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Biuro Obsługi Klienta 
52 522 30 10
52 373 15 42

bok@psm.bydgoszcz.pl

Dział Księgowości 
52 342 07 66

ksiegowosc@psm.bydgoszcz.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny 
52 522 30 10
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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.

Drodzy mieszkańcy 
i sympatycy

Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bydgoszczy!

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni  

Wasze serca spokojem i radością, a szczere  
i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia 

spełniają się w każdym momencie. 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy  
Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Bydgoszczy
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Drodzy Członkowie i Mieszkańcy
Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

Koniec roku zbliża się wielkimi kroka-
mi, a w Pomorskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej jest to czas podsumowań i planów 
na najbliższe lata. Kolejne wydanie biule-
tynu chcielibyśmy rozpocząć od życzeń 
dla Państwa: Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, rado-
ści i rodzinnych świąt w ciepłej atmosfe-
rze. Niech nadchodzący rok przyniesie 
nam wszystkim same pogodne dni, speł-
nienie marzeń i realizację postawionych 
sobie celów. Mamy również nadzieję 
na poprawę sytuacji epidemiologicz-
nej w kraju i na świecie oraz na powrót do 
normalności, za którą tak tęsknimy. 
Rok 2021 był rokiem wytężonej pra-
cy. Z radością możemy stwierdzić, że był 
to czas dobrej współpracy między Spół-
dzielnią a Mieszkańcami, którzy pełni 
zrozumienia i poszanowania dla panują-
cych w pandemii zasad bardzo wspierali 
nowe projekty. Dobrą wiadomością jest 
to, że kończymy realizowany od listo-
pada 2019 roku wielorodzinny budynek 
mieszkalny z halą garażową przy ulicy 
Zaświat 7. Niebawem przejmujemy go 
od generalnego wykonawcy. Wszystkie 
lokale mieszkalne znajdujące się w tym 
budynku znalazły swoich szczęśliwych 
nabywców, a tym samym możemy powi-
tać nowych członków Spółdzielni. W mi-
nionym roku na bieżąco rozwiązywaliśmy 
problemy naszych mieszkańców, a każ-
da zainteresowana osoba mogła indy-
widualnie lub za pomocą różnych form 
łączności elektronicznej zgłaszać niedo-
godności i korzystać z naszej pomocy. 
Dopięliśmy również sprawę zakupu grun-
tu na Górzyskowie, który przeznaczony 
będzie na kolejną inwestycję po wybudo-
waniu budynku na działce przy ul. Fała-
ta 12.
Dbanie o interesy mieszkańców jest 
naszym powołaniem, dlatego Pomor-

ska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Byd-
goszczy, w trosce o ich zabezpiecze-
nie, wraz z sześcioma spółdzielniami 
mieszkaniowymi, złożyła skargę do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miasta 
Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 li-
stopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 
za odprowadzenie wód opadowych lub 
roztopowych ujętych w otwarte lub za-
mknięte systemy kanalizacji deszczowej 
służące do odprowadzenia opadów at-
mosferycznych. Zdaniem Zarządu PSM 
Rada Miasta Bydgoszczy przekroczyła 
swoje kompetencje, ponieważ żaden 
przepis prawa nie upoważnia organu gmi-
ny do ustanowienia tejże opłaty za usługę 
komunalną. Ewentualne stwierdzenie nie-
ważności uchwały stanowić będzie pod-
stawę do dochodzenia przez Spółdzielnię 
zwrotu zapłaconych należności z tytułu 
opłat za odprowadzanie wód opadowych 
lub roztopowych od Miejskich Wodocią-
gów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.
W ostatnich latach odnotowujemy dra-
styczny wzrost cen mediów co przekłada 
się na koszty utrzymania nieruchomości, 
obciążając budżety naszych mieszkań-
ców. W ciągu ostatnich pięciu lat cena 
energii elektrycznej wzrosła o blisko 
50%, cena mocy zamówionej na potrzeby 
ogrzewania 26%, a cena za przesył cie-
pła o ok. 14%. Tym bardziej dziękujemy 
Wam bardzo za regulowanie opłat w ter-
minie określonym przez Statut spółdzielni. 
Wskaźnik zadłużenia wciąż się utrzymuje 
na zadowalającym poziomie i na koniec 
października wyniósł 2,04% rocznych 
naliczeń, ten sam wskaźnik na koniec 
2019 r. wynosił 2,65%. Dzięki tak niskie-
mu parametrowi zadłużenia mieszkańców 
wobec spółdzielni zachowujemy płynność 
finansową. Sytuacja finansowa Spółdziel-
ni w obecnym roku jest bardzo dobra, 
co napawa nas optymizmem na kolejne 

lata i pozwala stwierdzić, że prowadzo-
ne przez nas działania mają sens. Poli-
tyka finansowa Zarządu przynosi efekty, 
zrównoważenie zaangażowania między 
istniejącymi nieruchomościami i nowymi 
inwestycjami, powoduje zabezpieczenie 
środków z funduszu remontowego, dzię-
ki czemu mieszkańcy nie muszą mar-
twić się o ewentualne naprawy i remon-
ty w przyszłości. Pomimo braku na rynku 
wykonawców i wzrastających z tygodnia 
na tydzień cen w mijającym roku udało 
nam się zrealizować liczne prace na wielu 
nieruchomościach, dzięki którym właści-
wie zabezpieczyliśmy majątek naszych 
Spółdzielców. Dbając o komfort zamiesz-
kania w naszych zasobach stawiamy na 
nowoczesne rozwiązania. Od września 
br. na osiedlu „Zawisza” udostępniliśmy 
mieszkańcom otwieranie szlabanów, 
umożliwiających wjazd na poszczegól-
ne nieruchomości, wykorzystując sys-
tem GSM. Takie rozwiązanie pozwala na 
otwarcie bramy i szlabanów. Planujemy 
wdrażanie systemu na innych nierucho-
mościach. 
Mając na uwadze powyższe możemy 
spokojnie określać kolejne cele i nie zwal-
niając tempa przyczyniać się do umacnia-
nia pozycji Spółdzielni na lokalnym ryn-
ku oraz zabezpieczać interesy naszych 
mieszkańców. Zachęcamy Państwa do 
kontaktu z naszymi pracownikami w ra-
zie jakichkolwiek pytań oraz proble-
mów i śledzenia strony internetowej, na 
której umieszczamy najważniejsze infor-
macje, aktualności i dokumenty. 
Zapraszamy do zapoznania się z kolej-
nym już biuletynem przeznaczonym dla 
mieszkańców i życzymy miłej lektury. 

Prezes Zarządu 
Barbara Bernasińska
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Szlabany

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Bydgoszczy stawia na nowoczesne 
rozwiązania. Od września br. na osiedlu 
„Zawisza” udostępniono mieszkańcom 
otwieranie szlabanów, umożliwiających 
wjazd na poszczególne nieruchomości, 
wykorzystując system GSM, czyli telefo-
ny komórkowe. Takie rozwiązanie pozwa-
la na otwarcie bramy przy użyciu telefo-
nu, co jest pomocne, gdy np. nie mamy 
przy sobie pilota. Planujemy wdrażanie 
systemu na innych nieruchomościach, 
niezależnie czy wjazdu na nieruchomość 
strzeże szlaban, czy brama.

Pożytki
Na niektórych nieruchomościach zarzą-
dzanych przez Pomorską Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Bydgoszczy pojawiają 
się reklamy, banery, paczkomaty itp. Sta-
ramy się usytuowanie takich obiektów 
konsultować z mieszkańcami poszcze-
gólnych nieruchomości, tak aby ich lo-

kalizacja była jak najbardziej dogodna. 
Ich obecność przynosi konkretne środki 
finansowe tym nieruchomościom, co po-
zwala obniżyć stawki kosztów eksploata-
cji lub wykonać dla Państwa dodatkowe 
prace.

Ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania projek-
towana jest tak, żeby zapewnić odpowied-
ni komfort życia mieszkańcom budynków 
oraz zapewniać prawidłowe funkcjonowa-
nie nieruchomości. Właśnie z tego wzglę-
du istotne jest zapewnienie odpowiedniej 
ilości ciepła w poszczególnych pomiesz-
czeniach. Warto również pamiętać, że 
jest to instalacja, w której zmiana jednego 
elementu wpływa na funkcjonowanie ca-
łości, stąd wymiana jej poszczególnych 
elementów (np. grzejników) wymaga 
konsultacji ze Spółdzielnią i dopilnowa-
nia, żeby nowe elementy spełniały po-
dane minimalne parametry. Wymiana 

grzejnika często wymaga spuszczenia 
wody z instalacji, a następnie napełnienia. 
Spółdzielnia wspiera mieszkańców po-
przez wskazanie parametrów grzejników, 
tak aby Państwo zaopatrzyli się w odpo-
wiednie urządzenia. 
W trakcie użytkowania instalacji mogą 
wystąpić problemy w jej funkcjonowaniu, 
jednak pracownicy Spółdzielni zawsze 
pomagają je usunąć.
Do najczęściej spotykanych proble-
mów z instalacją c.o. zaliczamy:
• zapowietrzenie instalacji (grzejniki 

grzeją tylko częściowo),
• niesprawność głowicy (brak 

możliwości regulacji ciepła),
• przecieki.
 Zgodnie z „Regulaminem podziału 
obowiązków między PSM w Bydgosz-
czy a użytkownikami w zakresie remon-
tów i konserwacji lokali” część prac może 
być wykonywana odpłatnie.
Wystąpić mogą również przerwy w do-
stawie ciepła niezależne od PSM, takie 
jak awarie w węzłach, awarie na instala-
cji przed budynkiem, prace prowadzone 
przez KPEC.
W trosce o zoptymalizowanie kosztów 
ciepła, przypominamy o prawidłowej wy-
mianie powietrza w lokalu. Podczas wie-
trzenia mieszkania głowice termostatycz-
ne powinny być skręcone na minimum 
lub „0”, a otwarte dopiero po jego zakoń-
czeniu.

Utrzymanie terenów zielonych 
pielęgnacja jesienno - zimowa

Jednym z ważnych zadań stojących 
przed Pomorską Spółdzielnią Mieszka-
niową jest utrzymanie terenów zielonych 
wokół budynków mieszkalnych.
Wielkimi krokami zbliża się zima, w związ-
ku z tym trzeba zadbać o rośliny na tere-
nie nieruchomości. Do najważniejszych 
prac wykonywanych w tym okresie na-
leżą pielęgnacyjne przycinki drzew oraz 
krzewów, które zgodnie ze sztuką ogrod-
niczą wykona firma obsługująca tereny 
zewnętrzne na poszczególnych nierucho-
mościach. Przede wszystkim są to za-
biegi wzmacniające, wykonywane przed 
zimą po to, aby rośliny na wiosnę mogły 
skupić się na rozrastaniu, zamiast na od-
żywianiu rozbudowanej części nadziem-
nej. Jednocześnie odpowiednio przygo-
towujemy trawniki na nadchodzące niskie 
temperatury. Podstawowym zabiegiem 
są opryski chwastobójcze mające na 
celu przywrócenie walorów estetycznych. 
Dodatkowo, jako Spółdzielnia pamięta-
my o zamknięciu oraz zabezpieczeniu 
systemu nawadniania. Złotą zasadą, 

której przestrzegamy, jest nieprzycina-
nie w okresie jesiennym roślin zimozielo-
nych z uwagi na zagrożenie przemarznię-
ciem. Dokładamy wszelkich starań, aby 

tereny zielone wokół budynków wyglądały 
nienagannie przez cały rok, a wiosną, gdy 
przyroda budzi się do życia, cieszyły oko 
mieszkańców.
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Korytarz na klatce schodowej 
to nie rupieciarnia 

Zapewne wiele osób było świadkiem sy-
tuacji, w której sąsiad wystawiał niepo-
trzebne mu rzeczy na klatkę schodową. 
Wszystko, co nie mieści się w mieszka-
niu, wózkowni, piwnicy czy na balkonie, 
automatycznie ląduje na klatce. Zazwy-
czaj są to buty, rowery, stare meble oraz 
śmieci. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, 
dlaczego jest to łamanie prawa i z czym 
się wiąże.

Skoro wspólne, to mogę?
Klatka schodowa, obok wiatrołapu, 
wózkowni czy suszarni, stanowi część 
wspólną budynku. Oznacza to, że wła-
ściciel mieszkania może korzystać nie 
tylko z zajmowanego lokalu, ale rów-
nież z innych części nieruchomości. Ma 
więc pełne prawo do współkorzysta-
nia z tej części nieruchomości wspólnej 
zgodnie z jej przeznaczeniem. Tutaj poja-
wia się problem, ponieważ przeznaczenie 
części wspólnej jest opacznie rozumiane. 
Mimo coraz większej świadomości lu-
dzi w zakresie praw i obowiązków, nadal 
wiele osób wykorzystuje klatkę schodową 
do przechowywania rzeczy, które w ich 
własnym lokalu się nie mieszczą. Ponad-
to wystawiane są przeróżne przedmio-
ty w korytarzach piwnicznych. Spotkać 
się można także z zawłaszczeniem części 
wspólnych przez mieszkańców. Dlacze-
go ten problem jest tak ważny? Przede 
wszystkim dlatego, że klatka schodowa 
jest główną drogą ucieczki w przypadku 
ewakuacji. To właśnie po niej porusza-
ją się służby, takie jak pogotowie, czy 
straż pożarna. Wyobraźmy sobie sytu-
ację, w której czekamy na pomoc, ale 
jest ona utrudniona, ponieważ na klatce 
stoją 3 rowery przypięte do grzejnika. 
Kolejną ważną rzeczą, o której należy 
wspomnieć, jest estetyka. Pozostawione 
rzeczy na klatce schodowej niszczą ścia-
ny, obniżając tym samym walory estetycz-
ne i narażając resztę mieszkańców na 

koszty późniejszych napraw. Dla pełnego 
bezpieczeństwa i wygody innych miesz-
kańców również w korytarzu piwnicznym 
nie powinny stać zalegające nam rzeczy. 
Przestrzeń wspólna wiąże się z wieloma 
przywilejami, ale powinna być odpowied-
nio użytkowana. 

Co na to prawo?
Zgodnie z S 4 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i tere-
nów, w obiektach oraz na terenach przyle-
głych do nich, zabronione jest wykonywa-
nie czynności, które mogą spowodować 
pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrud-
nienie prowadzenia działania ratowni-
czego lub ewakuacji, w tym składowanie 
materiałów palnych na drogach komu-
nikacji ogólnej służących ewakuacji lub 
umieszczanie przedmiotów na tych dro-
gach w sposób zmniejszający ich szero-
kość albo wysokość poniżej wymaganych 
wartości określonych w przepisach tech-
niczno-budowlanych, a także uniemożli-
wianie lub ograniczanie dostępu do wyjść 
ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratow-
niczych.
W czasie pożaru i konieczności ewa-
kuacji, gdy mieszkańcy próbują jak naj-
szybciej wydostać się na zewnątrz nawet 
najmniejszy przedmiot pozostawiony na 
korytarzu czy klatce schodowej może sta-
nowić śmiertelne zagrożenie.
Regulamin porządku domowego, współ-
życia użytkowników lokali i zasad używa-
nia lokali obowiązujący w PSM w Bydgosz-
czy również przewiduje, że zabronione 
jest przechowywanie w garażach, piwni-
cach, na balkonach i tarasach materia-
łów łatwopalnych oraz zastawianie klatek 
schodowych, korytarzy, holi, korytarzy 
piwnicznych przedmiotami. W przypad-
ku niezastosowania się do powyższych 

zasad Spółdzielnia wzywa do usunięcia 
przedmiotów z części wspólnych w okre-
ślonym terminie. Jeśli uciążliwy mieszka-
niec nie zastosuje się do wezwania, Spół-
dzielnia uprawniona jest do ich usunięcia 
na koszt mieszkańca.
Należy również pamiętać, że Pań-
stwowa Straż Pożarna ma prawo do 
przeprowadzania czynności kontrolno
-rozpoznawczych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. W przypadku stwier-
dzenia naruszenia przepisów przeciw-
pożarowych strażacy upoważnieni przez 
właściwego komendanta PSP mają pra-
wo do nakładania grzywny w drodze man-
datu karnego.
Niewłaściwe korzystanie z części wspól-
nych może również stanowić wykroczenie 
które podlega karze aresztu, grzywny albo 
karze nagany. I tak, zgodnie z art. 82 S 1 
Kodeksu wykroczeń, kto dokonuje czyn-
ności, które mogą spowodować pożar, 
jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie 
prowadzenia działania ratowniczego lub 
ewakuacji, polegających na nieprzestrze-
ganiu zasad bezpieczeństwa przy uży-
waniu lub przechowywaniu materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu 
płynnego w butlach, składowaniu materia-
łów palnych na drogach komunikacji ogól-
nej służących ewakuacji lub umieszczaniu 
przedmiotów na tych drogach w sposób 
zmniejszający ich szerokość albo wyso-
kość poniżej wymaganych wartości, czy 
składowaniu materiałów palnych na nie-
użytkowych poddaszach lub na drogach 
komunikacji ogólnej w piwnicach, unie-
możliwianiu lub ograniczaniu dostępu do 
urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, 
urządzeń uruchamiających instalacje ga-
śnicze i sterujących takimi instalacjami 
oraz innymi instalacjami wpływającymi na 
stan bezpieczeństwa pożarowego obiek-
tu, wyłączników i tablic rozdzielczych prą-
du elektrycznego, kurków głównej instala-
cji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych 
oraz okien dla ekip ratowniczych.

 Pośrednictwo nieruchomości
Nie wiesz jak sprzedać swoje mieszkanie lub nie masz na to czasu?  

Zaufaj naszym profesjonalistom!

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy oferuje pomoc w Pośrednictwie Nieruchomościami w obrębie zasobów PSM. 
Gwarantujemy atrakcyjne i konkurencyjne ceny świadczonych usług pośrednictwa. Nasi fachowcy przeprowadzą Państwa przez każ-
dy etap sprzedaży i wyręczą w kwestiach formalnych. Osoby zainteresowane zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie 
internetowej www.posrednictwo.psm.bydgoszcz.pl. 

Zapraszamy również do składania ofert. Kontakt: tel. 52 342 09 52, e-mail: bok@psm.bydgoszcz.pl.

www.posrednictwo.psm.bydgoszcz.pl 
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Zrealizowane prace remontowe 
w 2021 roku w ramach 

rocznego planu remontów
L.p. Zakres prac remontowych Nieruchomości
1. Remonty balkonów wraz 

z balustradami
Gołębia 65 – pełny remont płyt i balustrad
Jaskółcza 42 - pełny remont płyt i balustrad
Sokołów Bydgoskich 1 – naprawy płyt balkonowych

2. Remonty samych balustrad 
balkonowych

Gołębia 73
Powstańców Warszawy 6A

3. Remont pokrycia dachu, 
stropodachu  budynku bądź 
pokrycia na zadaszeniach portali

Konopczyńskiego 1 – segmenty dachu budynku
Gersona 23 – uzupełnienie docieplenia stropodachu
Sokołów Bydgoskich 4 – zadaszenie portalu kl. II
Sokołów Bydgoskich 1 – fragmenty pokrycia na dachu
Sokołów Bydgoskich 1 – zadaszenie portalu kl. IV i V

4. Wymiana lub naprawa orynnowania 
dachów, wymiana bądź malowanie 
rur spustowych na budynkach

Fałata 9 – wymiana wszystkich rynien dachowych
Sokołów Bydgoskich 1 – naprawa wybranego orynnowania na dachu i wymiana 
orynnowania na portalu klatki IV i V
Gnieźnieńska 17 – wymiana rynien i malowanie rur spustowych
Gnieźnieńska 17a i 17b – malowanie wybranych rur spustowych

5. Prace remontowe i naprawcze na 
elewacjach budynków; czyszczenie 
elewacji

Kromera 2 – doszczelnienie złączy płyt
Gołębia 65 – naprawa fragmentów elewacji zachodniej
Gołębia 30a – naprawa i malowanie wykusza okiennego
Gołębia 57 – naprawa ściany wykusza i fragm. ściany połud.
Ceramiczna 3 – czyszczenie elewacji wraz z impregnacją
Rogali 12 – czyszczenie elewacji wraz z impregnacją
Konopczyńskiego 1 – naprawy miejscowe na elewacji wschodniej i zachodniej

6. Wymiana wiaty śmietnikowej bądź 
powiększenie wiaty śmietnikowej 
dodatkową zabudową

Sokołów Bydgoskich 2 i 4 – wymiana wiaty śmietnikowej
Strzelecka 59 – dodatkowe zabudowy przy wiacie śmietnikowej
Gołębia 11 – remont wiaty istniejącej

7. Remont wnętrz portali wejściowych 
do klatek schodowych

Gołębia 73
Bortnowskiego 16
Okulickiego1
Kromera 2 klatka V i VI
Kromera 4
Sokołów Bydgoskich 4

8. Remont wnętrz klatek schodowych Fałata 14
Gnieźnieńska 17

Gołębia 65 Gołębia 73 Jaskółcza 42 Powstańców W-wy 6AJaskółcza 42
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L.p. Zakres prac remontowych Nieruchomości
9. Wymiana zaworów podpionowych 

na instalacji c.o.; zaworów 
regulacyjnych na inst. c.w.u. 
i cyrkulacji; zaworów kulowych

Kromera 2 – zawory podpionowe na c.o.
Sokołów Bydgoskich 1 – zawory regulacyjne na c.w.u. i na cyrkulacji, zawory kulowe

10. Remont instalacji elektrycznej na 
klatkach schodowych

Bortnowskiego 14
Okulickiego 1
Bortnowskiego 16

11. Remont instalacji wodno – kanali-
zacyjnej; instalacji c.o.

Chodkiewicza 93 – wymiana ostatnich pionów zimnej wody i pionów kanalizacyjnych
Gołębia 63 – wymiana poziomów inst. zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji
Taczaka 6 – naprawa w pionie c.o.
Kossaka 54 - wymiana stabilizatora w węźle c.o.
Leszczyńskiego 61A – wymiana pompy w węźle c.o.

12. Wymiana domofonów, wideodo-
mofonów, kamer, oprzyrządowania 
monitoringu

Inowrocławska 48A – domofon klatka III
Sokołów Bydgoskich 4 - domofony
Leszczyńskiego 61A - domofon
Gołębia 57 – domofony klatki I, II i III
Kołobrzeska 13 – zmiana lokalizacji centrali domofonu klatka V
Strzelecka 43 – domofon 
Powstańców Warszawy 6A - kaseta wideodomofonowa na furtce przy klatce I
Gersona 19, 19a – wymiana kamery monitoringu
Jaskółcza 29 – montaż rejestratora monitoringu

13. Zmiana sposobu wejścia do piw-
nic w budynkach – system kontroli 
dostępu; sposobu wejścia na teren 
nieruchomości

Chołoniewskiego 8 – system kontroli dostępu do piwnic
Chodkiewicza 93 – system otwierania szyfrem zwory elektromagnetycznej przy furtce 
Chołoniewskiego 4 – system kontroli dostępu do piwnic

14. Prace remontowe przy nawierzch-
niach dróg, parkingów, chod-
ników, podejść do budynków, 
schodów, w pomieszczeniach 
wspólnych; prace przy hydroizolacji 
stropów nad garażami

Rogali 12 – utwardzenie nawierzchni wzdłuż ogrodzenia posesji
Powstańców Warszawy 6A - naprawy nawierzchni istniejących
Gołębia 73 – naprawa hydroizolacji stropu garażu
Gnieźnieńska 21 – remont pokrycia schodów przed lok. użytk.
Bortnowskiego 16 – remont schodów przed portalem I klatki
Powstańców Warszawy 6A – miejscowe naprawy opasek wokół cokołów budynków 
Biziela 15, Skotnickiego 11 – utwardzenie terenu kostką wokół istniejącej wiaty 
śmietnikowej i dojścia z klatki I do wiaty śmietnikowej
Gołębia 63, 65 – wymiana nawierzchni przy istn. trzepaku
Powstańców Warszawy 6A – ułożenie płytek na podłogach w pomieszczeniach 
suszarni

15. Remont ogrodzeń bądź zmiana 
sposobu wygrodzeń na terenach 
nieruchomości

Ks. Skorupki 102 – wykonanie ogrodzenia i furtki przy kl. IV
Fałata 9 – wykonanie ogrodzenia i furtek od strony placu zabaw
Jaskółcza 29 – remont ogrodzenia wraz z furtkami
Ceramiczna 3 – remont ogrodzenia
Rogali 12 – remont ogrodzenia

16. Naprawy bram wjazdowych 
na teren nieruchomości 
i bram garażowych do garaży 
wielostanowiskowych

Gołębia 73 – naprawa bramy wjazdowej 
Powstańców Warszawy 6A – naprawa bramy wjazdowej 
Powstańców Warszawy 6E – naprawa bramy garażowej 
Powstańców Warszawy 6A – naprawa bramy garażowej

17. Wymiana detektorów tlenku węgla 
CO i gazu propan-butan LPG 
w garażach wielostanowiskowych

Strzelecka 59 – detektory CO 
Ks. Skorupki 102 – detektory CO i LPG 
Powstańców Warszawy 6E – detektory CO i LPG 
Powstańców Warszawy 6D – detektory CO i LPG 
Zaświat 28 – detektory CO i LPG 
Zaświat 30 – detektory CO i LPG 
Zaświat 32 – detektory CO i LPG

18. Naprawa systemu wentylacji 
mechanicznej w garażach 
wielostanowiskowych

Zaświat 32 
Gersona 19 
Gołębia 66B 
Gołębia 66C 
Powstańców Warszawy 6C

19. Naprawa, malowanie elementów 
urządzeń zabawowych na placach 
zabaw

Powstańców Warszawy 6A 
Jaskółcza 29 
Gersona 21, 23 
Gołębia 66B
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L.p. Zakres prac remontowych Nieruchomości
20. Prace konserwacyjno-remontowe 

przy terenach zielonych
Kromera 2 – przycinka drzew 
Kromera 4 – przycinka drzew 
Taczaka 6 – przycinka drzew 
Bortnowskiego 14 – przycinka drzew 
Okulickiego 1 - przycinka drzew 
Bortnowskiego 16 – przycinka drzew 
Gołębia 11 – rekultywacja trawnika 
Fałata 14 – zmiana aranżacji zieleni na terenie  
Strzelecka 59 – zmiana aranżacji zieleni na terenie 
Kossaka 34 – wycinka suchej roślinności i nasadzenie drzewek 
Powstańców Warszawy 6A – zmiana aranżacji fragm. terenów 
Powstańców Warszawy 6E, 6D, 6C – zmiana aranżacji fragmentów terenów 
zielonych 
Zaświat 26, 34 – zmiana fragm. aranżacji terenów zielonych 
Gersona 21, 23 – wymiana uschniętych roślin  
Gersona 19, 19a – wymiana uschniętych roślin  
Ks. Skorupki 102 – wymiana uschniętych roślin

Remonty zakończone po dniu ostatecznego zredagowania treści niniejszego informatora nie zostały ujęte w powyższej tabeli.

Gnieźnieńska 21

Sokołów Bydgoskich 2 i 4Kromera 4

Bortnowskiego 16

Fundusz remontowy
Obok rzeczowej realizacji remontów w za-
sobach naszej Spółdzielni przedstawiamy 
Państwu sytuację finansową w obszarze 
funduszu remontowego na poszczegól-
nych nieruchomościach. 

Zgodnie z art. 4 ust. 41 pkt 2 Zarząd 
spółdzielni zobowiązany jest prowadzić 
odrębnie dla każdej nieruchomości ewi-
dencję wpływów i wydatków funduszu 
remontowego. 
Spotykamy się często z niezrozumieniem 

dotyczącym wnoszenia opłat na fundusz 
remontowy przez użytkowników gara-
ży. Stawka ta stanowi 50% stawki opłat 
na fundusz remontowy lokali mieszkal-
nych w danej nieruchomości.
Wszystkie garaże usytuowane w bryle 
budynku, poniżej parteru, nie posiadają 
wyodrębnionych ciągów jezdnych służą-
cych wyłącznie do dojazdu do nich, ani 
też innych urządzeń służących do wyłącz-
nego użytku właścicieli garaży. Stąd nie 
należy odrębnie podchodzić do wydatków 

remontowych dotyczących wyłącznie ga-
raży a podejść całościowo do wydatków 
nieruchomości, w których skład wchodzą 
m.in., remont nawierzchni, elewacji, kla-
tek schodowych, balkonów, wiaty śmietni-
kowej, placów zabaw itp. 
Ponadto fundusz remontowy przeznaczo-
ny jest na pokrycie wydatków dotyczą-
cych nieruchomości wspólnej do których 
nie zalicza się remont w poszczególnych, 
indywidualnych garażach.
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Nieruchomość Stan na 01.01.2021 Wydatki 
(koszty)

Wpływy 
(przychody) Stan na 30.09.2021

Taczaka 6 -27 698,75 6 112,15 67 844,70 34 033,80
Bortnowskiego 14,Okulickiego 1 -18 861,76 31 650,26 52 206,93 1 694,91
Bortnowskiego 16 -48 574,42 40 165,91 28 983,87 -59 756,46
Kromera 4 -162 347,75 48 585,23 37 067,49 -173 865,49
Kromera 2 -45 549,89 28 836,56 43 478,28 -30 908,17
Altanowa 42a 22 402,53 5 908,65 6 805,71 23 299,59
Gołębia 11 -138 517,34 11 104,14 54 758,61 -94 862,87
Skotnickiego 11, Biziela 15 80 136,72 5 922,65 56 323,44 130 537,51
Kołobrzeska 13,17 -157 918,84 4 451,86 73 753,48 -88 617,22
Kossaka 34 -46 595,19 2 272,86 19 696,14 -29 171,91
Chołoniewskiego 4,8 185 640,35 23 208,65 90 810,27 253 241,97
Sokołów Bydg. 2,4 -259 576,81 55 866,12 37 939,59 -277 503,34
Gnieźnieńska 17,17a,17b 97 328,41 34 690,45 34 146,99 96 784,95
Chodkiewicza 93 87 771,32 35 886,16 25 657,72 77 542,88
Jaskółcza 42 215 189,07 94 138,78 28 580,40 149 630,69
Sokołów Bydgoskich 1 -379,94 62 593,09 75 697,65 12 724,62
Ks.Skorupki 67,69 -58 072,15 1308,68 44 637,21 -14 743,62
Gołębia 47 23 265,68 886,26 12 951,18 35 330,60
Gołębia 30a, Fałata 9 11 630,15 13 620,71 35 648,10 33 657,54
Gołębia 30 33 765,18 183,34 4 233,15 37 814,99
Strzelecka 43 46 307,13 2 934,87 4 736,25 48 108,51
Gołębia 63, 65 167 212,57 130 461,58 38 606,76 75 357,75

Gołębia 26a 23 450,24 44,34 2 631,24 26 037,14
Gołębia 28 15 043,58 0 3 192,48 18 236,06
Fałata 8,10 -40 336,17 1 249,09 15 704,01 -25 881,25
Gnieźnieńska 21 95 196,95 1 633,09 16 800,43 110 364,29
Ceramiczna 3 11 595,68 15 722,29 16 229,24 12 102,63
Jaskółcza 48, Gołębia 57 44 690,03 16 260,06 65 165,68 93 595,65
Żuławy 5 -2 605,59 297,04 10 292,40 7 389,77
Kossaka 54, Jaskółcza 27 260 751,78 12 845,99 47 192,77 295 098,56
Inowrocławska 46,46a 44 343,60 16 589,94 16 963,02 44 716,68
Inowrocławska 48 10 471,33 14 243,30 8 991,81 5 219,84
Fałata 14 172 269,19 48 685,96 13 764,24 137 347,47
Konopczyńskiego 1 -84 067,72 23 937,42 22 265,82 -85 739,32
Leszczyńskiego 61,61a 107 447,22 7 041,38 25 471,12 125 876,96
Gołębia 73 154 668,40 134 230,08 45 054,31 65 492,63
Powstańców W-wy 6 A 616 765,65 52 665,09 118 568,29 682 668,85
Gersona 21-23 278 381,89 30 767,25 53 107,59 300 722,23
Gersona 19, 19a 41 412,63 11 627,84 39 379,61 69 164,40
Jaskółcza 29 71 802,12 24 893,56 12 381,85 59 290,41
Żuławy 1                  29 330,34 3 714,20 7 442,82 33 058,96
Strzelecka 59           44 093,36 19 366,39 70 747,01 95 473,98
Ks.Skorupki 102 137 080,55 13 942,07 29 735,49 152 873,97
Gołębia 66 80 282,50 11 187,78 29 906,26 99 000,98
Rogali 12 22 588,87 24 605,58 11 413,90 9 397,19
Zaświat 28, 30, 32 91 795,90 30 567,15 41 468,67 102 697,42
Zaświat 26, 34 40 303,45 -44,05 34 633,89 74 981,39
Powstańców W-wy 6C, 6D, 6E 275 458,77 36 830,83 88 396,89 327 024,83

Zachęcamy do wstąpienia w poczet członków  
Naszej Spółdzielni

W świetle aktualnie obowiązujących prze-
pisów prawnych, członkostwo w spół-
dzielni powstaje z chwilą: nabycia rosz-
czenia o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego, nabycia ekspektatywy własności, 
zawarcia umowy nabycia spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, zawar-
cia umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego, jeżeli członkostwo nie zostało naby-
te wcześniej. Oznacza to, iż członkostwo 
w spółdzielni mieszkaniowej w odniesie-
niu do osób, którym przysługują wyżej 
powołane prawa powstaje z mocy prawa 
bez konieczności podejmowania w tym 
zakresie dalszych czynności. Nowelizacja 
przewiduje również członkostwo fakul-

tatywne w przypadku właścicieli. W tym 
przypadku pozostaje konieczność zło-
żenia deklaracji członkowskiej, gdyż ko-
nieczny jest dokument, z którego będzie 
wynikała chęć wstąpienia do grona człon-
ków spółdzielni. Nie niesie to za sobą 
żadnych dodatkowych wpłat a przynosi 
korzyści w postaci niższych opłat za użyt-
kowanie lokalu.
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Skąd się biorą podwyżki 
w opłatach?

Gdy przychodzi czas podwyżki za miesz-
kanie, wiele osób zastanawia się, dlacze-
go tak się dzieje. Całkiem normalne jest 
też niezadowolenie wynikające z więk-
szych opłat, jednak warto wiedzieć, że nie 
wszystkie zależą od zarządcy nierucho-
mości.
Rozłożenie opłat za mieszkanie na czyn-
niki pierwsze pozwala zauważyć, jaki ich 
składnik uległ zmianie i kto jest za niego 
odpowiedzialny. Wszystkie opłaty tworzą 
pewne składniki, które są zależne od Po-
morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej m.in. 
opłata za dodatkowe pomieszczenie, 
odpis na fundusz remontowy, utrzyma-
nie i konserwacja nieruchomości czy za-

rządzanie nieruchomością, jak i te, które 
nie zależą od Spółdzielni.
Pozostałe opłaty to tzw. media, a są nimi:
• opłata za gospodarowanie odpadów 

stałych (uchwalana jest przez Radę 
Miasta Bydgoszczy),

• opłata za zimną wodę i odprowadze-
nie ścieków oraz abonament za wodę

• (uchwalane są przez Radę Miasta 
Bydgoszczy na wniosek Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji),

• opłata za ciepło i jego dostawę (usta-
lana jest przez Komunalne Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej),

• opłata za energię elektryczną 
(ustalana jest przez firmę Enea S.A.)

Warto wiedzieć, że tak jak i inni zarządcy 
czy właściciele nieruchomości, Pomorska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgosz-
czy nie może zarabiać, ani być stratna na 
mediach dostarczanych do lokali. 
Poniżej przedstawiono zmiany cen za cie-
pło (wzrost o 25,83%), dostarczenie cie-
pła (wzrost średnio o 13%) oraz energii 
elektrycznej (wzrost o 49,02%) w okresie 
ostatnich 5 lat. Niestety Spółdzielnia nie 
ma możliwości wsparcia swoich miesz-
kańców i przejęcia chociażby części tych 
kosztów na siebie.

1. Wzrost cen za energię elektryczną w latach 2016 - 2021

Cena za kWh w zł Procentowy wzrost cen
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2017 2016-2018 2016-2019 2016-2020 2016-2021

0,255 0,259 0,259 0,295 0,380 0,380 1,57% 1,57% 15,69% 49,02% 49,02%
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2. Wzrost cen za zamówioną moc cieplną w latach 2016 - 2021

3. Wzrost cen za przesył ciepła w latach 2016 - 2021

Taryfy:             
G-1.1.D,           
G-1.1.Bk,            
G-1.1.C,            
G-1.1.A,           
G-1.1.Bo

Cena za moc zamówioną w zł/MW/m-c Procentowy wzrost cen
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2017 2016-2018 2016-2019 2016-2020 2016-2021

8 849,20 8 676,13 8 638,61 9 308,69 10 427,39 11 135,04 -1,96% -2,38% 5,19% 17,83% 25,83%

Taryfa Cena za przesył ciepła w zł/MW/m-c Procentowy wzrost cen
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2017 2016-2018 2016-2019 2016-2020 2016-2021

G-1.1.D 4 109,93 4 032,06 4 154,64 4 457,99 4 550,47 4 645,85 -1,89% 1,09% 8,47% 10,72% 13,04%

G-1.1.Bk 3 685,32 3 617,27 3 740,48 4 021,04 4 162,90 4 197,30 -1,85% 1,50% 9,11% 12,96% 13,89%

G-1.1.C 3 594,13 3 509,60 3 644,06 3 950,99 4 030,61 4 075,44 -2,35% 1,39% 9,93% 12,14% 13,39%

G-1.1.A 2 624,46 2 535,67 2 631,92 2 724,62 2 807,59 2 825,14 -3,38% 0,28% 3,82% 6,98% 7,65%

G-1.1.Bo 3 436,41 3 380,54 3 483,45 3 726,35 3 837,41 3 947,51 -1,63% 1,37% 8,44% 11,67% 14,87%
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Ciepło - zestawienie 
kosztów 

nieruchomości
We wrześniu zakończyliśmy rozliczenie 
sezonu grzewczego za okres roczny tj. od 
01.07.2020 do 30.06.2021. Oznacza to, 
że w wymienionym okresie braliśmy pod 
uwagę zaliczki (przedpłaty) wnoszone 
przez Państwa na pokrycie kosztów do-
starczenia ciepła na potrzeby centralnego 
ogrzewania. Długa zima oraz podnosze-
nie opłat przez KPEC spowodowały, że 
wynik rozliczenia w porównaniu z zeszło-
rocznym rozliczeniem nie dla każdego był 
korzystny. Obok przedstawiamy Państwu 
wynik rozliczenia dla poszczególnych nie-
ruchomości w naszej Spółdzielni. 

L.p. Budynek-węzeł Przychody Koszty Wynik
1 Taczaka 6 68 927,25 75 103,05 -6 175,80

2 Bortnowskiego 14,Okulickiego 1 87 297,68 73 804,77 13 492,91

3 Bortnowskiego 16 52 984,44 46 815,80 6 168,64

4 Kromera 4 46 679,46 39 246,68 7 432,78

5 Kromera 2 90 990,54 71 709,52 19 281,02

6 Gołębia 11 50 262,06 45 983,87 4 278,19

7 Skotnickiego 11, Biziela 15 50 880,60 42 999,82 7 880,78

8 Kołobrzeska 13,17 79 321,38 83 513,78 -4 192,40

9 Kossaka 34 25 770,56 23 976,70 1 793,86

10 Chołoniewskiego 4 55 447,58 50 655,24 4 792,34

11 Chołoniewskiego 8 67 177,98 66 610,87 567,11

12 Sokołów Bydg.1,2,4 134 663,45 118 832,98 15 830,47

13 Gnieźnieńska 17,17a,17b 61 395,39 58 013,29 3 382,10

14 Chodkiewicza 93 51 015,31 43 111,60 7 903,71

15 Jaskółcza 42 65 771,40 66 979,86 -1 208,46

16 Ks.Skorupki 67,69 61 953,60 63 259,33 -1 305,73

17 Gołębia 47 28 466,94 27 269,69 1 197,25

18 Gołębia 30a 26 821,35 26 274,39 546,96

19 Gołębia 30,26a,28,Fałata 9 80 237,10 87 580,35 -7 343,25

20 Strzelecka 43 11 803,80 10 191,43 1 612,37

21 Gołębia 65 19 112,52 20 184,36 -1 071,84

22 Fałata 8,10 34 650,04 34 690,90 -40,86

23 Gnieźnieńska 21 33 436,98 28 143,07 5 293,91

24 Ceramiczna 3 38 091,24 26 588,58 11 502,66

25 Powstańców W-wy 6 A 262 382,68 174 792,11 87 590,57

26 Powstańców W-wy 6 D 59 574,12 32 837,66 26 736,46

27 Powstańców W-wy 6 E 45 179,60 29 922,26 15 257,34

28 Powstańców W-wy 6 C 138 876,14 71 365,32 67 510,82

29 Zaświat 28 51 641,64 30 587,07 21 054,57

30 Zaświat 30 37 332,12 31 745,20 5 586,92

31 Zaświat 32 41 670,12 34 504,66 7 165,46

32 Zaświat 26 68 321,52 46 571,36 21 750,16

33 Zaświat 34 81 190,35 53 783,63 27 406,72

34 Jaskółcza 48 48 663,54 43 453,48 5 210,06

35 Żuławy 5 16 637,31 19 393,60 -2 756,29

36 Gołębia 57 39 213,30 43 814,32 -4 601,02

37 Jaskółcza 27,Kossaka 54 84 720,14 99 375,93 -14 655,79

38 Inowrocławska 46,46a 42 344,79 44 609,17 -2 264,38

39 Gołębia 63 52 718,25 50 771,13 1 947,12

40 Inowrocławska 48a 22 639,89 24 407,27 -1 767,38

41 Konopczyńskiego 1 42 604,13 49 242,07 -6 637,94

42 Fałata 14 30 946,23 29 289,08 1 657,15

43 Leszczyńskiego 61,61a 48 494,10 38 950,80 9 543,30

44 Gołębia 73 97 059,51 63 969,17 33 090,34

45 Gersona 21 46 028,76 35 708,74 10 320,02

46 Gersona 23 57 381,36 44 589,53 12 791,83

47 Gersona 19 24 200,16 18 885,98 5 314,18

48 Gersona 19a 42 044,01 35 892,71 6 151,30

49 Jaskółcza 29 20 877,81 18 227,31 2 650,50

50 Ks.Skorupki 102 54 825,09 34 910,13 19 914,96

51 Rogali 12 28 556,88 16 520,32 12 036,56

52 Strzelecka 59            144 003,65 131 934,66 12 068,99

53 Żuławy 1                   20 357,16 23 809,96 -3 452,80

54 Gołębia 66A 37 864,95 22 830,72 15 034,23

55 Gołębia 66B 31 811,88 17 924,78 13 887,10

56 Gołębia 66C 46 414,92 24 611,51 21 803,41

Stawki - 
utrzymanie 

i konserwacja
W związku z wieloma zapytaniami 
odnośnie zróżnicowania stawek do-
tyczących utrzymania i konserwa-
cji nieruchomości wyjaśniamy, że 
największe koszty generują usługi 
związane z utrzymaniem zieleni 
oraz utrzymaniem czystości części 
wspólnych. Stąd nieruchomości 
umiejscowione na obszernym grun-
cie oraz posiadające duży udział 
części wspólnych do powierzchni 
nieruchomości tj. przestronne klatki 
schodowe, szerokie korytarze piw-
niczne, szerokie szlaki komunika-
cyjne są znacznie droższe w utrzy-
maniu od nieruchomości stojących 
na gruncie z niewielkim margine-
sem zieleni i małą powierzchnią 
części wspólnych.
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Wentylacja

Instalacja wentylacji 
grawitacyjnej:
Zadaniem wentylacji w budownictwie 
mieszkaniowym zgodnie z PN-83/B-
03430Az3/2000 „Wentylacja w budyn-
kach mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i użyteczności publicznej”, jest 
doprowadzenie powietrza zewnętrz-
nego do pokojów mieszkalnych, kuch-
ni z oknem zewnętrznym oraz usunięcie 
zużytego powietrza z kuchni, łazienek, 
wc i ewentualnych pomieszczeń pomoc-
niczych, bezokiennych, typu garderoba, 
składzik. 
Kanałowa wentylacja grawitacyjna dzia-
ła w następujący sposób: powietrze ze-
wnętrzne na skutek różnicy ciśnień do-
pływa do pokojów mieszkalnych i kuchni 
przez otwory w przegrodach zewnętrz-
nych następnie przez przedpokój prze-
pływa do kuchni, łazienki, wc, garde-
roby, w których usytuowane są otwory 
wywiewne przyłączone do pionowych 
przewodów wentylacji grawitacyjnej, któ-
rymi zużyte powietrze usuwane jest na 
zewnątrz budynku. Przepływ powietrza 
pomiędzy pomieszczeniami mieszkania 
powinny zapewnić otwory wyrównaw-
cze w drzwiach wewnętrznych (podcięcia 
lub kratki – przekrój otworów lub szcze-
lin powinien wynosić 80 cm2 z pokojów 
mieszkalnych i 200 cm2 do kuchni, łazie-
nek, wc oraz pomocniczych pomieszczeń 
bezokiennych). Kanały wywiewne mogą 
usunąć z mieszkania tylko tyle powie-
trza, ile dopływa do pomieszczeń. Jeżeli 
brak jest otworów nawiewnych, lub uchyl-
nych okien, ilość dopływającego powie-
trza uzależnione są tylko od szczelności 
okien i drzwi zewnętrznych oraz aktualnej 
różnicy ciśnień wywołanej warunkami ze-
wnętrznymi i wewnętrznymi. 
W przypadku m.in. niewłaściwej eksplo-
atacji mieszkania (zbyt niska temperatura 
powietrza, zbyt mała ilość powietrza wen-
tylacyjnego i ograniczona jego cyrkulacja) 
na powierzchniach wewnętrznych prze-
gród zewnętrznych może występować 
nadmierne wykroplenie się pary wodnej 
(najczęściej są to szyby i narożniki ścian). 
Sytuacja taka jest niedopuszczalna ze 

względu zarówno na zdrowie człowie-
ka jak i jakość materiałów budowlanych, 
które ulegają degradacji. Zbyt wysoka wil-
gotność powietrza w pomieszczeniu oraz 
utrzymujące się przez dłuższy czas zawil-
gocenie materiałów budowlanych sprzyja 
rozwojowi i występowaniu w powietrzu i na 
powierzchniach szkodliwych bioaerozoli, 
składających się z cząstek pochodzenia 
organicznego, w skład których wchodzą 
m.in. wirusy, bakterie i grzyby.

Eksploatacja instalacji 
wentylacji
W przypadku niewłaściwego funkcjo-
nowania instalacji wentylacyjnej użyt-
kownicy lokali sami niejednokrotnie po-
dejmują działania, w rezultacie których 
pogarszają warunki działania instalacji. 
Często w obawie przed insektami kratka 
wywiewna zasłaniana jest szczelną gazą, 
spotkać można kratki bardzo zanieczysz-
czone, wreszcie są też przypadki, że przy 
występowaniu odwrotnych przepływów 
zimnego powietrza kratka jest po prostu 
szczelnie zasłaniana. Jeśli kratka prze-
szkadza w zagospodarowaniu kuchni tak-
że często jest zasłaniana przez szafki lub 
lokowana w szafce. Położony parkiet lub 
wykładzina w mieszkaniu ograniczają lub 
likwidują wymagane dla przepływu po-
wietrza otwory (podcięcia) pod drzwiami 
pokojów. Występują też przypadki zasła-
niania kratek wyrównawczych w drzwiach 
łazienek. Również uruchomienie wyciągu 
elektrycznego nad kuchenką (wydajność 
250-700 m3/h) bez otwarcia lub rozszczel-
nienia okna, może powodować odwróce-
nie kierunku przepływu powietrza w nie-
których kanałach wentylacyjnych. Takie 
zjawisko jest niebezpieczne dla pracy ca-
łego układu wentylacji, gdyż w momencie 
zaciągania powietrza z zewnątrz przy ni-
skich temperaturach zewnętrznych kanał 
znacznie się wychładza, co w znacznym 
stopniu pogarsza jego wydajność.
Celem ograniczenia zużycia ener-
gii cieplnej lokatorzy utrzymują niskie 
temperatury powietrza wewnętrzne-
go w mieszkaniach, przykręcając zawo-
ry termostatyczne, uszczelniając okna 
watą i taśmą, a nawet zamykając specjal-
nie zainstalowane nawiewniki. Wszystkie 
te działania ograniczają czynniki, od któ-
rych zależy poprawne działanie wentyla-
cji grawitacyjnej. W czasie wykonywania 
ekspertyz w okresie zimowym zmierzo-
ne temperatury powietrza wewnętrzne-
go w niektórych mieszkaniach wynosiły 
16 – 18 °C, a nawet 11 – 12 °C, wilgotno-
ści względne 60%-80%.
Warunkiem prawidłowego działania in-
stalacji wentylacyjnej jest przyjęcie  
i zapewnienie dopływu odpowiednich 

ilości powietrza wentylacyjnego (ze-
wnętrznego) do mieszkań, przepływu 
powietrza przez mieszkanie oraz odpły-
wu takich samych ilości zanieczyszczo-
nego powietrza wewnętrznego kanałami 
wywiewnymi, a więc bilansowanie się 
strumieni powietrza nawiewanego i wy-
wiewanego w ramach pomieszczenia czy 
zespołu pomieszczeń.

Parowanie szyb od 
strony wewnętrznej
Zjawisko parowania szyb od strony wnę-
trza, spowodowane jest przede wszyst-
kim wysoką wilgotnością powietrza w po-
mieszczeniu. To z kolei może wiązać się 
ze złą eksploatacją wentylacji. Powierzch-
nia szyb jest najzimniejszą przegrodą bu-
dowlaną w budynku, dlatego para wod-
na w zetknięciu z tą zimną powierzchnią 
ulega skropleniu, stąd widoczna para na 
szybach okien. Sytuacja jest analogiczna 
do zjawiska parowania luster w łazien-
ce – podczas dłuższej kąpieli w gorącej 
wodzie, para osiada na zimnych taflach 
lustra i ulega skropleniu. Wzmożone pa-
rowanie szyb występuje również w kuchni 
podczas intensywnego gotowania, kiedy 
okap nie nadąża z wybieraniem gorą-
cej pary. W tym wypadku należy przede 
wszystkim zadbać o odpowiednią wenty-
lację pomieszczeń i uchylenie okien. Na 
rynku można spotkać okapy o bardzo 
dużej wydajności >300 m3/h. Zastoso-
wanie takich okapów może spowodować 
pojawienie się ciągu wstecznego w jed-
nym z kanałów wentylacyjnych (najczę-
ściej łazienka lub wc). W takim przypadku 
należy uchylić okno w kuchni podczas 
pracy okapu. W okresie zimowym przy 
wstecznym ciągu kanału zostaje on do-
datkowo schłodzony, co również powodu-
je zaburzenie działania wentylacji.
Zaburzona wentylacja w mieszkaniu 
ma wpływ na problemy ze skraplaniem 
się pary wodnej na szybach od stro-
ny wewnętrznej. Należy pamiętać, aby 
zapewnić dopływ świeżego powietrza 
do pomieszczeń poprzez: nawiewniki, 
rozszczelnianie okien, uchylanie okien.  
(UWAGA: same nawiewniki podczas po-
czątkowej eksploatacji mieszkania mogą 
nie wystarczyć, dlatego ważne jest rozsz-
czelnianie lub uchylanie okien). W sytuacji 
nadmiernego zawilgocenia (gotowanie, 
suszenie) należy dodatkowo przewietrzyć 
pomieszczenie. Nadmiar wilgotno-
ści w pomieszczeniach mogą powodować 
także procesy „oddychania” świeżo wybu-
dowanych ścian i stropów, prace remon-
towe (np. tynkowanie, malowanie).
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Świąteczny zawrót głowy – czyli 
jak ogarnąć (nie)porządki! 

Czas przed Świętami Bożego Narodze-
nia to najczęściej okres, który wielu z nas 
kojarzy się z generalnymi porządkami. 
Chcemy przyjąć gości i najbliższych jak 
najlepiej, dlatego oprócz pyszności, które 
stawiamy na stołach, organizujemy co-
roczne sprzątanie każdego kąta w miesz-
kaniu. Przeczytaj artykuł i dowiedz 
się: O jakich pracach należy pamiętać 
przy świątecznych porządkach? Jak uła-
twić sobie sprzątanie? Jakie naturalne 
środki można wykorzystać do sprzątania 
zamiast chemii?

O jakich pracach 
należy pamiętać przy 
świątecznych porządkach?
Przed rozpoczęciem prac przyda się 
solidny plan działania. W tym celu 
najlepiej rozpisać sobie pomieszcze-
nia w mieszkaniu i dopisać do każde-
go prace, jakie należy wykonać. Coś, 
co warto zrobić w każdym pokoju to 
m.in.: umyć okna i wyprać firany, wy-
czyścić rolety/żaluzje, odkurzyć i umyć 
kaloryfery, umyć drzwi i futryny, odku-
rzyć i umyć trudno dostępne powierzch-
nie pod kanapami, łóżkami i szafami, 
wyczyścić kratki wentylacyjne, obmieść 
pajęczyny i sufity oraz wyczyścić oświe-
tlenie takie jak lampy, żyrandole i kinkiety. 

Przy okazji większych porządków nie 
zapominajmy również o szafach, szufla-
dach i półkach. Rozplanujmy na każdy 
dzień jeden mebel i wyrzućmy lub oddaj-
my niepotrzebną odzież, zabawki, przed-
mioty. Warto rozejrzeć się za placówkami, 
które przyjmą używane ubrania i zabawki 
jak np. Caritas, MOPS czy dom dziec-
ka. W ten sposób nie tylko wykonamy 
kawał dobrej roboty przy sprzątaniu, ale 
również zrobimy coś dobrego dla innych. 

Jak ułatwić sobie 
sprzątanie?
Oprócz zrobienia listy zaplanuj też pracę 
dla każdego domownika. Nawet młodsze 
dzieci mogą pomóc przy porządkach i wie-
le się przy tym nauczyć. Możesz poprosić 
pociechę o posegregowanie zabawek lub 
jeśli dziecko jest starsze, pomoże Ci przy 
lekkich pracach niewymagających nadzo-
ru. Brak pomocy ze strony domowników 
najczęściej nie wynika z ich niechęci do 
robót, a jedynie z Twojego przekonania, 
że „sam/sama zrobię to najlepiej”. W tym 
roku postaw na pracę zespołową, która 
nie dość, że pójdzie szybciej, to dodatko-
wo będzie zasługą całej rodziny. Propo-
nujemy codzienne zająć się jednym zada-
niem, a jeśli nam wystarczy czasu i chęci 
zabrać się za kolejne. Pamiętajmy - pla-
nujmy realnie i mierzmy siły na zamiary.

Jakie naturalne środki 
można wykorzystać do 
sprzątania zamiast chemii?
W dawnych czasach, gdy dostęp do che-
mii gospodarczej był ograniczony, ludzie 
korzystali z domowych sposobów na 
czyszczenie różnych powierzchni. Ten 
trend wraca i teraz, ze względu na chęć 
oszczędności i dbałość o środowisko. 
Jednym ze skuteczniejszych środków 
do czyszczenia jest ocet. Blachy, ruszt, 
piekarnik, okap będą błyszczeć, gdy 
umyjemy je w specjalnym roztworze przy-
gotowanym z gorącej wody z dodatkiem 
200 ml płynu do naczyń i 200 ml octu. 
Kolejnym naszym sprzymierzeńcem bę-
dzie soda oczyszczona, która np. usunie 
przykry zapach z lodówki. Warto sięgnąć 
również po sok z cytryny, który rozpra-
wi się z osadem na naczyniach ze stali 
nierdzewnej. Na zacieki przy umywalce, 
wannie czy kafelkach dobrym sposobem 
będzie zmieszanie pół szklanki sody 
oczyszczonej z dwiema łyżkami octu. Je-
śli po skończonych porządkach chcemy 
sprawić, aby przyjemny zapach utrzymy-
wał się w mieszkaniu na dłużej, możemy 
wykorzystać olejki eteryczne jako od-
świeżacze do szaf czy worków do odku-
rzacza. Kilka kropel olejku nalewamy na 
płatek kosmetyczny i wkładamy na dno 
szafki lub skraplamy nim czysty worek do 
odkurzacza przed włożeniem go do urzą-
dzenia.




