpadów z gospodarstw do-
mowych. Trafiły do sortowni, 
gdzie je doczyszczono, roz-
dzielono z podziałem na ro-
dzaje materiałów i kolory, by 
zwiększyć np. wartość zebra-
nego szkła i tworzyw sztucz-
nych. Sortowali ludzie przy 

taśmach i maszyny, które wy-
korzystały metody optyczne, 
pneumatyczne, magnetyczne 
i balistyczne, wydmuchiwały 
np. puszki aluminiowe, od-
dzielając je od innych metali. 
Mimo dużego zaawansowania 
technologicznego maszyny 
radzą sobie proporcjonalnie 
do jakości wstępnej segre-
gacji, ich wydajność zaniżają 
np. tworzywa sztuczne w pa-
pierze.

Najwięcej odpadów, oddaje-
my nadal w formie zmiesza-
nej, to ślad dawnych przyzwy-
czajeń. 

Segregujmy odpady, bo tak 
trzeba.l

D.Kmuk

ZMIANY W OPŁATACH 
NAS NIE OMINĄ…
W ostatnim czasie informowali-
śmy osoby zamieszkujące w za-
sobach Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej o zmianie wyso-
kości opłaty na pokrycie kosz-
tów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości, planowanej 
od 1 stycznia 2020 r. 

W  naszej Spółdzielni rok 
kalendarzowy pokrywa się 
z rokiem obrachunkowym, stąd 
powyższy termin wprowadzenia 
zamierzonej zmiany. W myśl 
Ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych jako zarządca nieru-
chomości jesteśmy zobligowani 
do zawiadomienia o planowanej 
zmianie wysokości opłat zależ-
nych od Spółdzielni na 3 miesią-
ce przed ich wprowadzeniem. 
Z  tego względu informacja 
o przewidywanej regulacji wyso-
kości opłaty z tytułu eksploata-

cji i utrzymania nieruchomości 
została skierowana do Państwa 
z końcem września bieżącego 
roku. 

Od pewnego czasu z dużym 
niepokojem obserwujemy, 
nieustanny wzrost cen mate-
riałów i usług, który w efekcie 
niesie za sobą wzrost kosztów 
związanych m.in. z eksploata-
cją i utrzymaniem w zamiesz-
kiwanych przez nas budynkach. 
Dokładając wszelkich starań 
na rzecz naszych członków, 
a także nieustannie monitorując 
procesy i tendencje występujące 
w koniunkturze gospodarczej, 
z obawą stwierdzamy, że rok 
2020 będzie czasem szczegól-
nym, w którym czekają nas ko-
lejne podwyżki cen. 

W znacznym stopniu wpłynie 
na to obowiązująca od stycznia 

2020 r. kolejna już od pewnego 
czasu podwyżka płacy minimal-
nej, która z nowym rokiem wzro-
śnie o ponad  15% w stosunku 
do roku bieżącego i  wyniesie 
2.600,00 zł brutto. W związku 
z powyższym pragniemy zwró-
cić uwagę, że od jej wielkości 
uzależnionych jest szereg ele-
mentów mających wpływ na 
wysokość kosztów eksploata-
cji i utrzymania nieruchomości 
znajdujących się  w naszych za-
sobach, m.in. takich jak: utrzy-
manie czystości, przeglądy czy 
konserwacje świadczone przez 
firmy zewnętrzne. 

Ponadto przewidywany przez 
GUS poziom wskaźnika inflacji 
w Polsce w dalszym ciągu wzra-
sta, w przyszłości kształtując 
m.in. ceny energii elektrycznej, 
cieplnej, paliwa, czego efek-

ty nieubłagalnie odczuwamy 
w budżetach naszych nierucho-
mości. Podmioty gospodarcze, 
które obecnie wykonują wy-
mienione powyżej prace w nie-
ruchomościach Spółdzielni już 
zaczęły sygnalizować koniecz-
ność urealnienia cen z nowym 
2020 rokiem. 

Mając na uwadze nadmie-
nione czynniki, a także w na-
stępstwie kalkulacji i prognozy 
kosztów eksploatacji i utrzy-
mania nieruchomości, w któ-
rych wspólnie zamieszkujemy, 
z początkiem 2020 r. zobligo-
wani jesteśmy do powzięcia 
koniecznych zmian w wysoko-
ści wnoszonych przez Państwa 
opłat na pokrycie w/w kosztów. 
Jednocześnie pragniemy przy-
pomnieć, że opłata na pokrycie 
kosztów eksploatacji i utrzyma-

nia nieruchomości jest co praw-
da opłatą zależną od Spółdziel-
ni, ale wynika z przewidywanych 
kosztów, niezbędnych do ponie-
sienia w nieruchomości, w celu 
zachowania jej w stanie należy-
tym, niezmienionym i niepogor-
szonym, co stanowi podstawo-
wą działalność Spółdzielni. 

Wobec powyższego nie-
ustannie dokładamy wszel-
kich starań, aby wysokość 
opłat była skalkulowana na 
poziomie w pełni pokrywa-
jącym występujące w danej 
nieruchomości koszty i  jed-
nocześnie miała charakter jak 
najbardziej optymalny zarów-
no dla budynków jak i portfeli 
naszych mieszkańców. Warto 
zauważyć, że od wielu już lat 
Zarząd Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w trosce o dobro 

mieszkańców prowadzi poli-
tykę, która przyczynia się do 
tego, że opłaty na pokrycie 
kosztów zależnych od Spół-
dzielni kształtują się na nie-
zmiennym poziomie. Przypo-
minamy, że ostatnie zmiany 
wysokości opłat nastąpiły 
w 2009 i 2014 roku. 

Jednocześnie pragniemy 
zapewnić, że zarówno obec-
nie jak  i   w  przyszłości bę-
dziemy podejmować wszel-
kie możliwe działania, aby 
prognozowany wzrost wy-
sokości opłat był możliwie 
jak najniższy, odzwierciedlał 
jedynie wpływ niezależnych 
od nas czynników, a także był 
jak najmniejszym obciąże-
niem dla budżetów naszych 
gospodarstw domowych.l

J. Jańczak
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ZIMA 
W SPÓŁDZIELNI
Nieubłaganie zbliża się kolejny 
sezon zimowy. Przez ostatnie lata 
aura traktowała nasz region ła-
godnie i mamy nadzieję, że w tym 
roku podobnie nie będzie powo-
dować zbyt dużych utrudnień dla 
mieszkańców. 

Nie wszystko można jednak 
przewidzieć i w celu zapewnienia 
bezproblemowego funkcjonowa-
nia osiedli w okresie zimowym 
ponawiamy nasz apel o:

• parkowanie   pojazdów   
tylko   w   miejscach   do   
tego   przeznaczonych, 
a w szczególności o nie 
zastawianie pojazdami 
chodników i pieszojezdni, 
gdyż utrudnia to lub wręcz 
uniemożliwia odśnieżanie 
terenu za pomocą sprzętu 
mechanicznego,

• zwracanie    szczegól-
nej    uwagi    na    ogło-
szenia    wywieszane    
przez Spółdzielnię doty-
czące organizacji ruchu, 

• poruszanie się po tych 
częściach szerokości 
chodników i pieszojezdni, 
które zostały zabezpie-
czone przed gołoledzią, 

• podczas odśnieżania 
pojazdów nie nale-
ży zrzucać śniegu na 
już uprzątnięty teren, 

• odśnieżanie balkonów, 
parapetów okiennych 

i zadaszeń nad balkonami 
ostatniej kondygnacji, co 
zapobiegnie powstawa-
niu niebezpiecznych sopli 
i przecieków w położonych 
poniżej mieszkaniach, 

• zamykanie drzwi i okien 
w pomieszczeniach wspól-
nego użytku, na klatkach 
schodowych i w piwnicach, 

• wietrzenie mieszkań 
krótko i intensywnie 
przy zaworach grzej-
n i ko w y c h  u s t a w i o -
nych na  minimum, 

• nie ustawianie zawo-
rów grzejnikowych na 
„zero”, w sąsiednich lo-
kalach może nastąpić 
wychłodzenie i większe 
zużycie energii cieplnej, 

• strzepanie nadmiaru 
śniegu z odzieży i butów 
w portalu, przed wejściem 
na klatkę schodową w celu 
zachowania czystego 
i bezpiecznego przejścia 
do lokali.

Przy Państwa pomocy nawet 
duże opady śniegu nie spowodu-
ją utrudnień i będzie można po-
traktować je jako okazję do bitwy 
na śnieżki i ulepienia bałwana   
Zachęcamy do dzielenia się zdję-
ciami jesiennej i zimowej aury 
oraz dekoracji świątecznych na 
facebooku Spółdzielni.l

E. Hoffmann-Cieśluk

DRZEWA NA TERENACH 
SPÓŁDZIELNI – ZASADY WYCINKI

Wielokrotnie Mieszkańcy For-
donu zgłaszają się do Admini-
stracji Osiedli FSM w sprawie 
drzew, rosnących na terenach 
nieruchomości. Najczęściej są 
to przypadki, w których pra-
cownicy proszeni są o wycięcie 
danego drzewa – z różnych po-
wodów, np. rośnie zbyt blisko 
budynku, zasłania dostęp świa-
tła słonecznego do lokalu, przy 
silnym wietrze gałęzie uderzają 
w elewację i okna lub ogranicza 
widoczność na zaparkowane 
samochody albo plac zabaw. 
W poniższym artykule przed-
stawię Państwu jakie zasady 
i przepisy obowiązują w przy-
padku zgłoszenia do admini-
stracji drzewa, rosnącego w za-
sobach FSM, do wycięcia. 

Na wstępie należy zazna-
czyć, że każde drzewo, rosnące 

na terenie miasta Bydgoszczy, 
którego obwód pnia wynosi po-
wyżej 50 cm jest pod ochroną – 
nieważne czy jest to planowane 
nasadzenie, samosiejka czy też 
sadzonka, którą wiele lat wcze-
śniej posadził jeden z Lokato-
rów. Procedura zaczyna się od 
momentu, w którym do Admi-
nistracji Osiedla wpływa wnio-
sek od Mieszkańca. Następnie 
Administrator Nieruchomości, 
na którego terenie rośnie drze-
wo, przygotowuje informację 
dla innych Mieszkańców wraz 
z mapką, na której zaznacza się 
dokładne miejsce wzrostu oraz 
gatunek drzewa. Tak przygoto-
wana mapka przez co najmniej 
30 dni wisi w tablicach infor-
macyjnych na klatkach scho-
dowych. Wszyscy Mieszkańcy 
danej nieruchomości mogą 

w tym czasie opowiedzieć się za 
wnioskiem lub wnieść sprzeciw. 
Wszelkie uwagi zostają odnoto-
wane. Przy braku przeciwskazań 
wniosek o usunięcie wraz z ar-
gumentacją wysyłany jest do 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Bydgosz-
czy. Uprawniony referat Urzę-
du Miasta po zapoznaniu się 
z otrzymanymi dokumentami, 
umawia się na wizję lokalną na 
miejscu wycinki z pracownikiem 
FSM. Po dokonaniu pomiarów, 
ocenie merytorycznej wniosku 
oraz argumentacji to Urzęd-
nik wydaje ostateczną decyzję 
w danej sprawie. 

Każda decyzja pozytywna 
związana jest z kosztami, któ-
re ponoszą Mieszkańcy danej 
Nieruchomości, na której tere-
nie znajduje się drzewo. Oprócz 

opłaty za usługę dla firmy, 
dokonującej wycinki – kwota 
od 100 do 500 zł (w zależności 
od grubości drzewa oraz fre-
zowania pozostawionego pnia) 
należy doliczyć koszt nowych 
nasadzeń, które obligatoryjnie 
nakłada na Spółdzielnię Miesz-
kaniową Urząd Miasta. Najczę-
ściej za jedno wycięte drzewo 
zobowiązuje się Zarządcę da-
nego terenu do nasadzenia 
dwóch nowych drzew o okre-
ślonej wysokości, grubości oraz 
gatunku. Średnia wartość za 
sztukę młodego drzewka to od 
300 do 500 zł. Podsumowując, 
średni koszt usunięcia jednego 
drzewa to finalnie około 1000 
zł – duża kwota, której bardzo 
często Mieszkańcy nie są świa-
domi. l

P. Machaliński
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SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE NA ŚWIECIE
Kontynuujemy cykl informacyjny o spółdzielczości mieszkaniowej. W bieżącym wydaniu zamieszczamy część drugą ar-
tykułu poświęconego przeglądowi spółdzielczości  na świecie. 

Spółdzielnie mieszkaniowe 
w Ameryce Łacińskiej stanowią 
swoisty rodzaj ruchu społecznego 
promujący udział społeczeństwa 
w życiu gospodarczym i politycz-
nym oraz solidarność społeczną. 
Co charakterystyczne, bardzo 
często ruch spółdzielczy jest 
w opozycji wobec rządu, a nawet 
stawia opór państwu. Przykła-
dem w tym zakresie może być 
Urugwaj, w którym w połowie XX 
wieku spółdzielnie mieszkaniowe 
rozpoczęły działalność bez jakie-
gokolwiek wsparcia rządowego. 
Za Urugwajem podążyła Argen-
tyna, Brazylia i Boliwia. Impulsem 
do zakładania spółdzielni w Uru-
gwaju był kryzys gospodarczy, 

który doprowadził do wysokiego 
bezrobocia i zubożenia społe-
czeństwa. W procesie tworze-
nia spółdzielczości dominująca 
rolę odegrały związki zawodo-
we, które zainicjowały wsparcie 
społeczności kraju dla rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego, 
realizowanego w ramach orga-
nizacji non-profit. Odpowiedzią 
urugwajskiego rządu na falę 
oddolnie tworzonych spółdziel-
ni mieszkaniowych była ustawa 
mieszkaniowa z 1968 r., która 
stała się ważnym katalizatorem 
instytucjonalizacji oraz przyczy-
niła się do dalszego promowania 
spółdzielczości mieszkaniowej. 
Pomimo osłabienia spółdzielni 

mieszkaniowych przez neoli-
beralną politykę realizowaną 
podczas dyktatury wojskowej 
(1973 -1985), spółdzielcza forma 
mieszkalnictwa przetrwała i jest 
ważną częścią polityki krajo-
wej. Obecnie w Urugwaju, kraju 
z niespełna 3,5 milionową liczbą 
mieszkańców, funkcjonuje 400 
spółdzielni mieszkaniowych 
zrzeszających 15 tys. członków. 
Dla zobrazowania wielkości 
spółdzielni w Urugwaju moż-
na przytoczyć jako przykład 
Fordońską Spółdzielnię Miesz-
kaniową, która sama posiada 
o 0,5 tys. członków więcej niż 
wszystkie urugwajskie spół-
dzielnie  mieszkaniowe.

W Azji Południowej, a szcze-
gólnie w Indiach, spółdzielnie 
mieszkaniowe zostały zainicjo-
wane przez administrację kolo-
nialną i ich historia sięga również 
początków XX wieku. Początkowo 
promowane były pod brytyjskim 
rządem kolonialnym, pozostawa-
ły pod kontrolą państwa i były ad-
ministrowane przez urzędników 
wyznaczonych przez państwo. 
Po uzyskaniu przez Indie nie-
podległości spółdzielnie miesz-
kaniowe nadal rosły w ramach 
demokratycznego rządu socjali-
stycznego. W 1969 roku utworzo-
no w Indiach Krajową Federację 
Spółdzielni Mieszkaniowych, 
której zadaniem było promowa-

nie, rozwój i koordynacja działal-
ności spółdzielni mieszkaniowych 
w kraju w ramach pięcioletniej go-
spodarki planowej. Spółdzielnie 
mieszkaniowe miały pierwszeń-
stwo w przydzielaniu gruntów 
i materiałów budowlanych. W la-
tach 90., w wyniku wprowadzonej 
polityki liberalizacji gospodarczej, 
zmniejszyło się wsparcie finanso-
we rządu dla spółdzielni mieszka-
niowych. Pomimo wzmocnienia 
przez rząd roli prywatnego rynku 
mieszkaniowego, spółdzielnie 
mieszkaniowe nadal stanowiły 
i stanowią w Indiach ważny me-
chanizm dostarczania mieszkań 
społeczeństwu. Obecnie Indie, 
z populacją ludności ponad 1,21 
miliarda, posiadają 100 tys. spół-
dzielni mieszkaniowych z 2,5 mln 
mieszkań i liczbą członków powy-
żej 7 mln.

W Afryce spółdzielnie miesz-
kaniowe przyjęte zostały jako 
główny element strategii dla 
poprawy życia bardzo ubogich 
warstw społecznych. Dotyczy to 
głównie Afryki Subsaharyjskiej, 
której kraje począwszy od lat 60. 
i 70. XX wieku, tj. od momentu 
uzyskania niepodległości, otrzy-

mują wsparcie od międzynarodo-
wych organizacji pozarządowych 
oraz od Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy. Głównym celem 
jest wykorzystanie spółdzielni 
mieszkaniowych jako głównej 
części strategii ukierunkowanej 
na likwidację slumsów. W litera-
turze i opracowaniach statystycz-
nych brak jednak wiarygodnych 
danych dotyczących efektów ww. 
działań. 

Inaczej spółdzielczość miesz-
kaniowa rozwijała się w Afryce 
Północnej. Dla przykładu w Egip-
cie spółdzielnie powstały już na 
początku XX wieku w ramach 
walki antykolonialnej i z później-
szym wsparciem państwa. Ich 
rozwój zintensyfikował się od 
lat 70.  w ramach strategii likwi-
dacji slumsów i pomocy między-
narodowej w tym zakresie. Dziś 
w Egipcie funkcjonuje 2320 spół-
dzielni mieszkaniowych z liczbą 
pół miliona mieszkań.

Przy opracowaniu korzystano z pu-

blikacji Dr Jennifer Duyne Barenste-

in, kierującej Światowym Centrum 

Badań nad Mieszkalnictwem.l

K.Mójta

Paweł i Gaweł w jednym stali domu,

Paweł na górze, a Gaweł na dole;

Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,

Gaweł najdziksze wymyślał swawole.

Ciągle polował po swoim pokoju:

To pies, to zając - między stoły, stołki

Gonił, uciekał, wywracał koziołki,

Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.

Znosił to Paweł, nareszcie nie może;

Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:

„Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,

Bo mi na górze szyby z okien lecą”.

A na to Gaweł: „Wolnoć, Tomku,

W swoim domku”.

Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,

Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.

Nazajutrz Gaweł jeszcze 

smacznie chrapie,

A tu z powały coś mu na nos kapie.

Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.

Stuk! Puk! - Zamknięto. 

Spogląda przez dziurę

I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie,

A Paweł z wędką siedzi na komodzie.

„Co waćpan robisz?” „Ryby sobie łowię”.

„Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!”

A Paweł na to: „Wolnoć, Tomku

W swoim domku”.

Z tej to powiastki morał 
w tym sposobie:

Jak ty komu, 
tak on tobie.

Sza, cicho sza czas na ciszę….
Coraz więcej trafia do nas Państwa 
skarg na hałasujących sąsiadów. 
Zmęczeni odgłosami miasta,  
warczącymi samochodami, wa-
lącymi śmieciarkami ładującymi 
kontenery z odpadami, głośnymi 
rozmowami ludzi przez telefon 
w tramwaju, muzyką i reklamami 
w sklepach, wracamy do naszego 
przytulnego M w wielkiej pły-
cie i marzymy o ciszy… Siadamy 
wygodnie na kanapie a tu sąsiad  
włącza głośno telewizor by słu-
chać wiadomości,  para na dole 
znowu się kłóci, a maluchy z góry 
rozrzucają klocki po podłodze… 

Żyjemy w świecie zatruwanym 
hałasem. Cisza stała się towarem 
luksusowym, coraz bardziej pożą-
danym, ale niestety bez wzajem-
nego zrozumienia i życzliwości 
sąsiedzkiej w budynku z wielkiej 
płyty nieosiągalnym. Kiedy po-
wstawały nasze nieruchomości 
nie było w budownictwie miesz-
kaniowym norm akustycznych. 
I pomimo tego, że sąsiedzi z góry 
położyli panele podłogowe na 
najwyższej klasy matę wygłu-
szającą, wszystkie krzesła podbili 
filcem, a sąsiad z boku wcale nie 
ma głośników estradowych przy 

telewizorze, my czujemy się jak-
byśmy mieszkali razem z nimi. 
Przyczyną tego jest niestety brak 
izolacji ścian i stropów pomiędzy 
mieszkaniami oraz brak izolacji 
pionów kanalizacyjnych.

Dopiero od zeszłego roku obo-
wiązuje polska norma akustyki po-
mieszczeń. Ustala ona wymagania 
dotyczące czasu pogłosu, chłon-
ności akustycznej oraz wskaźnika 
transmisji mowy. W nowo realizo-
wanych inwestycjach  przykłado-
wo czas pogłosu, czyli  zanikania 
dźwięku nie powinien przekraczać 
0,5-0,7 sek. A w blokach z wielkiej 
płyty wynosi 2,25 sek. Przyjmuje 
się że poziom hałasu w strefie za-
mieszkania powinien mieścić się 
w zakresie 50-60 decybeli. Coraz 
więcej osób cierpi na mizofonie, 
czyli nadwrażliwość na dźwięki. 
Lekarze od dawna ostrzegają, że 
ciągłe wystawienie na hałas jest 
niebezpieczne dla zdrowia.

Zmęczeni dźwiękami dnia uko-
jenia wypatrujemy w ciszy nocnej. 
Obowiązuje ona każdego z nas. 
Niezależnie od tego, czy mieszka-
my w budynku wielorodzinnym, 
czy domku jednorodzinnym, żyje-
my na wsi, czy nocujemy w hotelu. 

Tak to wygląda w teorii. Cisza noc-
na - według polskich prawników 
i sądów - oznacza czas w porze 
nocnej przeznaczony na odpo-
czynek, który nie powinien być 
zakłócany.

Przestrzeganie ciszy nocnej 
jest jedynie zwyczajem, bowiem 
w polskim prawie czas ciszy noc-
nej nie jest określony. Przyjęło się, 
że cisza nocna trwa osiem godzin, 
od 22:00 do 6:00. I tak jest również 
zapisane w naszym „Regulaminie 
porządku domowego i współżycia 
mieszkańców oraz zasad używa-
nia lokali

Fordońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej”. Jednak nie jest to zapi-
sane w powszechnie obowiązują-
cym akcie prawnym. 

W kodeksie wykroczeń znajduje 
się przepis art. 51 § 1, który mówi, 
że „Kto krzykiem, hałasem, alar-
mem lub innym wybrykiem za-
kłóca spokój, porządek publiczny, 
spoczynek nocny albo wywołuje 
zgorszenie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ogranicze-
nia wolności albo grzywny”.

Korzystając z tego przepisu są-
siad może uznać, że ktoś zakłóca 
np. ciszę nocną w bloku. Na grun-

cie prawa cywilnego, przepisy 
odnoszące się do zagadnienia 
ciszy nocnej, istnieją w obrębie 
regulacji stosunków sąsiedzkich 
(art. 144 kodeksu cywilnego). Je-
śli nasza interwencja uciszenia 
sąsiadów nie przynosi efektów, 
wtedy możemy poprosić o po-
moc policję lub straż miejską.

Wizyta funkcjonariuszy zwy-
kle kończy się upomnieniem. Je-
śli jednak to nie przynosi efektu, 
wówczas policjanci mogą wy-
stawić mandat bądź skierować 
sprawę do sądu. Sąd może wy-
mierzyć grzywnę, areszt bądź 
ograniczenia wolności za za-
kłócanie ciszy nocnej.

Planując więc imprezę albo 
remont mieszkania, warto 
wcześniej poinformować in-
nych lokatorów (np. wywie-
szając kartkę na tablicy ogło-
szeń). Wtedy możemy uniknąć 
przykrej niespodzianki przywi-
tania w progu policjanta. Ale 
pamiętajmy też by remont nie 
trwał od 6.00 rano do 22.00 
wieczorem  i uszanujmy pra-
wo sąsiadów do wypoczynku 
w weekend.l

D.Kmuk

Paweł i Gaweł
Aleksander Fredro
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GDZIE ZBUDOWAĆ PLAC ZABAW?

Polski system prawny nigdy nie 
regulował i nie reguluje obecnie 
wymogów jakie obowiązują przy 
urządzaniu i użytkowaniu pla-
ców zabaw, niezależnie od tego 
jaki podmiot nim zarządza. Jed-
nak należy zauważyć, że od dnia 
01.05.2004r., kiedy to zostaliśmy 
członkiem Unii Europejskiej zobo-
wiązaliśmy się do przyjęcia prawa 
pierwotnego i prawa pochodnego, 
co skutkuje, że nawet podczas 
kolizji ustawodawstwa krajowe-
go z przepisem unijnym, prawo 
unijne skutkuje pierwszeństwem 
i bezpośrednim skutkiem. Istotne 
są więc unormowania zawarte 
w Dyrektywie dotyczącej ogólne-
go bezpieczeństwa produktów 
co zobowiązuje producentów, 
importerów i dystrybutorów do 
wprowadzania na rynek wyłącz-
nie produktów bezpiecznych czyli 
urządzeń i wyposażenia placów 
zabaw podlegających systemowi 
certyfikacji. Zgodnie z powyż-
szym, obowiązkiem każdego, kto 
umożliwia zabawę jest zapewnie-
nie dzieciom maksymalnej ochro-

ny zdrowia i życia. Tak więc to na 
Spółdzielni spoczywa obowiązek 
zapewnienia bezpiecznej zabawy 
poprzez właściwe zaprojektowa-
nie, dobór certyfikowanych urzą-
dzeń oraz ich konserwację. 

 Plac zabaw to miejsce 
zazwyczaj wydzielone w prze-
strzeni, przeznaczone do zabawy 
dzieci, wyposażone w różnego 
rodzaju urządzenia i przyrządy 
do ćwiczeń i zabawy Musi to być 
miejsce tak bezpieczne na ile to 
niezbędne. Ważne jest jednak, aby 
bawiące się dzieci pozostawały 
pod opieką osób, które w sposób 
świadomy przestrzegają regula-
minów ich użytkowania. Jeśli urzą-
dzenia, w które wyposażony jest 
plac zabaw posiadają instrukcję, 
należy ją przeczytać i stosować. 
Powodzenie placu zabaw zale-
ży od koncepcji jego urządzenia. 
Nawiązując do artykułu zamiesz-
czonego w poprzednim wydaniu 
„efesemki” pt. „Place czy ogrody 
zabaw”, w którym nakreśliliśmy 
plany FSM w kwestii reorganizacji 
placów rekreacyjnych, niezwykle 

istotne jest spojrzenie na to za-
gadnienie z poziomu gruntu, na 
którym dany plac się znajduje. 

Mieniem spółdzielni są nie-
ruchomości -ujmując w dużym 
uproszczeniu -wszystkie wspólne 
przestrzenie zabudowane i nieza-
budowane, które służą ogółowi 
mieszkańców w zasobach spół-
dzielni. Co za tym idzie, koszty 
utrzymania nieruchomości stano-
wiących mienie spółdzielni, w my-
śli obowiązujących przepisów, ob-
ciążają osoby posiadające prawa 
do lokali, w zasobach spółdzielni. 
Na utrzymanie mienia spółdzielni 
składają wszyscy. Mieniem nie-
ruchomości, również w dużym 
uproszczeniu, określić możemy 
budynek i teren do niego przyna-
leżny czyli wydzieloną działkę, na 
której jest usytuowany. Jeśli plac 
rekreacyjny mieści się na terenie 
nieruchomości, koszty za jego 
utrzymanie i ewentualny rozwój 
obciążają wyłącznie mieszkańców 
danej nieruchomości. Natomiast, 
jeżeli plac rekreacyjny położony 
jest na mieniu spółdzielni, kosz-

ty jego utrzymania i doposażenia 
rozłożone są na ogół mieszkań-
ców i właścicieli lokali w spół-
dzielni. 

W zasobach FSM jest takie osie-
dle, które nie posiada ani jednego 
placu rekreacyjnego mieszczącego 
się na terenie mienia spółdzielni. 
Każdy plac położony jest na tere-
nie nieruchomości. Jednocześnie 
osiedle to nie posiada wolnej prze-
strzeni, w której można by stwo-
rzyć jeden lub dwa place, służące 
małym mieszkańcom i pozwalają-
ce na integrację społeczności osie-
dlowej. Ale również pozwalające 
na stworzenie placów rekreacyj-
nych nowoczesnych, atrakcyjnych 
dla maluchów i nieobciążających 
kosztowo mieszkańców tylko 
jednej nieruchomości. Nie każda 
nieruchomość, z placem rekreacyj-
nym, jest w stanie ponieść koszty 
jego unowocześniania. Kupno 
jednego średnio rozbudowane-
go urządzenia, posiadającego 
stosowne certyfikaty i atesty, 
to koszt minimum. 8.000 zł. 
Mieszkańcy wielu nieruchomości 
musieliby stanąć przed wyborem: 
rezygnacji np. z remontów klatek 
schodowych, czy instalacji, podno-
szących komfort i niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania, na 
rzecz rozwoju placu rekreacyjnego, 
gdzie należałoby dostawić lub wy-
mienić kilka urządzeń.

Uzasadnionym finansowo jest, 
więc stworzenie takich rozwiązań, 
w których rozwój placu rekreacyj-
nego na danym osiedlu, nie obcią-
ży kosztowo mieszkańców jednej 
nieruchomości. Aby realizować tę 
koncepcję, w zgodzie z obowią-
zującymi przepisami, musimy 

rozwijać place rekreacyjne usy-
tuowane na terenach o statusie 
mienia spółdzielni. Tę koncepcję 
staramy się realizować i tak na 
osiedlu „Przylesie” pomiędzy bu-
dynkami przy ul. Bielawskiego i Ła-
bendzińskiego oraz przy ul. Kleina 
powstały nowoczesne plac zabaw, 
na których znajdują się zestawy 
zabawowy dla najmniejszych dzie-
ci oraz dla tych troszkę starszych. 
W kompleksie powstała również 
siłownia zewnętrzna oraz mini 
boisko do gry w piłkę nożną. In-
westycje związane z tworzeniem 
placów zabaw w naszych zasobach 
pokazują nowe możliwości wyko-
rzystania terenu.

Opisana inwestycja zrodziła 
przemyślenia w kontekście wysłu-
żonych placów zabaw znajdują-
cych się w pobliżu. Te place zabaw 
powstałe w latach realizacji bu-
dynków mieszkaniowych mocno 
się zdewaluowały. Nie spełniają 
nie tylko wymogów estetycznych 
ale często zamontowane tam 
urządzenia nie spełniają już dzi-
siejszych norm bezpieczeństwa. 
Najbardziej zaś niebezpiecznymi 
i najmniej higienicznymi urządze-
niami są piaskownice. Niestety 
mieszkańcy niechętnie rozstają 
się z tymi starymi placami zabaw. 
Każda mama chce patrzeć na swo-
je dziecko z okna. Mimo, że tych 
dzieci bawiących się pod blokami 
jest coraz mniej likwidacja placu 
zabaw pod blokiem jest zawsze 
oprotestowana. Mimo, że cały 
budynek płaci za wymianę piasku 
w piaskownicy, za przeglądy placu 
zabaw, za konserwację urządzeń. 
Zastanówmy się czy warto utrzy-
mywać takie skanseny zabawo-

we z lat minionych pod każdym 
budynkiem? Czy może lepiej 
kontynuować rozwój miejsc re-
kreacyjnych usytuowanych z dala 
od okien, w miejscach szczególnie 
do tego przygotowanych i pięknie, 
nowocześnie urządzonych? Może 
w miejscach placów zabaw lepiej 
urządzić kilka nowych miejsc par-
kingowych, których drastycznie 
brakuje ?Spółdzielnia buduje 
nowe miejsca postojowe dla sa-
mochodów przede wszystkim na 
terenie wspólnym. W dobie mo-
toryzacji i ciągłego braku miejsc 
parkingowych, można rozważyć 
wybudowanie dodatkowych sta-
nowisk dla pojazdów na działce 
przy budynku, oczywiście zacho-
wując od niego odległości zgod-
ne z prawem. Inne możliwości to 
likwidacja często zaniedbanych 
ogródków przydomowych, na 
których pielęgnacje nie ma już 
siły Pan Zdzisiek, a Pan Xawier  
czasu oraz usunięcie wysłużonych 
zębem czasu urządzeń i płotu, 
i stworzenie nowej, nowoczesnej 
zieleni dla wszystkich miesz-
kańców nieruchomości? Jedne-
go wspólnego „ogródka”, gdzie 
mieszkańcy wraz z administrato-
rem wyznaczą kierunek odnośnie 
zagospodarowania terenu przy bu-
dynku i kosztów związanych z jego 
utrzymaniem.

Miejsce w jakim będziemy 
mieszkać zależy od Nas samych. 
Zapraszamy mieszkańców do 
Administracji Osiedlowych by 
wspólnie z nami tworzyli koncep-
cję zagospodarowania terenu nie-
ruchomości, przy których Państwo 
zamieszkujecie. l

E. Hardyk

BĄDŹMY W KONTAKCIE! WYTNIJ I DOSTARCZ DO FSM

Imię i Nazwisko ........................................................................................................  

Adres .........................................................................................................................

Nr ewidencyjny lokalu ........................... (numer widnieje na wymiarze opłat)

Nr telefonu kom. ......................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................

Wyrażam zgodę na otrzymywanie SMS-ów z powiadomieniem 

dot. płatności za lokal mieszkalny

 tak   nie   (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)

Data ............................ Czytelny podpis właściciela lokalu............................................

Szanowni Mieszkańcy  - kolejny raz zwracamy się do Państwa z prośbą o aktualizację 
swoich danych. Bieżąca aktualizacja danych pozwala na szybszy i przyjemniejszy kontakt 
pracowników spółdzielni w wielu sprawach bez konieczności wymiany pism 
i czekania na odpowiedź.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE! Pragniemy zapoczątkować masową komunikację SMS - ową 
z naszymi mieszkańcami na przełomie czerwca/lipca 2020 r.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 85-796 Bydgoszcz, 
ul Kleeberga 2.Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie 
związanym z funkcjonowaniem Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, opartym na stosownych przepisach 
prawa.Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie prze-
pisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Fordońskiej Spółdzielni mieszkaniowej w Bydgoszczy 
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego.Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania 
zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. 
Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.Jednocześnie 
informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że posiadają Państwo pełne prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:1) wycofania zgody w dowolnym 
momencie,2) żądania kopii danych,3) sprostowania danych,4) do bycia zapomnianym (usunięcia danych),5) 
ograniczenia przetwarzania,6) do przeniesienia danych,7) do sprzeciwu,8) bycia powiadamianym o sprostowaniu, 
usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do 
organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania 
udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną 
na adres: zarzad@fordonskasm.pl
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Ważnym zadaniem finansowa-
nym ze środków przeznaczonych  
na eksploatacje i utrzyma-
nie nieruchomości jest utrzy-
manie czystości budynków  
i terenów wokół nich, a także od-
śnieżanie dróg i chodników.

W chwili obecnej, usługi 
utrzymania czystości świadczą 
w naszych zasobach tylko firmy 
zewnętrzne. Takie rozwiąza-
nie ma swoje zalety ale i wady. 
W części zasobów jakość tych 
usług w sposób wyraźny się po-
gorszyła i większość skarg jakie 
wpływają do Zarządu dotyczy 
właśnie sprzątania. Zarząd FSM 
powołał zespół, który miał na 
celu zbadanie uwarunkowań 
rynkowych tego segmentu usług 
i rozważenie czy usługi te świad-
czone powinny być przez pod-
mioty zewnętrzne czy też jednak 
powinniśmy wrócić do modelu 
zatrudniania dozorców na etacie. 

Zespół pracowników do-
konał szczegółowej analizy 
kosztów utrzymania czystości 
w nieruchomościach obsługi-
wanych przez podmioty i firmy 
zewnętrzne na zlecenie Spół-
dzielni. W trakcie prac przeana-
lizowano charakterystykę nieru-
chomości oraz zakres czynności 
ujęty w aktualnych umowach. 
Przeanalizowano normy cza-
sowe na wykonanie poszcze-
gólnych czynności. W analizie 
założono, że jeden etat to po-
wierzchnia 7.807,45m2 p.u.m. 
Zysk firmy sprzątającej w prze-
liczeniu na 1 etat, po potrąceniu 
składek ZUS, kosztów zakupu 
środków czystości, materiałów, 
narzędzi ubezpieczenia, podat-
ku oraz kosztów obsługi księ-
gowej nie powinien być niższy 
od minimalnego wynagrodze-
nia. Zespół zwrócił uwagę na 
fakt, iż podmioty sprzątające, 

aby zwiększyć zysk, nie mogąc 
otrzymać wyższej stawki za m2, 
przyjmują większą powierzch-
nię do sprzątania. Przekłada się 
to jednak na obniżenie jakości 
świadczonej usługi. Zweryfiko-
wać należy również zakres prac: 
dla uzyskania usługi o lepszej 
jakości np. należałoby zrezygno-
wać z codziennego zamiatania 
klatek schodowych, zwiększyć 
natomiast częstotliwość ich 
mycia. Wpłynie to na wydajność 
i jakość pracy. Na stawkę sprzą-
tanej  powierzchni w danej nieru-
chomości wpływ mają nie tylko 
metry sprzątanej powierzchni, 
ale również wykończenie (nowe 
nieruchomości i klatki po remon-
cie są trudniejsze w utrzymaniu 
czystości) oraz otoczenie ze-
wnętrzne  budynku (ilość drzew, 
krzewów, trawnika), sąsiedztwo 
innych nieruchomości (sklepy). 
Nowe podmioty, które są za-

interesowane świadczeniem 
usług utrzymania czystości 
w naszych zasobach, negocju-
ją wyższe stawki niż obecnie 
płacimy firmom sprzątającym. 
Niesie to ryzyko, iż obecne firmy 
mogą wypowiedzieć nam umo-
wy i będziemy musieli podnieść 
również im stawki za m2 sprzą-
tanej powierzchni. W związku 
z powyższym należy rozważyć 
możliwość i skutki finansowe 
podniesienia wynagrodzenia 
podmiotom sprzątającym. 
W skali całej Spółdzielni koszt 
utrzymania czystości w budyn-
ku wynosi aktualnie 0,28 zł/m2 
powierzchni sprzątanej na m-c   
i terenu 0,13 zł/m2 powierzchni 
sprzątanej na m-c. W przelicze-
niu na m2 powierzchni użyt-
kowej mieszkania wynosi to 
średnio 0,35 zł/m2 m-c a na 
rok to 4,24 zł/m2 p.u. co przy 
mieszkaniu o powierzchni 50 

m2 daje nam miesięcznie kwo-
tę 17,68 zł (rocznie to 212,16zł 
na mieszkanie o pow. 50 m2).

Ze s p ó ł  p o r ó w n a ł  c e n y 
usług w innych spółdzielniach 
i wspólnotach na terenie na-
szego miasta. W dużych fir-
mach sprzątających występuje 
rotacja zatrudnienia, z drugiej 
strony łatwiej o zastępstwa. 
Coraz silniej widać problem 
ze znalezieniem chętnych 
do takiej pracy. Małe, jedno-
osobowe podmioty mają pro-
blem z zastępstwem w razie 
choroby lub innych zdarzeń 
losowych. W niektórych spół-
dzielniach w regionie, miesz-
kańcy sami sprzątają klatki 
schodowe. Jest to rozwiąza-
nie najtańsze, ale, jak zwrócił 
uwagę podczas posiedzenia 
Rady NadzorczejFSM jeden 
z jej członków, wymaga sys-
tematyczności i solidarności 

mieszkańców danej nieru-
chomości. Członkowie  naszej 
Spółdzielni, pytani przez niego 
o opinię w tej sprawie, nie są 
jednak zainteresowani takim 
rozwiązaniem.

Problematykę dotyczącą 
kosztów utrzymania czysto-
ści przedstawialiśmy szerzej  
podczas tegorocznych zebrań 
środowiskowych.  Decyzja Za-
rządu dotyczącą podniesie-
nia opłat za utrzymanie czy-
stości, uwarukowana będzie 
nie tylko Państwa opiniami 
ale również  zachowaniami. 
Z przykrością stwierdzamy, 
że coraz wyraźniej widoczna 
jest postawa „płacę - to nie 
będę po sobie sprzątał”. Naj-
tańszym, najskuteczniejszym 
i najszybszym sposobem na 
utrzymanie czystości jest po 
sobie sprzątnąć.l

D.Kmuk

lp. Osiedle
Ilość 

budynków

Powierzchnia do 
sprzątania - bu-

dynki [m2]

Powierzchnia do 
sprzątania - teren 

[m2]

Powierzchnia 
użytkowa - 

budynków [m2]

1 Nad Wisła 11 11 556 32 265 24 678

2 Bohaterów 22 65 936 157 666 100 966

3 Bajka 29 56 582 109 372 97081

4 Szybowników 50 63 884 168 102 123 378

5 Przylesie 32 86 677 201 459 146 213

6 Tatrzańskie 49 85 159 163 360 150 091

7 Niepodległości 39 45 333  104 361 71 471

SUMA 232 415 127 936 585 713 868

Powierzchnia sprzątania w zasobach FSM
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BIAŁE CERTYFIKATY - SUKCES!!!

Białe certyfikaty to świadec-
twa potwierdzające zaoszczę-
dzenie określonej ilości energii 
w wyniku realizacji inwestycji 
służących poprawie efektyw-
ności energetycznej. Białe 
certyfikaty posiadają prawa 
majątkowe i są przedmiotem 
obrotu na towarowej giełdzie 
energii. Jak informowaliśmy 
Państwa na łamach efesemki 
i podczas zebrań środowisko-

wych i Walnych Zgromadzeń 
Członków FSM, Zarząd For-
dońskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej od dwóch lat starał się 
o ich uzyskanie, jako zwień-
czenie procesu termomoder-
nizacji prowadzonej w naszych 
zasobach.

W zeszłym roku informowa-
liśmy Państwa, o rozstrzygnię-
ciu przez Komisję przetargową 
powołaną przez Prezesa Urzę-

du regulacji enrgetyki piątego 
przetargu na wybór przed-
sięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej, 
w wyniku którego dwie oferty 
Fordońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej zostały wybrane.

1. Modernizacja oświetlenia 
wewnętrznego i zewnętrzne-
go w budynkach mieszkalnych 
w Bydgoszczy: wewnątrz i na 

zewnątrz 196 budynków (os.: 
Nad Wisłą, Bohaterów, Bajka, 
Szybowników, Tatrzańskie, 
Niepodległości; wewnątrz 32 
budynków (os. Przylesie) - 72, 
075 toe. 

2. Termomodernizacja bu-
d y n k ó w  w i e l o r o d z i n n y c h 
zlokalizowanych w Bydgosz-
czy polegająca na: ocieple-
niu ścian zewnętrznych po-

dłużnych w 96 budynkach 
w Bydgoszczy,  ociepleniu 
stropodachów w 13 budyn-
kach w Bydgoszczy, wymianie 
starych okien w 92 budynkach  
w Bydgoszczy - 600, 649 toe. 

W związku z powyższym 
F o r d o ń s k a  S p ó ł d z i e l n i a 
mieszkaniowa otrzymała 
świadectwa efektywności 
energetycznej (białe certyfi-
katy) w łącznej kwocie 672, 

724 toe (tona oleju ekwiwa-
lentnego).

Z dumą i ogromną satysfak-
cją informujemy Państwa, iż 
w czerwcu br, po pełnym wąt-
pliwości oczekiwaniu na hos-
sę na giełdzie, Zarząd FSM 
uzyskał ze sprzedaży tych 
praw kwotę blisko 1 mln zł na 
rzecz Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. l

D.Kmuk, A.Jacewicz

TRUDNA WALKA Z INSEKTAMI
owad, robak, szkodnik, pasożyt 

Jeśli prusaki  zadomawiają się w domu jedno-
rodzinnym, pół biedy. Zazwyczaj zamówienie 
usługi w firmie dezynsekcyjnej rozwiązuje pro-
blem. Gorzej, jeśli problem pojawia się w bu-
dynku wielorodzinnym. Karaczany zwiększają 
swoją liczbę błyskawicznie (w sprzyjających 
warunkach ich populacja zwiększa się co kwar-
tał aż 25-30-krotnie). Oznacza to, że obecność 
insektów u jednego sąsiada równa się obecności 
u wszystkich i to w dość krótkim czasie. Szko-
dliwe owady błyskawicznie się rozmnażają, 
a do życia nie potrzeba im nic ponad to, co znaj-
dują obok ludzi. 

O inwazję nie jest trudno. Wystarczy jeden 
sąsiad, który ma zamiłowanie do przynosze-
nia używanych mebli, przedmiotów czy odzie-
ży, a obecna w którymś z tych przedmiotów 
samica prusaka może dać początek populacji 
obejmującej całą nieruchomość. Szkodnik może 
nawet przyjść z nami ze sklepu. Mimo rozle-
głych programów monitorowania pasożytów 
w sektorze spożywczym, w zasadzie każdym 
etapie produkcji, przechowywania i dystrybu-
owania żywności, może zdarzyć się obecność 
niechcianego gościa. Insekty trafiają do naszych 
mieszkań wraz z kupowanym przez nas poży-
wieniem, i wędrując wzdłuż nieszczelności 
rozbiegają się po całym budynku (kratki wen-
tylacyjne, piony instalacji CO, różnego rodzaju 

rury (od umywalek, zlewów, grzejników, gazu). 
Co oczywiste, wędrują także oknami i drzwiami. 

Warto pamiętać, że karaluchy i prusaki roz-
mieszczają się w budynku nierównomiernie. 
Preferują miejsca, w których mają najwięcej 
pożywienia i wody. A ich pożywienie może sta-
nowić niemal wszystko: są jedynymi szkodnika-
mi, które trawią nawet włosy! Oprócz tego od-
żywiają się jedzeniem znalezionym w naszych 
kuchniach, klejem, papierem, ubraniami.

Z doświadczenia wiemy, że w walce ze szko-
dnikami potrzebna jest solidarność wszystkich 
mieszkańców. Niestety również z doświad-
czenia wiemy, że często o tę solidarność jest 
bardzo trudno. Jako administratorzy nieru-
chomości zaskakująco często spotykamy 
się z sytuacją, kiedy mieszkańcy odmawiają 
dezynsekcji twierdząc, że ich problem karalu-
chów nie dotyczy. Nie jest to możliwe. Owady 
prędzej czy później przedostaną się do każde-
go mieszkania. Wiele osób próbuje zwalczyć 
je samodzielnie, chcąc w ten sposób zaoszczę-
dzić na profesjonalnej dezynsekcji. Sytuacja 
ta jest bardzo niekorzystna: żeby zwalczyć po-
pulację insektów w 100% potrzebne są precy-
zyjne działania prowadzone na całym obszarze 
dotkniętym plagą. Pozostawienie choćby jed-
nego osobnika może skutkować odrodzeniem 
się populacji i kolejną inwazją. 

Sytuacja wygląda podobnie jeśli chodzi 
o udostępnianie piwnic. Dość często spoty-
kamy się z przykrą odmową udostępnienia 
komórek  piwnicznych, które są wręcz wy-
marzonym miejscem dla prusaków. Właśnie 
dlatego dezynsekcja w budynku powinna 
obejmować także piwnice i wszystkie inne 
zakamarki. Odmowa udostępnienia komórki 
powoduje, że jesteśmy w walce ze szkodnika-

mi skazani na porażkę, populacja ich niemal 
na pewno się odrodzi i to tylko kwestia cza-
su, kiedy wrócą do oczyszczonych poprzednio 
mieszkań. 

Dlatego zachęcamy Państwa do współpracy 
w tej nierównej walce o eliminację szkodni-
ków i prosimy aby pozwolić nam prawidłowo 
wykonać dezynsekcję.l

Administrator B. Zagajewska
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WIETRZENIE 
POMIESZCZEŃ ZIMĄ
Trochę o odpowiednim wietrzeniu po-
mieszczeń zimą.

Ponieważ rozpoczął się nowy 
sezon warto przypomnieć o kil-
ku zasadach racjonalnie gospo-
darki energią. Z analiz wynika, 
że zużycie ciepła w budynkach 
z podzielnikami jest mniejsze 
od budynków bez podzielni-
ków.  Ważnym elementem jest 
tu sposób wietrzenia pomiesz-
czeń stosowany przez miesz-
kańców. W budynkach bez 
podzielników często widoczne 
są otwarte okna za co płacą 
wszyscy niezależnie od tego 
jak sami gospodarują ciepłem 
a czego nie widać w budynkach 
z podzielnikami.

Nie oznacza to ze mieszkań 
nie należy wietrzyć a wręcz 
odwrotnie z zachowaniem od-
powiednich regół. Wietrzyć na-
leży otwierając okno na oścież 
przez 5-10 minut. Powietrze wy-
mienia się wówczas na świeże, 
ale ściany i meble nie zdążą się 
wychłodzić.   Jeśli temperatura 
w mieszkaniu zbytnio spadnie 
przy zakręconych termostatach 
i uchylonym oknie, powrót do 
temperatury pokojowej będzie 
wymagał długiego i kosztowne-
go nagrzewania. Z ciepłem jest 
podobnie jak z przyspieszeniem 
samochodu najwięcej paliwa 
potrzeba do rozpędzenia. 

Prawidłowe wietrzenie po-
maga także utrzymać odpo-
wiednią wilgotność w miesz-
kaniu – powinna ona wynosić 
40-60%. Zbyt wysoka wilgoć 
powietrza sprzyja rozwojowi 
pleśni, powoduje też, że chłód 
w pomieszczeniu jest bardziej 
odczuwalny, zbyt niska – nie 
służy zdrowiu. Jeśli w domu są 
okna PCV może wystąpić ko-
nieczność wyregulować je tak, 
aby swobodnie otwierały 
się i zamykały, w ten 
sposób zlikwidujemy 
także drobne niesz-
czelności i tak zwa-
ne „ciągnienie od 
okna”.

Odpowiednie 
wietrzenie  l i -
kwiduje efekty 
m o s t k ó w  t e r -
micznych któ-
r e  w y s t ę p u j ą 
w prawie każdej 
budowli.  Utrata 
ciepła przez mostek 
cieplny to nie jedyna 
szkoda, jaką może on 
powodować. W miejscu 

jego powstawania temperatura 
powierzchni przegrody obniża 
się często bowiem do tego stop-
nia (przede wszystkim w zim-
nych porach roku), że przekro-
czona zostaje temperatura tzw. 
punktu rosy, czyli skraplania się 
pary wodnej. Zjawisko to niesie 
ze sobą duże ryzyko zawilgoce-
nia ścian oraz powstania pleśni 
i grzybów. 

W każdym mieszkaniu wilgoć 
powstaje w wyniku zwykłej, co-
dziennej aktywności  mieszkań-
ców takiej jak np. gotowanie, 
suszenie prania, kąpiel. Klu-
czem do utrzymania wilgotno-
ści powietrza na odpowiednim 
poziomie jest skuteczne od-
prowadzenie pary wodnej na 
zewnątrz. W pomieszczeniach, 
gdzie powstaje jej najwięcej, 
czyli w łazience i kuchni wen-
tylacja nie może być zasłonię-
ta. Nieodpowiednie wietrzenie 
wpływa na nadmierne zawilgo-
cenie powietrza a występujące 
mostki cieplne powodują skra-
planie i powstawanie w tym 
miejscu zagrzybienia. 

Jedną z najbardziej natural-
nych metod regulacji wilgot-
ności jest wyrobienie sobie 
codziennego nawyku krótko-
trwałego i intensywnego wie-
trzenia mieszkania. Dodać nale-
ży, że suche powietrze szybciej 

się nagrzewa 
od wilgot-

nego.l
A. Jacewicz

ILE KOSZTUJE DESZCZ?

W cieniu „rewolucji śmiecio-
wej’, gdzieś obok ekscytacji 
RODO i wśród emocji związa-
nych z wyborami samorządo-
wymi, weszła w życie jeszcze 
jedna zmiana, która wywróci 
świat Kowalskich i Nowaków 
do góry nogami. 

W związku z wejściem w ży-
cie ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne, wody opado-
we i roztopowe utraciły sta-
tus ścieków. Zmiana statusu 
„deszczówki” doprowadziła 
do daleko idących skutków 
prawnych,  któr ych konse-
kwencje nie długo odczujemy.

Od 24 sierpnia 2017 r. nie 
można już pobierać w tary-
fie za zbiorowe zaopatrzenie 
za wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, opłat za 
deszczówkę od mieszkańców 
miast, właścicieli parkingów 
lub innych podmiotów odpro-
wadzających deszczówkę do 
sieci kanalizacji deszczowej. 
Innymi słowy, przedsiębior-

stwo wodociągowo-kanali-
zacyjne nie może już ustalić 
tego rodzaju opłaty obok 
opłaty za dostarczanie wody 
i  odprowadzanie ścieków. 
Wynika to z prozaicznej przy-
czyny – skoro deszczówka nie 
jest ściekiem, to w świetle ak-
tualnych przepisów wychodzi 
z obszaru zainteresowania 
przedsiębiorstwa wod-kan. 
No i tutaj zaczynają się scho-
dy. 

Od stycznia 2017 r. na tere-
nie miasta Bydgoszczy  obo-
wiązuje nowa opłata za wody 
o p a d o w e  l u b  r o z t o p o w e , 
wprowadzona uchwałą Rady 
Miasta Bydgoszczy z dnia 19 
października 2016r. w sprawie 
ustalenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków. 
Wprowadzenie w/w taryfy zo-
stało uzasadnione  koniecz-
nością ponoszenia kosztów 
utrzymania sieci kanalizacji 
deszczowej stanowiącej wła-

sność Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji w Bydgoszczy - 
spółka z o. o. Siec kanalizacji 
deszczowej wymaga nakła-
dów zarówno na bieżącą eks-
ploatację oraz na przywró-
cenie do użytkowania części 
infrastruktur y,  która  jest 
w złym stanie. Wszelkie ule-
wy oraz nagłe roztopy muszą 
być sprawnie odprowadzane 
przez instalacje kanalizacyj-
ne, inaczej odczuwamy skutki 
zalanych ulic lub piwnic.

N a  p o d s t a w i e  u c h w a -
ły Rady Miasta z 2016 roku 
z opłaty tej wyłączone były 
gospodarstwa domowe dzięki 
uchwaleniu dopłaty, która po-
kryła 100% ustalonej opłaty. 
Dopłata ta wynosiła 3,96 zł 
brutto (3,67 zł netto) za 1 m3 
ścieków z wód opadowych lub 
roztopowych.

Następnie w sierpniu 2017 
roku w związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne, koniecz-
ne było uchylenie obowiązu-
jących taryf. W celu uchronie-
nia gospodarstw domowych 
od konieczności wnoszenia 
opłat za wody opadowe i roz-
topowe Rada Miasta Bydgosz-
czy postanowiła wydatkować 
z budżetu środki na dopłatę, 
czyli  za gospodarstwa do-
mowe cenę uiściło Miasto 
Bydgoszcz. Zasada ta  będzie 
obowiązywać do 31 grudnia 
2019 roku. Przez trzy lata go-
spodarstwa domowe nie od-
czuwały więc bezpośrednio 
skutków wprowadzenia tych 
zmian. 

Od 1 stycznia 2020 roku 
Miasto Bydgoszcz nie będzie 
prawdopodobnie już doko-
nywać płatności  za gospo-
darstwa domowe. Stosowne 
decyzje nie zostały jeszcze 
podjęte.  Naliczane opłaty 
za wody opadowe lub roz-
topowe mogą być  nowym 
składnikiem wydatków dla 
mieszkańców. Stawka opłata 
za odprowadzanie wód opa-
dowych lub roztopowych uję-
tych w otwarte lub zamknięte 
systemy kanalizacji deszczo-
wej służące do odprowadze-
nia opadów atmosferycznych 

wynosi 3,67 zł/m³ netto (3,96 
zł/ m³ brutto). 

I o ile znowu, Spółdzielnia 
stanie się „poborcą podatku 
od deszczu”, podobnie jak 
to ma miejsce w przypadku 
opłaty za śmieci, o tyle nasu-
wa się refleksja, że wprowa-
dzenie opłat za deszczówkę 
powinno być zachętą dla nas 
do troski o zasoby wodne. 
W końcu zmagazynowaną 
wodę można wykorzystać do 
różnych celów, a nasze zaso-
by położone są na terenach 
piaszczystych, które kiepsko 
asymilują wodę. To lato było 
gorące i suche. Trawniki za-
mieniły się w pustynne stepy. 
Walczyliśmy o każde drzewo, 
niestety wiele nowych na-
sadzeń nie poradziło sobie 
z trudnymi warunkami. 

Nowe prawo wodne wyzna-
cza jasną hierarchię postępo-
wania z wodami opadowymi. 
Jak najwięcej wody powin-
niśmy zatrzymać w miejscu, 
gdzie faktycznie spada, a do-
piero nadmiar odprowadzać. 

Fordońska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jako zarządca 
nieruchomości od kilku lat 
zmieniła podejście do urba-
nizacji Fordonu. Staramy się 
godzić sprzeczne interesy 
cywilizacji i naszego środo-
wiska. Budując nowe miejsca 
parkingowe stosujemy kost-
kę ażurową, by uchronić jak 
najwięcej powierzchni biolo-
gicznie czynnej. W nowych 
nieruchomościach, na traw-
nikach stosujemy systemy 
retencyjne, by jak najwięcej 
wody wchłonęła roślinność. 
Nasadzenia dostosowujemy 
do podłoża.

Z uwagą śledzimy prace 
M G M i Ż Ś  n a d  P r o g r a m e m 
Rozwoju Retencj i  .  Mamy 
nadzieję, iż zostaną w nim 
przewidziane środki na roz-
wój „ogrodów deszczowych”, 
o których pisaliśmy już Pań-
stwu w efesemce (nr 9 , paź-
dziernik 2016). I wraz  z Pań-
stwem czekamy na decyzję 
Radnych Miasta Bydgoszczy 
dotyczącą „podatku deszczo-
wego”.l

D. Kmuk, A.Jacewicz

Przykład ile to może kosztować:

Wielkość opadów przyjęta do wyliczenia opłat to 570 mm (jako średnia 10-cio letnich opadów) do obliczeń przyjęto 0,57m
Mieszkanie 50m2 , analogicznie dach powiększony o część klatki schodowej 52 m2, pięć kondygnacji. Bez innych powierzchni 
utwardzonych, które mogą zwiększyć o kolejnych kilka m2 powierzchnię do obliczeń. 

Opłata wynosi:
(52 m2 * 3,96zł  * 0,57 m ) / 5 (mieszkania wg kondygnacji) = 23,47 zł rocznie na mieszkanie
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Z PAMIĘTNIKA „MŁODEJ” ADMINISTRATORKI…

WSTĘP:

Zapytana o pomysł na arty-
kuł do listopadowego numeru 
FSM-ki, pomyślałam sobie, że 
pracuję tu dopiero od 2 miesięcy 
i mało wiem o życiu Spółdzielni 
i jej mieszkańcach, nie uczest-
niczyłam też w tworzeniu pla-
nów remontowych ani strategii 
rozwoju Spółdzielni, ale wiem: 
- czego doświadczam każdego 
dnia, co jest dla mnie trudne, 
- co jest dla mnie miłe i moty-
wuje mnie do pracy następnego 
dnia…
I zamierzam się właśnie TYM 
z Wami podzielić.

ROZWINIĘCIE:

Rozpoczynając pracę w FSM 
jako Administrator budynków, 
myślałam, że to spokojna pra-
ca, że większość czasu będę po-

święcać na BHP (Biuro Herbatkę 
Pije)  
Jak się okazało po kilku dniach 
pracy – jedną herbatkę/kaw-
kę piłam przez cały dzień…  
Nie narzekam, bo „jestem Ko-
bieta pracująca i żadnej pracy 
się nie boję”, więc zakasałam 
rękawy, założyłam wygodne 
obuwie i…ruszyłam zmierzyć 
się z nowymi wyzwaniami: 

1) codzienne sprawdzenie, czy 
„Corimp” wywiązuje się z umo-
wy z miastem i czy nasi miesz-
kańcy mają gdzie wyrzucać 
swoje śnieci? Jak nie - to monit! 
Telefon po raz setny dziesiąty! 
(na koniec sierpnia sytuacja się 
unormowała – na szczęście).
2) wyjście w teren i sprawdze-
nie dlaczego sąsiad zalewa 
sąsiada? A przy okazji i mienie 
Spółdzielni?
3) sprawdzenie stanu tech-
nicznego nieruchomości i jego 

czystości, bo każdy mieszka-
niec chce, aby otaczał go ład 
i porządek.
Przez pierwsze tygodnie pra-
cyschudłam 3 kg. Dziennie 
„przechodziłam” po moim 
terenie i nieruchomościach 
5.000-6.000 kroków, a śniada-
nie jadałam w „locie” pomiędzy 
zgłoszeniami napraw a warun-
kami na wymianę grzejników. 
Generalnie same korzyści : za-
oszczędziłam czas (i pieniądz) 
na wieczorny aerobik w klubie  
i jakoś tak samoczynnie „we-
szłam” w ciuchy z poprzedniej 
dekady 
Oprócz dbania o sylwetkę 
w pracy, jako „młoda” Admi-
nistratorka, zdobywam także 
nową wiedzę z zakresu np. 
entomologii (z gr. entomon 
– insekt, owad i logos – wie-
dza, nauka) – dział zoolo-
gii zajmujący się owadami. 
Wiem, gdzie mieszkają karalu-

chy, że lubią ludzkie siedziby, 
magazyny, piwnice, podziem-
ne rury i kanały ściekowe oraz 
wysypiska śmieci – koniecznie 
miej w domu kwas borowy i cu-
kier - https://tipy.interia.pl/
artykul_4303,jak-bezpiecznie-
-zwalczyc-karaluchy-w-miesz-
kaniu.html
Nabywam też wiedzę z za-
kresu ornitologii - głównym 
celem moich obserwacji są 
gołębie – to mądre ptaki; gro-
madzą się niedaleko pożywie-
nia (otwarte śmietniki) i z góry 
obserwują  „świeże dostawy” 
jedzenia; potem zabierają je 
na dachy i robią sobie gniaz-
da w ciepłych kominach wen 
tylacyjnych; https://tipy.inte-
ria.pl/artykul_4037,jak-pozby-
c-sie-golebi.html
Pomimo tego, iż jestem cał-
kiem „młodą” Administrator-
ką, osiągam już pewne rekordy,  
i tak: w piątek 20.09. tylko ja 

sama odebrałam 65 połą-
czeń telefonicznych w spra-
wie „ciepła w kaloryferach”.  
Zgłoszenia o zimnej wodzie 
w instalacji centralnego ogrze-
wania posypały się tego dnia 
Lawiną. Najstarsi Juhasi i Tater-
nicy nie pamiętają takiego oblę-
żenia na centralę telefoniczną 
FSM. Na szczęście po 3 dniach, 
telefonów było zdecydowanie 
mniej i mogłam wówczas odda-
lić się  w poszukiwaniu „nowych 
spraw do załatwienia” 
Wiecie, jak pięknie wyglą-
dają Nasze Osiedla widzia-
ne z poziomu dachu bloku?  
Ja to już wiem 

ZAKOŃCZENIE:

Ponoć dopiero po całym okrą-
głym roku kalendarzowym pra-
cy jako Administrator, nic już 
nie powinno mnie zaskoczyć…

Ale póki co – żeby nie było tak 
słodko i kolorowo – jest kilka 
rzeczy, które mi się nie podo-
bają. Między innymi to, jak 
wrzucamy pod śmietnik od-
pady budowlane, po remoncie 
i liczymy na to, że panowie 
techniczni FSM wywiozą je 
na wysypisko (po cichu, bez-
szelestnie,  bez kosztowo) 
A co mi się podoba i motywu-
je do pracy następnego dnia? 
– słowo DZIĘKUJĘ od miesz-
kańca, któremu pomogłam 
– w jakimkolwiek jego pro-
blemie, wielkim lub całkiem 
małym…
A pro po następnego Wydania 
– ciekawi jesteście, co mnie 
zaskoczy, a co będzie dla mnie 
miłe? z czym przyjdzie mi się 
zmierzyć w kolejnym kwarta-
le?  Ja TAK!

DO NASTĘPNEGO l
 M.Gajkowska

Prawnik radzi

BĘDĄC W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM UZYSKALIŚMY OD SPÓŁDZIELNI  
PRZYDZIAŁ SPÓŁDZIELCZEGO  LOKATORSKIEGO  PRAWA DO  
MIESZKANIA. MAŁŻEŃSTWO NASZE  USTAŁO POPRZEZ  ROZWÓD. 
CO W TAKIEJ  SYTUACJI Z PRAWEM DO LOKALU ?   

Obowiązujący od 09.09.2017r. 
zmieniony przepis art. 13 Ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
( Dz. U. 2018.845) przewiduje: 
„Po ustaniu małżeństwa wsku-
tek rozwodu lub po unieważnie-
niu małżeństwa małżonkowie 
zawiadamiają spółdzielnię, 
któremu z nich przypadło spół-
dzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego…”, a dalej:„ 
Do momentu zawiadomienia 
spółdzielni o tym, komu przy-
padło spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego, 
małżonkowie, których małżeń-
stwo zostało rozwiązane przez 

rozwód lub unieważnione, od-
powiadają solidarnie za opłaty, 
o których mowa w art. 4 ust. 1. ”( 
w/w Ustawy, czyli za tzw opłaty 
eksploatacyjne ).

Z takiej regulacji ustawowej 
wynika, że w obecnym stanie 
prawnym nie jest wymagany  po-
dział tego prawa. Usunięto rygor 
wygaśnięcia spółdzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu przy 
braku podziału w zakreślonym 
uprzednio, ustawowo terminie 
( 1 rok od ustania małżeństwa ).  

Byli małżonkowie mogą zatem 
pozostać współwłaścicielami 
tego prawa do lokalu , ale konse-

kwencją jest solidarna odpowie-
dzialność wobec Spółdzielni za 
opłaty związane z posiadanym 
prawem do lokalu.  Pozostają 
też  nadal współwłaścicielami ( 
w częściach ułamkowych ) prawa 
do wkładu mieszkaniowego jako  
wierzytelności, która  podlega 
dziedziczeniu na zasadach usta-
wowych wg Kodeksu cywilnego 
lub testamentowych, z wszyst-
kim tego konsekwencjami.  

Należy jednak dodać, że mogą 
także  dokonać podziału spół-
dzielczego lokatorskiego prawa 
wraz wkładem mieszkaniowym, 
wskazując zgodnie, któremu 

z nich przypadło  to prawo. Dla 
celów dowodowych,  pewności  
takiej czynności i ochrony za-
równo interesów Spółdzielni 
jak i bezpośrednio zaintereso-
wanych, wymagane jest aby 
zgodne oświadczenie zostało 
złożone ( podpisane ) przed pra-
cownikiem Spółdzielni lub pod-
pisy pod oświadczeniem były 
poświadczone przez notariusza. 

Jeśli byli małżonkowie  nie 
mogą uzyskać porozumienia 
w tym zakresie, to pozostaje 
im wniesienie sprawy na dro-
gę sądową.l

G.Kamińska
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09:30 – 10:15 Akademia MUNGO – zajęcia dla dzieci
14:00 – 17:00 MEDIKAM – bezpłatne szkoły 

dla dorosłych – florystyka
15:00 – 17:00 Związek Kombatantów – dyżur

17:30 – 18:15 Akademia MUNGO – zajęcia dla dzieci
18:15 – 19:30 Akademia ruchu Tercja – zajęcia dla dzieci

PLAN PRACY 
KLUBU „HEROS”

WITAMY W FSM

Rynek mieszkaniowy to szerokie 
pojęcie. 

Mieszkania z rynku pierwot-
nego, z rynku wtórnego, małe, 
duże, zadbane i do remontu.

Obroty, transakcje, sprzedaże 
i kupna. 

Codzienność w branży zarządu  
nieruchomościami .

Na rynku mieszkaniowym  
panuje nieustanny ruch.  

Zmieniają się właściciele lo-
kali. Nowych witamy, odchodzą-
cych żegnamy. 

Kupno mieszkania jest du-
żym wyzwaniem i poważ-
ną decyzją  generującą stres, 
zniecierpliwienie,  ale  również 
radość i nowe oczekiwania.  
Zdajemy sobie z tego doskonale 
sprawę.

Pracownicy Biura Obsługi 
Mieszkańców   spotykają się  z  
nowymi właścicielami mieszkań 
najczęściej zaraz po kupnie ta-
kiego lokalu oraz dokonują w Ich 
obecności niezbędnej rejestracji 
w bazie danych . 

Szanując Państwa  czas , ogra-
niczyliśmy wszelkie formalności,  
do wypisania jednego,  jedno-
stronicowego kwestionariusza. 
I to jest wszystko co Państwo 
musicie wykonać.

Dalej to już nasze zadanie.
Dokument pierwszy, to  aktu-

alne naliczenie opłat miesięcz-
nych z numerem konta do tych 
opłat.  /Możemy również dla 
zainteresowanych wydrukować 
tradycyjną blankietową  ksią-
żeczkę/.

Dokument drugi to dostęp 
do Elektronicznego Biura Ob-
sługi Klienta /EBOK/, niezbęd-
ny   w dzisiejszym  „wirtualnym 
świecie”. Jest do droga do zdal-
nego kontaktu: podawania infor-
macji, zgłaszania  zmian.

Biuro Obsługi Mieszkańców  
przeprowadzi  Państwa również 
w innych tematach, jakie niewąt-
pliwie wiążą się z decyzją o kup-
nie mieszkania.

Przeprowadzenie remontu, 
w zależności od zakresu prac, 
może wymagać uzyskania od-
powiednich zgód lub pozwoleń.  
Na miejscu pomożemy wypisać 
stosowne wnioski i prawidłowo 
przekierujemy  je do załatwienia.  

Najczęstsze tematy remonto-
wo-mieszkaniowe:

• wymiana kaloryferów, sto-
larki okiennej, przebudowy, 
wyburzenia ścianek  itp.

• uzyskanie darmowego wor-
ka na odpady remontowe,

• kody do domofonów
• możliwość korzystania 

z dodatkowych pomiesz-
czeń

Czas remontu to ciężkie 
chwile dla inwestora, które jed-
nak rekompensuje wizja efektu 
końcowego. Są to również trudne 
chwile dla sąsiadów, pamiętajmy 
więc  o zachowaniu  poprawnych 
relacji.

Życzymy wszystkim nowym 
właścicielom satysfakcji z za-
mieszkania w tak ładnej dziel-
nicy miasta  jaką  jest Nowy 
Fordon.l

M. Frejter

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Czwartek

11:00 – 12:00 Gimnastyka dla Pań 50+
14:00 – 16:00 Klub Seniora

16:45 – 18:45 Akademia MUNGO – zajęcia dla dzieci
8:30 – 19:30 Gimnastyka dla Pań 50+

11:00 – 13:00 Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – dyżur

17:00 – 18:45 Akademia MUNGO – zajęcia dla dzieci
20:00 – 21:30 Joga

Zebrania FSM z członkami spółdzielni.

11:00 – 12:00 Gimnastyka dla Pań 50+
17:00 – 18:45 Akademia MUNGO – zajęcia dla dzieci

18:30 – 19:30 Gimnastyka dla Pań 50+

09:30 – 10:15 Akademia MUNGO – zajęcia dla dzieci
11:00 – 12:00 Gimnastyka dla Pań 50+

Zajęcia stałe

Biuro Obsługi Mieszkańców zaprasza.

Proponowane imprezy
 
 Koncerty muzyki klasycznej 

 Biesiady 

 Program estradowy „Seniorzy Seniorom 

 Wieczorki Taneczne Piątek

Piątek
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CZAS NA RELAKS - KRZYŻÓWKA

1. Ekolodzy biją na alarm w jego obronie
2. Wytwarzamy je wszyscy
3. Nauka o budowie ziemi
4. Obiekt kojarzony z rekreacją wodną
5. Nie ptak, ale chroniony
6. Urządzenie lub znak zodiaku
7. Terenowa  … w Myślęcinku
8. Topią się na Grenlandii
9. Opracował skalę temperatur
10. Rośnie na polu wśród zbóż

Na rozwiązania krzyżówki
czekamy w sekretariacie
FSM przy ul. Kleeberga 2 do
06.12.2019r. Dla pierwszych
pięciu osób, które poprawnie
rozwiążą krzyżówkę
przygotowaliśmy 5 zestawów
nagrodowych z albumem
niespodzianką!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Patron fordońskiej ulicy

Wojciech 
Łochowski

Patron ulicy w zasobach osiedla 
„Przylesie” Wojciech Łochowski 
przyszedł na świat w rodzinie 
Jana i Anny Parkuzzi z zasymi-
lowanej włoskiej rodziny. Rok 
urodzenia nie jest znany.  Przy-
puszcza się, że ród Łochowskich 
pochodził ze wsi Łachowo pod 
Szubinem, chociaż wielu oso-
bom nazwisko mylnie kojarzy 
się z podbydgoskim Łochowem.

Wojciech Łochowski był raj-
cą i ławnikiem miejskim, bur-
mistrzem w latach 1636-1637, 
a także kupcem i autorem kro-
niki miasta doprowadzonej do 
1637 roku („Chronicom civitatis 
Bidgostiensis”).  Kronika zawie-
ra odpisy dokumentów, stresz-
czenia uchwał rady miejskiej 
i cechów, wykazy burmistrzów, 
rajców i ławników. Dzisiaj sta-
nowi cenne źródło poznania 
bydgoskiej kultury mieszczań-
skiej i dziejów miasta. Łochow-
ski posiadał bogaty księgozbiór, 
dom i spichlerz oraz grunta 
w mieście. Za czasów sprawo-

wania przez niego urzędu bur-
mistrza utworzono w Bydgosz-
czy oddział zbrojny (formację 
przypominającą straż miejską) 
mający na celu utrzymanie ładu 
i porządku w mieście. Na uwagę 
zasługuje fakt, że syn patrona 
(również Wojciech Łochowski) 
poszedł w ślady ojca i także 
pełnił urząd burmistrza Byd-
goszczy (w 1665 roku). 

Był dobrodziejem świątyni, 
fundatorem chrzcielnicy i innych 
przedmiotów sakralnych takich 
jak dzwony i ornaty podarowa-
ne kościołowi farnemu. Wspie-
rał także kościół Klarysek, dla 
którego ufundował kaplicę 
kapłańską w 1646 roku. Zmarł 
września 1651 roku w Bydgosz-
czy a jego ciało spoczęło w kryp-
cie kościoła pw. Św. Marcina 
i Mikołaja przy ul. Farnej, gdzie 
do dzisiaj można oglądać płyty 
nagrobne Łochowskiego (jedną 
ufundowaną przez jego rodzinę 
a drugą zapewne przez probosz-
cza kościoła).l
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Na rozwiązania krzyżówki
czekamy w sekretariacie
FSM przy ul. Kleeberga 2 do
06.12.2019r. Dla pierwszych
pięciu osób, które poprawnie
rozwiążą krzyżówkę
przygotowaliśmy 5 zestawów
nagrodowych z albumem
niespodzianką!

OTWÓRZ SIĘ NA ROZRYWKĘ I SPORTOWE EMOCJE
DO ZOBACZENIA W DOMU !

www.tvgawex.pl

Instalacja bezinwazyjna
Aktywacja 0 zł

INTERNET 6 M-CY
GRATIS
6 M-CY
GRATIS

Przepis

Pierniki

Są takie przepisy, które co roku 
pozostają takie same. Tradycja, 
zwłaszcza w Święta, jest  bardzo 
ważna. W mojej rodzinie dzieci 
pieką pierniczki, które jeszcze ni-
gdy nie doczekały świąt .

Oto przepis:

Składniki:
• ½ kg mąki pszennej
• 1 szklanka cukru pudru

• ½ kostka margaryny
• ½ szklanki miodu płyn-

nego
• 1 jajko
• 1 lyżeczka sody oczysz-

czonej
• przyprawa piernikowa 

(kardamon, cynamon, 
kakao)

Mąkę przesiać należy na stolni-
cy, zrobić dołek, wlać miód, wsy-

pać cukier, dodać pokrajaną mar-
garynę, wbić jajko, dodać sodę 
i przyprawy. Wszystko zagnieść 
na jednolitą masę. Następnie 
rozwałkować na grubość 0,5 cm 
i wykrawać różne wzory.

Piec 10-15 min w piekarniku 
nagrzanym do 180 stopni. Po 
wyjęciu ozdobić wg upodobania 
lukrem i lentilkami, gumisiami 
czy zwykłą posypką.l 

D.Kmuk
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BĄDŹMY W KONTAKCIE! SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO DZIAŁÓW SPÓŁDZIELNI

Dział/stanowisko Nr telefonu wewnętrzny

Dział Obsługi Mieszkańców 300

Dział Techniczno-Inwestycyjny 320

Dział Analiz i Rozliczeń Mediów 310

Biuro Zarządu 309

Dział Prawny 380

Dział Rachunkowości 370

Dział Windykacji Należności 210

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością Grzegorz Borkowski 227

Pełnomocnik Zarządu ds. Samorządowych Krzysztof Mójta 333

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Lokalami Użytkowymi Andrzej Szczypiorski 270

Klub „Heros”, ul. Thommée 1, heros@fordonskasm.pl 52 343-00-04, 882 444 808

Pogotowie działa po godzinach pracy spółdzielni oraz w niedzielę i święta Nr telefonu

Instalsystem – awarie WOD-KAN, CO, elektryczne, gazowe 605-268-653, 603-929-347

Elwind – awarie windy Osiedla „Tatrzańskie”, „Niepodległości”, „Szybowników” ul. Duboisa 2 606-995-002

Pobud – awarie windy Osiedla „Bajka”, „Szybowników”, „Bohaterów”, „Przylesie”, „Nad Wisłą” 52-320-22-34, 512-384-658

Nieruchomości FSM ubezpiecza UNIQA Serwis likwidacyjny szkód mieszkaniowych: 42 63 44 844

POGOTOWIE TECHNICZNE I DŹWIGOWE, LIKWIDACJA SZKÓD

NUMER TELEFONU DO SPÓŁDZIELNI: 52 343 02 72
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BĄDŹMY W KONTAKCIE! SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO ADMINISTRACJI OSIEDLI FSM

A/Os. „Nad Wisłą”, „Tatrzańskiego” i „ Niepodległości”
ul. Wyzwolenia 95

52  344-14-98
52  343-02-72

w.111

Agnieszka Samul, 
nwtn@fordonskasm.pl

Kierownik

Hallera 3,5,6,7,8,9, Zaruskiego 1,4, Wyzwolenia 76,94,96,98,100,102 w.113 Beata Zagajewska
b.zagajewska@fordonskasm.pl, kom. 882 101 984

Śnieżna 2, Lawinowa 6,7,8, Juhasów 2,4, Janosika 5,7, Taterników 3, 
Wyzwolenia 79, Wyzwolenia 93+ poczta i fryzjer, Wyzwolenia 95 – siedziba 
Administracji, Derdowskiego 9

w.114 Magdalena Gajkowska
m.gajkowska@fordonskasm.pl, kom.882 102 022

GOPR 1,3,5,7,9, Chałubińskiego1,2,4,6, Roja 3,5, Marusarzówny 1 w.115 Justyna Kastrau
j.kastrau@fordonskasm.pl, kom. 882 101 982

Bachledy 2,3,5, Czecha 1,2,3, Witkiewicza 5,7, Sabały 1,3,5,7, Zaruskiego 3,6 w.116 Daria Kopecka-Wenckowska
d.kopecka@fordonskasm.pl, kom.882 101 979

Janosika 2-Taterników 1, Janosika 1- Janosika 3, Lawinowa 10 - Lawinowa 12
Lawinowa 14 – Zbójnicka 2, Zbójnicka 1 – Zbójnicka 3, Pod Reglami 2 – Śnieżna 1 w.117 Janusz Buczkowski

j.buczkowski@fordonskasm.pl, kom.882 101 975

Wyzwolenia 99,101,103,105,107,116,118, Tuchołkowej 1,3, Gryfa Pomorskiego 43,
Lawinowa 16,18,20,22,24,26 w.118 Dorota Żelazna

d.zelazna@fordonskasm.pl, kom.694 497 261

Altanowa 1,3,5, Pielęgniarska 15, 17a-przedszkole, Pielęgniars-
ka 19,21,25,27,29,31, Pielęgniarska-pawilon, Gryfa Pomorskiego 
1,1A,1B,3,5,5A,5B,7,9, Garaże przy ul. Pielęgniarskiej 23

w.119 Wojciech Kucybała
w.kucybala@fordonskasm.pl, kom. 606 671 597

A/Os. „Bohaterów” i „Przylesie”
ul. Fiedlera 9

52 344-37-89
52 343-02-72

w.121

Violetta Warszewska
bp@fordonskasm.pl

Kierownik

Piwnika-Ponurego 4, Monte Cassino 1,2,3,4,5,6, Gierczak 13, Kleeberga 5 w.123 Mariola Teresińska
m.teresinska@fordonskasm.pl, kom.882 102 029

Igrzyskowa 1,3,6, Pawilon Igrzyskowa 1a,4, Pawilon Gierczak 11, Sucharskiego 2, 
Thommée 1,3 w.124 Sławomir Foksiński 

s.foksinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 024 

Sucharskiego 4, Gierczak 4,6, Kleeberga 3, Witeckiego 1,2,3, Garaże Fieldorfa 
„Nila” 12,18 w.125 Karolina Kowalik

k.kowalik@fordonaksm.pl, kom.882 102 023

Fieldorfa „Nila” 1,2,4,11, Kleina 2,5, Piórka 1 w.126 Leonard Starszak
l.starszak@fordonskasm.pl, kom.882 102 005

Kleina 7, Łochowskiego 4,4A, Mielczarskiego 1,2,4, Sosnowskiego 1,3,4,5, Fiel-
dorfa „Nila” 6
WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA: - BYDGOSZCZ ul. TRYBOWSKIEGO 9

w.127 Piotr Kunowski
p.kunowski@fordonskasm.pl, kom.882 101 994

Fieldorfa „Nila” 15, Fiedlera 1, Kleina 4, Stomy 2, Łabendzińskiego 1,2,4, 
Bielawskiego 2 w.128 Małgorzata Bujałkowska-Lepiarz

m.bujalkowska@fordonskasm.pl, kom.882 101 989

Krysiewiczowej 2, Łochowskiego 2,3,5,7, Bielawskiego 1, Garaże:Fiedlera 8, 
Twardzickiego 4,14E
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA: - SOLEC KUJAWSKI ul. KUJAWSKA 3C,3D

w.127 Michał Walentowicz
m.walentowicz@fordonskasm.pl, kom.882 101 985

A/Os. „Bajka” i „Szybowników”
ul. Rataja 2 

52 343-05-06 
52 343-02-72

w.131

Kryspin Skiba 
k.skiba@fordonskasm.pl 

bsz@fordonskasm.pl
Kierownik

Dubois 1, 2, Golloba 4, 6, 8, 10, 14, 16, Przyjaciół 1, Witosa 1, 2, 3, 4, 5, 6
Garaże Przyjaciół 4, Garaże Andersa 31 w.138 Patryk Heymann

p.heymann@fordonskasm.pl, kom. 882 102 018

Andersena 8, Rodzinna 1, 4, Gościnna 2, 3, Szczęśliwa 2, 3, 4, 5, Porazińskiej 2, 
4, 6, Garaże przy ul. Andersena w.134 Patryk Machaliński 

p.machalinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 019

Porazińskiej 5, 7, Brzechwy 3, Szancera 2, 3, 4, Zarembiny 25, Skarżyńskiego 9, 11, 
Wierzejewskiego 2, Przybory 3, 5, Pawilon Porazińskiej 1, Pawilon Brzechwy 1 w.135 Adam Rafiński

a.rafinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 016

Golloba 1, 3, 5, Kwiatkowskiego 4, 6, Przybory 2,4,6, Rzeźniackiego 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, Skarżyńskiego 3, 5, Zürna 1, 3 w.136 Andrzej Chisiński

a.chisinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 014

Przybory 7, 9, 11, Rataja 2, 4, 6, 8, 10, Skarżyńskiego 7, Wierzejewskiego 1
Zürna 2, Garaże Rataja 8, Rataja - Teren Przy Rynku i Eneii w.137 Izabela Szostak-Sobecka

i.szostak@fordonskasm.pl, kom. 882 102 011

Szancera 5, Zarembiny 15, 19, 21, Gawędy 1, 2, Zarembiny 2, 4, 5, 7
Garaże przy ul. Zarembiny, Park + wybieg dla psów w.133 Kamil Łata 

k.lata@fordonskasm.pl, kom. 514 930 152



PIELĘGNIARSKA 2
85-790 Bydgoszcz - Stary Fordon

+48 52 347 28 30

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 18:00

www.emaxbydgoszcz.pl

Sobota 7:30 - 14:00

DZIAŁ BUDOWLANY 605-884-199


