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Drodzy
mieszkańcy
i sympatycy

Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bydgoszczy!
Życzymy Państwu samych pogodnych chwil w okresie
nadchodzących wakacji. Dużo zdrowia, pięknej pogody, upragnionego wypoczynku w gronie najbliższych i bezpieczeństwa.
Pamiętajmy, aby w okresie wakacyjnym zwrócić na nie szczególną
uwagę. Niech optymizm, energia i nadzieja na lepsze czasy
towarzyszą nam na co dzień.
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bydgoszczy

Sprzedaż i wynajem lokali mieszkalnych,
miejsc postojowych,garaży, lokali
użytkowych
52 342 09 52
bok@psm.bydgoszcz.pl

Pogotowie techniczne
UWAGA! Nowy numer
504-038-481
po godzinach pracy Spółdzielni
oraz w weekendy i święta całodobowo.
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Drodzy Członkowie i Mieszkańcy
Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

Czas pandemii wywołał w sercu wielu z nas niepokój i troskę o to, co przyniosą
najbliższe miesiące. Jest to zrozumiałe,
ponieważ każdy z nas ma w swoim
otoczeniu osoby starsze i schorowane. Tym, co może pomóc nam w trudnym czasie będzie przede wszystkim
życzliwość, poczucie wspólnoty i nadzieja. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa
dokłada wszelkich starań, aby wszyscy
mieszkańcy i interesanci czuli jej wsparcie.
Jeżeli potrzebują Państwo załatwić ważne
sprawy w naszym biurze – zapraszamy! Przestrzegamy wszystkich zaleceń
sanitarnych i czujemy się w obowiązku,
aby zapewnić mieszkańcom pełne
bezpieczeństwo.
Ponadto
rozwijamy możliwości kontaktu z Państwem
wykorzystując tak nieoceniony w obecnej pandemicznej sytuacji internet oraz
inne środki komunikacji elektronicznej,
co oznacza, że każdy zainteresowany
może wygodnie załatwić swoje sprawy,
nie wychodząc z domu. Pracujemy
bez zmian, cały czas z tym samym zaangażowaniem. Ważne decyzje i uchwały
nadal są podejmowane na bieżąco przez
Zarząd, a posiedzenia odbywają się
zgodnie z porządkiem obrad.
Remonty, naprawy oraz budowa nowych
budynków mieszkalnych przeprowadzane
są jak dotychczas, zgodnie z planem
realizując prace na rzecz poprawy jakości
życia w naszej Spółdzielni. Zarząd przyjmuje w swoim biurze interesantów w każdy
wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 po
uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni osobiście lub telefonicznie pod numerem 52 342-07-66.
Jeżeli mają Państwo potrzebę spotkać
się twarzą w twarz i omówić ważne kwestie, nic nie stoi na przeszkodzie. Udziela-

nie pomocy i wsparcia jest, było i będzie
naszym priorytetem, bez względu na aktualnie panujące warunki.
Nie mamy jednak wpływu na obecną
sytuację, dotyczącą braku możliwości
spotkania się członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. Jest to czas, w którym
możemy poruszać szczególnie ważne
kwestie, dyskutując o tym w większym gronie i słuchając głosu każdego mieszkańca.
Takie spotkania pozwalają nam na lepsze
rozeznanie się w sprawach mieszkańców,
poznanie ich potrzeb i wizji współpracy.
Właśnie dlatego brak możliwości przygotowania Walnego Zgromadzenia i
„związane ręce” w tej kwestii dotykają
nas najbardziej. Nie tracimy jednak nadziei i prosimy o to również naszych
mieszkańców. Czas bez spotkań jest dla
nas czasem, w którym jeszcze dokładniej
analizujemy wszystkie problemy, i przygotowujemy się do ich rozwiązania. Pełni
zapału i gotowi do pracy spotkamy się,
gdy będzie to możliwe i bezpieczne.
Windykacja należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali
mieszkalnych, użytkowych i garaży
prowadzona jest bez zakłóceń i stanowi
ważny element naszej pracy. W wyniku
tych działań w Spółdzielni wysokość
zadłużenia w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego znacznie się
zmniejszyła (zadłużenie na koniec 2020
r. stanowi 2,18% rocznych naliczeń; ten
sam wskaźnik na koniec 2019 r. wynosił
2,65%).
Ci z Państwa, którzy są zainteresowani naszymi najnowszymi inwestycjami, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej lub na stronie internetowej
Spółdzielni w zakładce „nasze inwest-

3

ycje”. Pandemia nie pokrzyżowała tak
ważnych dla nas planów, a zainteresowanie nowymi budynkami przeszło nasze
najśmielsze oczekiwania.
Dość duże zaniepokojenie wśród mieszkańców wywołała decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zaniechaniu finansowania oświetlania terenów zewnętrznych
(miejsc publicznych) położonych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Z powodu tej decyzji od 1 lutego 2021r. wyłączono
niektóre latarnie w mieście, te finansowane z budżetu miasta. Zarząd Pomorskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej przewidując
skutki tych działań oraz mając na uwadze
bezpieczeństwo naszych mieszkańców
podpisał umowę z ENEA Oświetlenie na
wykonanie usługi utrzymania i konserwacji
punktów świetlnych oświetlających drogi i miejsca publiczne położone na terenie
Miasta Bydgoszczy a administrowane
przez PSM.
Życzliwość i wyrozumiałość, jaka spotyka
nas z Państwa strony w czasie pandemii
jest nieoceniona. Bardzo dziękujemy za
wsparcie i liczne uwagi, które pomogły
Spółdzielni w jeszcze lepszej realizacji
zakładanych celów.
Obecna sytuacja przypomina nam, że najcenniejsze
jest zdrowie, dlatego pragniemy złożyć
Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności,
abyśmy mogli spotykać się jak najszybciej, jeszcze silniejsi i bardziej zmotywowani do wspólnych działań. Dbajmy również o bezpieczeństwo swoich
najbliższych w okresie wakacji i korzystajmy z ciepłych i słonecznych dni rozsądnie.
Prezes Zarządu
Barbara Bernasińska

INFORMATOR PSM

Taczaka 6

LATO 2021

Gołębia 65

Jaskółcza 42

Konopczyńskiego 1

Gołębia 11

Bortnowskiego 14

Remonty zasobów
mieszkaniowych

w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.
Coroczny plan wykorzystania funduszu
remontowego, zatwierdzany uchwałą
Rady Nadzorczej, budowany jest w oparciu o dostępne środki z odpisu funduszu remontowego i plan prac remontowych na rok
bieżący. Z uwagi na ogłoszony w naszym
kraju w 2020 roku stan epidemii koronawirusa i związane z tym wskazane
ograniczenie kontaktów z mieszkańcami
oraz utrudniony dostęp do wykonawców
prac, plan prac remontowych rozpisany
został na okres dwuletni, tj. na lata 2020
i 2021.
Pomimo przejściowych trudności w dostępie do firm wykonawczych, większość
zadań, założonych do przeprowadzenia w tych latach na poszczególnych
nieruchomościach, została już zrealizowana bądź jest w trakcie realizacji. Zadaniem priorytetowym w ostatnich 5 latach
stały się remonty całkowite balkonów
wraz z przeprowadzaną renowacją balustrad balkonowych i malowaniem elewacji
balkonowych. Dlaczego akurat te
prace? Ponieważ przestrzeń balkonowa
jest ważna dla wielu mieszkańców
bloków. To właśnie na balkonie relaksujemy się i chętnie spędzamy czas
z rodziną i znajomymi. Odpowiednie
warunki pozwalają na aranżację balkonów
według własnego pomysłu, a te stają się
miejscem, w którym z przyjemnością pijemy kawę i cieszymy się z ładnej pogody.
Bezpieczeństwo na balkonie jest równie
kluczową kwestią, dlatego jego remont
jak i renowacja balustrad jest niezbędna.
Od 2015 roku, Pomorska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Bydgoszczy wyremontowała blisko 600 szt. balkonów na
różnych budynkach, będących w jej
zarządzie. Niektóre realizacje możecie
zobaczyć na zdjęciach.
Inaczej sprawa miała się z budynkami
przy ul. Sokołów Bydgoskich 2 i 4, których

termomodernizację i remonty balkonów
udało się w całości zrealizować w jednym
roku kalendarzowym, przy wsparciu tych
prac niskooprocentowanym kredytem
termomodernizacyjnym . Od dwóch lat
mieszkańcy tych nieruchomości w pełni
mogą cieszyć się z odmienionego wizerunku swoich bloków mieszkalnych. W pr-

zypadku ww. budynków na Kromera 2 i 4
oraz Kołobrzeskiej 13 i 17, gdzie docieplenia i remonty balkonów realizowane są tylkoiwyłącznieześrodkówfunduszuremontowego
danej nieruchomości, z uwagi na ograniczone środki tego funduszu i znaczny koszt
tych robót, prace te potrwają z pewnością
jeszcze kilka kolejnych lat.

Elewacje po wykonanym dociepleniu ścian
i po remontach balkonów

Kołobrzeska 13 – przed remontem

Kołobrzeska 13 – po remoncie

Kromera 2 – przed remontem

Kromera 2 – po remoncie
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Poza wspomnianymi wyżej remontami balkonów czy dociepleniami ścian
zewnętrznych w ramach środków funduszu remontowego realizowane są
też inne zadania remontowe. Po części
wynikają one z wniosków z przeprowadzonych, okresowych przeglądów technicznych budynków, wniosków i oczekiwań
zgłoszonych przez mieszkańców czy
własnych
obserwacji
pracowników
Spółdzielni.
I tak w 2020 i 2021 roku wykonano w ramach funduszu remontowego
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widualnych lub wielostanowiskowych na
nieruchomościach (Gołębia 30A, Fałata
8, Fałata 9, Fałata 10, Powstańców Warszawy 6A); wymiany istniejącej wiaty
śmietnikowej na nową, większą (Gersona
21 i 23, Kromera 2).
Innym rodzajem prac wykonywanych
na poszczególnych nieruchomościach
są prace pielęgnacyjno-renowacyjne
na terenach zielonych oraz renowacje
urządzeń i sprzętów na placach zabaw.
To tylko niektóre z większych zadań remontowych, jakie Spółdzielnia przepro-

Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.

Kromera 2 – nowa wiata śmietnikowa

Fałata 9 – portale z zewnątrz

lub są w trakcie realizacji m.in. prace
związane z remontem portali wejściowych
do klatek schodowych w wielu lokalizacjach.
Inne prace, o których należałoby wspomnieć, to również remonty, nieco mniej
widoczne na co dzień, a które także są
ważne, m.in. remonty pokryć dachowych czy rynien i inne prace naprawcze
na dachach budynków, czy zadaszeniach portali; montaż nasad kominowych
wspomagających działanie wentylacji grawitacyjnej; naprawy związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego
ogrzewania czy elektrycznymi w budynkach; bieżące naprawy bram wjazdowych czy garażowych; miejscowe naprawy
nawierzchni chodników, schodów, dróg,
parkingów, opasek oraz nawierzchni przy
wiatach śmietnikowych, na poszczególnych nieruchomościach; wymiany detektorów w garażach wielostanowiskowych
itp.
Pozostałe prace remontowe w okresie
2020 - 2021 dotyczyły m.in.: wymiany
starych domofonów na nowocześniejsze
centrale cyfrowe (Leszczyńskiego 61,
Sokołów Bydgoskich 2, Ceramiczna 3);
wymiany
odwodnienia
liniowego
w garażach wielostanowiskowych (Gersona 19A, Gołębia 73); remontu murków
oporowych wraz z malowaniem balustrad przy zjazdach do garaży indy-

Kromera 2 – wnętrze portalu wejściowego

Konopczyńskiego 1 – dach portalu

wadziła w 2020 i 2021 roku, bądź
jest w trakcie ich realizacji. Część z zadań
zaplanowanych na te lata, jeszcze się nie
rozpoczęła. Szczegółowy wykaz wykonanych w danym roku prac remontowych
ze środków funduszu remontowego, na
poszczególnych nieruchomościach, publikowany jest w corocznym sprawozdaniu

Konopczyńskiego 1 – nowe pokrycie z papy

Chołoniewskiego 8 – klatka schodowa

Fałata 14 – klatka
schodowa
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Bortnowskiego 16 – wnętrze portalu wejściowego
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Jakie kwiaty posadzić na balkonie?
Mini poradnik.

Zarówno balkony, jak i tarasy pomagają
mieszkańcom wielkich miast cieszyć się
kontaktem z naturą i przyrodą, prawie
jak we własnym ogrodzie. Posiadanie
balkonu nawet niewielkich rozmiarów
może okazać się początkiem ciekawego hobby i rozbudzić w każdym z nas
kreatywność. Sprawdź, jak zaprojektować
swoją przestrzeń balkonową i co warto
sadzić, aby uzyskać niesamowite efekty!
Jakie kwiaty będą odpowiednie na balkon
od strony wschodniej?

Balkony wychodzące
na wschód
cieszą się dużą popularnością wśród
miłośników kwiatów. Wszystko ze
względu na wegetację, która odbywa
się zgodnie z rytmem przyrody. Rośliny
zasadzone na takim balkonie rano budzą
się promieniami słonecznymi i grzeją
się w nich do godzin popołudniowych,
by wieczorem odpoczywać w cieniu.
Popołudniowy półcień jest idealny dla takich kwiatów jak begonia czy fuksja, za
to niechętne do zmniejszonego światła
są np. dalie. Wybór roślin na balkon od
strony wschodniej jest dość szeroki, zatem klasyczne rośliny skrzynkowe warto
zestawiać z tymi o bardziej dekoracyjnych
liściach jak np. zielono – żółty plektrantus,
czy z roślinami o zwisających pędach,
jak np. lobelia zwisająca. Świetnym
pomysłem będą również róże, lawenda i pnącza.

Kwiaty najlepiej
rozwijające się na
balkonach zachodnich:
Balkon zachodni to przede wszystkim intensywne ciepło, którego wbrew pozorom
nie toleruje wiele roślin. Dobór odpowiednich kwiatów sprawi, że wieczorem, gdy zajdzie słońce, wypełnią przestrzeń pięknym
zapachem i będą w ciągu dnia rosły
duże i zdrowe. Przetrwają w tych warunkach gatunki lubiące zarówno poranną
dawkę cienia, jak i te potrzebujące dużo
ciepła przed nocą, np. lawenda, oleander, żeniszek meksykański czy drobne
kwiatki smagliczki lub bakopy. Znakomitym wyborem są tzw. rośliny księżycowe
– datura, wiciokrzew czy maciejka. Warto
pamiętać, że przy tego typu kwiatach czas
na podlewanie jest wieczorem, ponieważ
podlewanie w pełnym nasłonecznieniu
może poparzyć delikatne liście i kwiaty
tych roślin.

Balkon południowy
oraz północny –
przykładowe rośliny:
Mimo utartego stwierdzenia, że najłatwiej
zaaranżować
balkon
południowy,
bo stwarza najlepsze warunki wegetacji dla roślin, nie jest to do końca
prawdą. Część kwiatów przy nadmiarze gorąca ginie, a więc i tutaj musimy
postawić na przemyślany wybór. Dobrym
sposobem przy wyjątkowo upalnych
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dniach będzie osłonięcie roślin parasolem lub markizą. Tutaj warto pamiętać
także o regularnym i obfitym podlewaniu
roślin w ciągu dnia. Posadźmy więc te
kwiaty, które w pełnym słońcu przetrwają
cały dzień: tradycyjne balkonowe – aster, bakopa, celozja pierzasta, dalia,
diascja, dipladenia, gazania, goździk
brodaty, surfinia, lantana, maciejka, uczep rózgowaty, lwia paszcza, nemezja,
osteospermum, ostróżka, pelargonia rabatowa, krzewy – agapant, bugenwilla,
kalina, oleander, pięciornik krzewiasty,
róża, zioła – bazylia, mięta pieprzowa,
oregano, rozmaryn, tymianek.
Balkon północny to ten, na którym jest
dużo cienia i niewiele światła, więc wybór
roślin nie należy do najłatwiejszych.
Większość tych popularnych i lubianych
nie przepada za takimi warunkami, ale
to nie znaczy, że posiadając balkon od
strony północnej nie możemy go pięknie
urządzić. Sprawdzą się tutaj m.in.: begonia bulwiasta, hortensja, bratek, fuksja, niecierpek, przewrotnik, ostróżka,
lawenda, petunia czy tawułka. Spośród
roślin o dekoracyjnych liściach warto
postawić na funkię, sagowiec, jasnotę,
tojeść albo bluszczyk kurdybanek. Zacieniony balkon to dobre miejsce do rozwoju dla pnączy, takich jak bluszcz pospolity, kokornak czy aktinidia.

INFORMATOR PSM

LATO 2021

Dodatki mieszkaniowe
(także dla zadłużonych)

Z uwagi na panującą pandemię, w wielu
rodzinach i u osób samotnie mieszkających
mogły pojawić się problemy finansowe, które odbiły się na osiąganych
miesięcznych dochodach. Najczęściej
przyczyną takiego stanu rzeczy była utrata
pracy, zmniejszenie godzin zatrudnienia,
czy też zasiłki opiekuńcze i chorobowe.
Często obniżenie dochodów rodziny przyczynia się do powstania
zaległości w płatnościach, np. za miesz-

macierzyńskie, pomoc materialna
rodziny, a także pomoc w postaci
zasiłków z MOPS. Co bardzo
istotne, nie wliczamy do dochodu:
świadczenia wychowawczego,
czyli tzw. 500+, Dobry Start, czyli
tzw. 300 +, stypendium i zasiłku
szkolnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
dodatkumieszkaniowegoienergetycznego
oraz 13 emerytury.

Urzędu Skarbowego wskazujące
termin zwrotu ulgi, PIT-37, PIT-0.
►►Aktualnie ze względu na
panującą sytuację pandemii nie
jest wymagane potwierdzenie
we wniosku korzystania bądź
niekorzystania ze świadczeń
wypłacanych przez MOPS.
Wystarczy, że wnioskodawca sam
napisze, w jakiej wysokości
w okresie trzech miesięcy otrzymał
pomoc z MOPS lub jeżeli nic nie
otrzymał, to wystarczy adnotacja,
że nie pobierał świadczeń.

Do potwierdzenia tytułu
prawnego lokalu, należy
przedstawić do wglądu:
• umowę najmu, podnajmu,
użyczenia (z podpisami
wynajmującego i najemcy),
• akt notarialny,
• akt własności,
• inny dokument stwierdzający
posiadanie prawa do lokalu.

kanie i energię elektryczną. W celu pokrycia części kosztów związanych z zamieszkiwaniem mogą Państwo ubiegać
się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Dodatek mieszkaniowy przyznawany
jest na wniosek osoby ubiegającej się,
potwierdzony przez zarządcę lub osobę
uprawnioną do pobierania należności za
lokal mieszkalny. W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy spełnić
następujące warunki:
• W okresie 3 miesięcy
poprzedzających datę złożenia
wniosku, dochód gospodarstwa
wieloosobowego nie może
przekroczyć 125% najniższej
emerytury na osobę.
• Od 1 marca br. jest to kwota
2189,04 zł.
• Do dochodu wliczamy, oprócz
wynagrodzenia za pracę, inne
przychody, które otrzymują
poszczególni członkowie
gospodarstwa domowego. Mogą to
być np.: alimenty, zasiłki rodzinne
wraz z dodatkami, specjalny zasiłek
opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie
tzw. ,,Kosiniakowe”, stypendia,
ulgi prorodzinne, świadczenia
pielęgnacyjne, zasiłki chorobowe,
rehabilitacyjne i opiekuńcze
płacone z ZUS, stypendia
dla studentów, zasiłki dla
bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne
wypłacane z Urzędu Pracy, zasiłki

• Kolejnym niezbędnym warunkiem,
jaki należy spełnić, jest powierzchnia
zajmowanego lokalu, która nie
powinna przekraczać następujących
norm:
►► 1 osoba – 35 m² + 30% = 45,50 m²
►► 2 osoby – 40 m² + 30% = 52,00 m²
►► 3 osoby – 45 m² + 30% = 58,50 m²
►► 4 osoby – 55 m² + 30% = 71,50 m²
►► 5 osób – 65 m² + 30% = 84,50 m²
►► 6 osób – 70 m² + 30% = 91,00 m²
►► 7 osób – 75 m² + 30% = 97,50 m²

W przypadku osiągania
dochodu należy przedstawić
następujące dokumenty:
►►Z tytułu zatrudnienia –
zaświadczenie od pracodawcy
o dochodach wypłaconych
w trzech ostatnich miesiącach,
poprzedzających złożenie wniosku,
zaświadczenie z ZUS, Urzędu
Pracy o wysokości wypłacanych
zasiłków. Z tytułu renty, lub
emerytury najnowsza decyzja
z ZUS o wysokości świadczeń,
lub inny dokument potwierdzający
otrzymaną wysokość renty lub
emerytury.
►►Jeśli po rozliczeniu PIT-u
w Urzędzie Skarbowym otrzymano
zwrot ulgi prorodzinnej, należy
przedstawić wydruk przelewu
z konta lub zaświadczenie z
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Pozostałe niezbędne
dokumenty przy składaniu
wniosku do wglądu:
• aktualny wydruk wymiaru opłat za
miesiąc, w którym jest składany
wniosek,
• umowa kompleksowa lub umowa
sprzedaży energii elektrycznej
zawarta z przedsiębiorstwem
energetycznym w przypadku osób,
które chcą ubiegać się o dodatek
energetyczny.
Druki wniosków wraz z załącznikami
można pobrać w Urzędzie Miasta w Wydziale Świadczeń Rodzinnych – Referat
Obsługi Mieszkańców przy ul. Wojska
Polskiego 65, parter, budynek C.
Zachęcamy również Państwa do wydrukowania wniosku, który znajduje
się na stronie BIP Miasta Bydgoszczy w zakładce wydziały Urzędu Miasta –
Wydział Świadczeń Rodzinnych. Do pobrania i wydrukowania również znajduje
się tam Karta Usługi ze szczegółowymi
informacjami o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.

Dodatkowe informacje
na temat dodatków mieszkaniowych
można uzyskać, dzwoniąc do pracowników Referatu Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Bydgoszczy, tel.:
52 585 66 06, 52 585 66 09, 52 585 67 21,
52 585 66 07, 52 585 66 22, 52 585 66 19,
52 585 66 14, 52 585 66 23.
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Każdy może być bohaterem
swojego osiedla
– czyli jak żyć w zgodzie z czystością?

Drogi czytelniku, zapewne w swojej
najbliższej okolicy, lubisz się otaczać
pięknymi
przedmiotami,
a
mieszkanie i ogród utrzymujesz w czystości.
Niestety najczęściej bywa tak, że
ludzie o to, co wspólne, nie dbają wcale.
Wynika to z mylnego przeświadczenia,
że przecież nie mamy wpływu na
sąsiadów i stan wspólnych śmietników,
więc dlaczego mamy starać się, chociaż
ktoś inny tego nie robi? A co, jeśli powiemy Ci, że wielka zmiana zawsze zaczyna
się od małej?
Kiedy jakiś czas temu wniesiono
obowiązek segregacji odpadów, wiele
osób było przerażonych. Jak? Po co?
Dlaczego? Te pytania nasuwały się
najczęściej. Później był żal, bo przecież
segregacja wymaga jednak więcej
wysiłku, niż wrzucanie wszystkiego do
jednego worka. Jeśli nadal jeszcze nie
wiesz, po co i na co to komu, odpowiadamy: segregacja śmieci to ograniczenie
ilości zmieszanych odpadów, które po
trafieniu na śmietnisko nie nadają się do
recyklingu. Wysegregowane odpady to
szansa na recykling, a więc na poprawę
warunków do życia dla ludzi, zwierząt
oraz roślin.
Jeśli masz wątpliwości, jak należy odpowiednio segregować odpady, spójrz na
grafikę obok.
W trosce o dobro i z szacunku do reszty
sąsiadów, nie pozostawiajmy również
śmieci na klatkach schodowych. Jasne,
będą śmierdziały gdzie indziej, niż we
własnym domu, ale nadal nie jest to najlepsze rozwiązanie. Kilkudniowe śmieci
przyciągają do siebie robaki i gryzonie,
jak również zatruwają powietrze, którym
wspólnie oddychamy. Pomyśl, że natychmiastowe wyniesienie worka na śmietnik,
to dodatkowo spalone kalorie – pierwszy
krok do lepszej sylwetki i czystszego
otoczenia.
Dodatkowo każdy z nas przy większych
porządkach wyrzuca z mieszkania coś,

co zalicza się do dużych przedmiotów.
Są to m.in. meble lub sprzęt agd. Jeśli
musisz pozbyć się tych rzeczy z domu,
sprawdź harmonogram wywozu gabarytów, który wisi w każdej klatce, i na
dzień poprzedzający zaplanowany odbiór wynieś je pod śmietnik. W przypadku, gdy śmieci te nie zostaną wywiezione w zaplanowanym terminie lub
następnego dnia roboczego - należy
poinformować administrację o zaistniałej
sytuacji. Ponadto każdy mieszkaniec Bydgoszczy ma prawo do bezpłatnego oddania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych śmieci nieobjętych
selektywną zbiórką odpadów.
Na naszą uwagę zasługują również
śmieci powstałe w wyniku prowadzenia
prac remontowych. Każde gospodarstwo
domowe ma prawo do jednego darmowego tzw. big baga (1 m3) w roku kalendarzowym. Pojedynczych puszek po farbie,
czy worków z gruzem postawionych przy
wiacie śmietnikowej nikt nie zabierze –
konieczne będzie zorganizowanie specjalnej zbiórki i wywozu tych śmieci, co
spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania danej nieruchomości.
Dla zmotoryzowanych ważna informacja
dodatkowa: zużytych opon również nikt
nie odbierze spod śmietnika! Warto jednak wiedzieć, że każdy mieszkaniec Bydgoszczy ma prawo do darmowego oddania kompletu czterech opon w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Nasze otoczenie to nie tylko to, co
mamy w domu, dlatego poruszymy także
kwestię schludności klatek schodowych i chodników przy blokach. Oczywiście,
utrzymanie tych terenów spada na zatrudnione do tego osoby. Nie są to jednak
ludzie, którzy codziennie zbierają śmieci
pod jednym blokiem. Z tego względu, zanim ponownie pojawią się, aby posprzątać
naszą przestrzeń, zdąży się już nazbierać
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nieczystości. Co możemy z tym zrobić?
Najprościej jest sprzątać po sobie. Jeśli
upadnie nam papierek lub rozlejemy coś
na klatce – posprzątajmy to. Takie małe
działania sprawiają, że świat wokół nas
jest lepszy i dużo przyjemniej się w nim
żyje.
Pamiętajmy, że klatki schodowe, pralnie
czy suszarnie to nie magazyny na rzeczy,
których nie chcemy trzymać w mieszkaniu i jednocześnie nie chcemy ich wyrzucić.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
pożarowego budynków mieszkalnych
zabraniają przechowywania czegokolwiek w ciągach komunikacyjnych, w tym
rowerów i wózków dziecięcych. Zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego
współżycia użytkowników lokali i zasad
używania lokali Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy, przedmioty pozostawione w miejscach do
tego nieprzeznaczonych mogą zostać
uznane za zbędne dotychczasowemu właścicielowi i usunięte przez
Spółdzielnię.
Ostatnią kwestią są tereny zielone.
Przyjemnie jest w cieplejszy dzień
usiąść przed blokiem na czystej
ławce i odetchnąć w otoczeniu zieleni,
krzewów i kwiatów. Jeśli podzielasz
nasze zdanie, zwróć również uwagę na
odpowiednie utrzymanie tych terenów.
Oczywiście nikt nie każe mieszkańcom
kosić trawy czy sadzić kwiatków, jednak
wiele osób traktuje trawniki jako wybieg
dla swoich czworonożnych przyjaciół.
Pies ma prawo załatwić się na trawniku,
jednak jego właściciel ma obowiązek
po nim posprzątać. Pamiętajmy, że
każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić
do służb porządkowych (np. do Straży
Miejskiej), niewywiązanie się właściciela
psa z tego obowiązku przedkładając
dowód np. w postaci nagranego filmiku. Wniosek nasuwa się więc sam: kto
sprząta po swoim pupilu, ten problemów
mieć nie będzie.
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Jak żyć w zgodzie
z mieszkańcami bloku
– czyli moje prawa i obowiązki

Mieszkając w bloku, każdy z nas ma pewne
prawa i obowiązki. Nie ma tu podziału na
lepszych i gorszych, a dbanie o spokojne i wygodne życie w społeczności może
przynieść jedynie wiele zalet. Zdarzyło Ci
się, że miałeś problem ze zbyt głośnym
sąsiadem? Ktoś wyrzucał przez balkon
śmieci lub nie sprzątał po sobie? Klatka stała się miejscem do przechowywania wszystkich „przydasie”? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak możesz żyć
lepiej i zadbać o swój komfort.
Czego robić mi nie wolno? Kwestia regulaminu porządku domowego, współżycia
lokali i zasad użytkowania lokali Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Niewiele osób nadal wie, że każda
Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada swój
własny, wewnętrzny regulamin, który ma
za zadanie określić prawa i obowiązki
mieszkańców nieruchomości. Takie regulaminy co prawda wywieszane są na
klatkach, można je dostać w spółdzielni
oraz znaleźć na stronie internetowej, ale
nie oszukujmy się – lektura tego typu
pism nie dla wszystkich jest przyjemna.
Warto jednak pamiętać, że nieznajomość
prawa nie zwalnia z obowiązku do jego
przestrzegania. Oznacza to, że, mimo
iż nie przeczytaliśmy zbyt długiego
jak dla nas regulaminu, musimy
dostosować się do jego nakazów, zakazów i zaleceń. Regulamin zawiera w sobie m.in.: podstawowe zasady w zakresie współżycia użytkowników lokali,
czyli ich obowiązki i zakazy, a także informacje dotyczące parkowania pojazdów, utrzymania czystości i porządku,
obowiązki Spółdzielni dotyczące prze-

glądów i konserwacji, przestrzegania
zasad bezpieczeństwa i przepisów
przeciwpożarowych, czy wykonywania
prac remontowych i modernizacyjnych.
Jak widać, taki regulamin nie tylko dotyczy tego, co mi wolno lub czego nie
wolno, ale również wskazuje, kiedy i w jakich przypadkach to Spółdzielnia ponosi
odpowiedzialność za pewne czynności.
Kilka przydatnych zapisów z regulaminu
Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
które ułatwią życie na co dzień.
Jeżeli mieszkasz w zasobach PSM,
oznacza to, że regulamin, o którym piszemy, również Ciebie dotyczy. Sprawdźmy,
jakie zapisy z regulaminu mogą okazać
się przydatne w codziennym współżyciu
z innymi mieszkańcami. Obowiązki:
dbałość o budynek i jego otoczenie, wzajemna pomoc i niezakłócanie spokoju innych użytkowników, zamykanie drzwi do
klatki, zamykanie na klucz piwnicy i gaszenie świateł w częściach wspólnych, zawiadamianie Spółdzielni o pojawieniu się
gryzoni i insektów, utrzymanie należytego
stanu technicznego i sanitarnego budynku, zgodnie z obowiązującym regulaminem podziału obowiązków między
PSM a użytkownikami, użytkowanie lokali i pomieszczeń wspólnych zgodnie z ich
przeznaczeniem, korzystanie z placu zabaw zgodnie z jego regulaminem. Do niektórych zakazów zalicza się: dewastowanie mienia, otwieranie domofonem
drzwi, bram lub furtek osobom nieznanym, które nie udają się do użytkownika
lokalu, malowanie lub ozdabianie ścian
części wspólnych, mocowanie w części
wspólnej ogłoszeń, plakatów, tablic, ko-
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rzystanie z grilla, oprócz grilla elektrycznego, wystawianie doniczek w częściach
wspólnych i w korytarzach bez pisemnej
zgody, przechowywanie w częściach
wspólnych przedmiotów ulegających
gniciu i psuciu się, spożywanie alkoholu i substancji odurzających w częściach
wspólnych, palenie papierosów, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w częściach wspólnych, wykorzystanie części wspólnych jako noclegu.
Dodatkowo obowiązuje cisza nocna
w godzinach od 22 wieczorem, do 6
rano, w której również istnieją szczególne
zapisy dotyczące zachowania.
Jak mogę poradzić sobie z nieprzestrzeganiem przez innych użytkowników
lokalu regulaminu?
W sytuacji, gdy inni użytkownicy
nieruchomości nie stosują się do regulaminu, a prośby nie skutkują, warto
udać się z tym do Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, która w przypadku sytuacji konfliktowych może przeprowadzić
mediacje między mieszkańcami. Zakłócanie porządku można, a nawet trzeba zgłaszać do organów Spółdzielni
lub w konkretnych przypadkach do straży
miejskiej i na policję. Pamiętajmy, że
aby żyło nam się lepiej, warto samemu
przestrzegać regulaminu i starać się
załatwiać sprawy polubownie, w czym
chętnie pomoże Spółdzielnia. Komfort i bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania są nieodłącznym elementem przyjemnego i spokojnego życia, które jest
możliwe w każdym bloku.
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Praktyczne porady
W jaki sposób mogę
kontrolować stan
swojego konta?
Zachęcamy do uruchomienia elektronicznego biura obsługi klienta eBOK. Dzięki temu zyskają Państwo
swobodny
dostęp
i
możliwość
przeglądania w dowolnym momencie swojego konta w zakresie naliczeń, rozliczeń
wpłat oraz sald. Celem rejestracji należy
wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
e-BOK dostępny w zakładce Dokumenty
do pobrania na naszej stronie www.psm.
bydgoszcz.pl. Wypełniony formularz
można odesłać na adres
e-mail bok@psm.bydgoszcz.pl, albo
zdjęcie lub scan wysłać pocztą lub
dostarczyć osobiście do Biura Obsługi
Klienta mieszczącego się w siedzibie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy ul. Zaświat 32 85-685 Bydgoszcz.

Czy pomimo panującej
epidemii możliwa jest wizyta
w Biurze Obsługi Klienta?
Tak. Wizyta w Biurze Obsługi Klienta jest
możliwa. Spółdzielnia mimo pandemii
pracuje bez zmian. Jednak w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników
prosimy o ograniczenie wizyt do minimum. Wszelkie dokumenty można:

• Przysłać drogą mailową na adres
bok@psm.bydgoszcz.pl lub biuro@
psm.bydgoszcz.pl
• Wysłać pocztą na adres siedziby
Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bydgoszczy ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
• Wrzucić dokumenty do skrzynki
kontaktowej znajdującej się przed
Biurem Obsługi Klienta przy ulicy
Zaświat 32 lub przy Strzeleckiej
59 w Bydgoszczy.

Sprzedaje mieszkanie, co
powinien zawierać protokół
zdawczo-odbiorczy , który
będę sporządzał z nabywcą?
Protokół zdawczo- odbiorczy powinien
zawierać aktualne dane kontaktowe obu
stron, sprzedającego i kupującego. Numery oraz stany wodomierzy ciepłej i zimnej wody. Dokładną datę przekazania
mieszkania tj. od kiedy kupujący będzie
wnosił bieżącą opłatę eksploatacyjną.
Protokół musi być podpisany przez obie
strony oraz niezwłocznie dostarczony do
Spółdzielni. Osobiście do Biura Obsługi
Klienta, drogą mailową bok@psm.bydgoszcz.pl lub wysłany pocztą do siedziby
Pomorskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy Zaświat 32, 85-685
Bydgoszcz.
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Sposób uregulowania stanu
prawnego do mieszkania
typu lokatorskiego po
śmierci małżonka będącego
Członkiem Spółdzielni;
Śmierć któregokolwiek z małżonków
(niezależnie od tego, który z nich był
Członkiem Spółdzielni),
powoduje
konieczność
uregulowania
sytuacji
prawnej drugiego małżonka. Nabycie
spadku może zostać stwierdzone przez
sąd na wniosek spadkobiercy lub
możliwie jest dokonanie poświadczenia
dziedziczenia przez notariusza.
Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy spadek po zmarłym
odziedziczy współmałżonek, który jest
Członkiem Spółdzielni. Nie musi on wówczas załatwiać w Spółdzielni żadnych
formalności, wystarczy jedynie złożyć
postanowienie sądowe potwierdzające
fakt
dziedziczenia
lub
notarialne
poświadczenie dziedziczenia.
Jeżeli
natomiast
spadkobierców
jest kilku (udział w prawie odrębnej
własności lokalu dziedziczy inna osoba/inne osoby niż tylko współmałżonek),
powinni oni poinformować Spółdzielnię,
czy zamierzają dokonywać działu spadku (w celu wyłonienia jednej osoby,
której przysługiwać będzie wyłącznie
to prawo), czy też spadkobiercy będą
współwłaścicielami lokalu.
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W przypadku dokonania działu spadku, spadkobierca, któremu prawo to
przypadło, winien złożyć deklarację
przystąpienia do Spółdzielni, albo poinformować Spółdzielnię, jeżeli nie zamierza do niej przystąpić.
Jeżeli wskutek dziedziczenia prawo
odrębnej
własności
lokalu
należy
do kilku osób, członkiem spółdzielni
może być tylko jedna z nich. Sposób
postępowania w takiej sytuacji reguluje
art. 3 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który przewiduje, że w przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu
nieprocesowym (ale to sami uprawnieni mają wystąpić do sądu), przy
czym spółdzielnia wyznacza im termin, w którym mają tego dokonać, nie
dłuższy niż 12 miesięcy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
spółdzielnię terminu i niezłożeniu wniosku
do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.
Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd lub
wyboru przez spółdzielnię, osoby, którym
przysługuje prawo odrębnej własności
lokalu, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania
uprawnień wynikających z członkostwa
w spółdzielni.
Warto również wiedzieć, że w świetle
art. 23 ust. 2 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, Spółdzielnia nie może
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odmówić przyjęcia w poczet członków
niebędącego jej członkiem właściciela
lokalu
podlegającego
przepisom
ustawy, w tym także nabywcy prawa
odrębnej własności lokalu, spadkobiercy,
zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem
art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (członkiem spółdzielni może być
tylko jedna z nich, chyba że przysługuje
ono wspólnie małżonkom).

Sposób uregulowania stanu
prawnego do mieszkania
typu lokatorskiego po
rozwiązaniu małżeństwa;
Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód skutkuje ustaniem wspólności
majątkowej małżeńskiej. Majątek objęty
wspólnością po rozwodzie przestaje
być współwłasnością łączną i staje się
współwłasnością w częściach ułamkowych
(art.
46
Kodeksu
rodzinnego
i opiekuńczego). W tym przypadku
wyłącznie od byłych małżonków zależy,
czy dokonają pomiędzy sobą podziału
majątku na drodze sądowej lub notarialnie, w wyniku czego ustalone zostanie
któremu z nich będzie przysługiwało
prawo odrębnej własności lokalu. Przepisy
prawne nie obligują byłych małżonków do
dokonania podziału majątku, jednakże
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trzeba pamiętać, że niedokonanie tych
czynności spowoduje, że żaden z byłych
małżonków nie może jednoosobowo
podejmować decyzji dotyczących mieszkania w przyszłości.
Pełna wersja sprawozdań z działalności
Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy jest dostępna
dla członków Spółdzielni w programie
E-bok. Można także zwrócić się do
Zarządu o dostarczenie sprawozdania
w wersji, jak co roku, wydanej w formie książki, do skrzynki pocztowej lub
odebrać w siedzibie Spółdzielni przy
ulicy Zaświat 32 w Bydgoszczy.

POMORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYDGOSZCZY

Sprawozdanie z działalności
Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy
za 2020 rok

INFORMATOR PSM

LATO 2021

Kontrola kominiarska
– sprawdź, co musisz o niej wiedzieć.

Każdy z nas widuje czasem kominiarza i pierwsze co przychodzi na myśl,
to złapać się za guzik, bo to przynosi
szczęście. Jednak kominiarze oprócz
przynoszenia szczęścia, mają bardzo
odpowiedzialną pracę i niewiele osób wie,
czym jest kontrola kominiarska, oraz dlaczego jest tak ważna. Przygotowaliśmy
kilka ważnych informacji, które przeczytasz w tym artykule.

Czym jest przegląd komina?
Przegląd kominów to nic innego jak
okresowa kontrola stanu technicznego
przewodów kominowych. W świetle prawa
obowiązek ten posiada każdy właściciel
lub zarządca nieruchomości. Według art.
62 ustawy prawo budowlane kontrola stanu technicznego przewodów kominowych powinna być wykonywana minimum
raz w roku. Ponadto częstotliwość zależy
także od rodzaju paliwa, jakie jest wykorzystywane. W przypadku paliw stałych
np. węgla częstotliwość wynosi minimum
4 wizyty w roku, natomiast paliwa ciekłe
np. olej opałowy obligują do kontroli 2
razy w roku.

Jak w praktyce wygląda
przegląd kominiarski?
Taki przegląd polega na sprawdzeniu,
czy komin jest szczelny i drożny, a także
na badaniu technicznym przewodów
kominowych. Najczęstsze przyczyny
niedrożności wynikają z obecności smoły,
sadzy i kreozytu. Równie często kominiarze spotykają się z problemem, jakim są
ptaki i wite przez nie gniazda na kominach,
zwłaszcza jesienią i zimą. W przypadku,
gdy specjalista wykryje nieprawidłowości,

czyści i udrażnia przewody oraz przekazuje rekomendacje i działania, jakie
należy dalej podjąć. Pamiętajmy, że
przegląd zawsze powinien kończyć się
protokołem, który podpisuje zarówno
kominiarz, jak i właściciel nieruchomości
bądź jej zarządca.

Jak często należy
wykonywać przegląd
komina?
Przegląd kominów jest regulowany przez
prawo i powinien odbywać się raz do roku
zaś dwa razu w roku (pierwszy - do 31
maja i kolejny - do 30 listopada) - jeśli
powierzchnia zabudowy jest większa
niż 2000 m kw. lub powierzchnia dachu przekracza 1000 m kw. Przegląd to
jednak niejedyny obowiązek. Dochodzi
do tego jeszcze regularne czyszczenie
przewodów. W obiektach, w których
odbywa się proces spalania paliwa,
powinno usuwać się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
• od palenisk opalanych paliwem
stałym - co najmniej raz na 3 miesiące
(przewody dymowe),
• od palenisk opalanych paliwem
płynnym i gazowym - co najmniej raz
na 6 miesięcy (przewody spalinowe).
Ponadto w większości przypadków (jeżeli
chodzi o budynki wielorodzinne) co najmniej raz w roku należy czyścić przewody
wentylacyjne.

Co grozi za nieprzestrzeganie
przepisów?
Za brak przeprowadzenia kontroli kominiarskiej kary nakłada powiatowy inspek-
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tor nadzoru budowlanego. Mandat może
wynosić nawet 500zł, dodatkowo do
nieruchomości z niedrożnymi przewodami
kominowymi może zostać odcięty dopływ
gazu. Brak dokumentu potwierdzającego
przeprowadzenie
obowiązkowego
przeglądu kominiarskiego w terminie
może skutkować również odrzuceniem
przez ubezpieczyciela wniosku o wypłatę
odszkodowania np. z tytułu pożaru.
Po czym można poznać, że instalacja
wentylacyjna działa nieprawidłowo?
Oznakami, że instalacja wentylacyjna
działa nieprawidłowo, są m.in.:
• zapach stęchlizny, mocno
wyczuwalne opary gotujących się
potraw, które nie ulatują, lub dymu
papierosowego z sąsiednich lokali,
• duże ilości pary wodnej, która skrapla
się na oknach,
• pojawiająca się pleśń i grzyby na
ścianach.

Jakie skutki u mieszkańców
wywołuje nieprawidłowe
działanie instalacji
wentylacyjnej?
Przykrymi skutkami, które mogą odczuwać
mieszkańcy z powodu nieprawidłowego
działania instalacji wentylacyjnej, są: złe
samopoczucie, w tym alergie, ból głowy,
zmęczenie i osłabienie, pogorszenie
jakości użytkowej lokalu, np. pęcznienie
drewnianej podłogi i mebli, a także
konstrukcji budynku, jak wnikanie wilgoci w ściany, zwiększone zagrożenie
zatrucia
„czadem”,
w
przypadku
lokali, w których znajdują się piece/
kotły, a także zwiększone ryzyko wybuchu w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.
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Windykacja
i zadłużenia
W naszej spółdzielni stan należności
wynikający z niezapłaconych terminowo opłat eksploatacyjnych na dzień
31.12.2020 r. wynosił 390.665,12 zł.
Zadłużenie w stosunku do rocznych
naliczeń stanowiło 2,18 % i był to
wskaźnik świadczący o skutecznej
windykacji należności, co niesie za sobą
korzyści dla wszystkich mieszkańców
Pomorskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej. Dzięki utrzymującemu się niskiemu poziomowi zadłużenia naszych
mieszkańców, w stosunku do innych
spółdzielni, nie tracimy płynności finansowej, możemy regulować zobowiązania
spółdzielni na bieżąco. Łączna wartość
odzyskanych w 2020 roku długów egzekwowanych na drodze sądowej i komorniczej oraz spłaconych po otrzymaniu
przedprocesowego wezwania do zapłaty
wyniosła 298.651,17 zł. Nie zamierzamy
„spocząć na laurach”, mamy zamiar nadal
działać w obszarze windykacji w sposób
umożliwiający utrzymanie lub obniżenie
wskaźnika zadłużenia w kolejnych
latach.
Osoby,
które
zaprzestały
płacenia własnych zobowiązań, muszą
liczyć się z intensywnymi działaniami
windykacyjnymi prowadzonymi przez
Spółdzielnię. Oczywiście, groźba egzekucji z prawa do lokalu jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w dochodzeniu
należności i mobilizowaniu dłużników
do
uregulowania
długów,
jednak
warto tu zaznaczyć, że pracownikom
spółdzielni zależy na ugodzie i negocjacjach. Co to oznacza w praktyce? Otóż
działania windykacyjne wobec Członków
Spółdzielni i innych użytkowników lokali w postaci nakazów zapłaty, czy egzekucji z prawa do lokalu są w dalszym
ciągu ostatecznością. Warto wiedzieć,
że każda zadłużona osoba może zgłosić
się na osobistą rozmowę z Prezesem
Zarządu w celu wyjaśnienia sytuacji i znalezienia najkorzystniejszego
dla siebie rozwiązania. Pracownicy Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to
ludzie, którzy mają w sobie duże pokłady
współczucia i rozumieją trudne sytuacje innych. Nie należy bać się
rozmowy, ponieważ to właśnie taka
forma rozwiązywania problemów jest
najłagodniejsza dla obu stron. Do
każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i ze zrozumieniem, na który
mogą liczyć wszystkie osoby zadłużone
zgłaszające się na rozmowę. Zarząd
dokonuje indywidualnej oceny sytuacji
każdej osoby starając się zawrzeć jak
najlepszą ugodę określającą wysokość
rat i ich harmonogram spłat, co pozwala
na uniknięcie dodatkowych kosztów procesu sądowego.
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