
REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za użytkowanie lokali.

Dział I. FIZYCZNE JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

I . Flzycznymi jednostk amt rozliczeniowymi kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymt
mogą być:
al m2 powierzchni uzytkowej' 
b/ osoba
c/ lokal
dl m2 powierzchni terenu

Zastosowanie jednostek rozltczeniowych należy do kompetencji organu uprawnionego do

ustalania opłat eksploatacyj nych.

2. Powierzchnią uzytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomtęszczęń
znajdujących się w lokalu bezwzględu na ich przęznaczenlę i sposob uzytkowania jak:

pokoje, łazięnki, ubikacje itp. pomieszczęnta służące mieszkalnym i gospodarczym celom
uzytkownika, ktorych wysokość w świetle jest nie mniej szaniżż20 cm. Do powierzchnt
uzytkowej lokalu mieszkalnego za\icza się równiez powierzchnię zajętą przez meble
wbudowane lub obudowane .

Jezeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi 140 cm do 220 cm, to do
powierzchni uzytkowej lokalu mieśzkalnego wlicza się 50% powierzchni tego

pomiesz czenia lub jego części.

3. Wg zasady ustalonej w pkt 2 określa się rowniez powierzchnię lokalu uzytkowęgo z
włączeniem pomieszczęńprzyna|eżnychłącznie z pomieszczenlami składowymi,, garażamt,

. komórkami itp.

4. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zaltcza się 50% powierzchni rzutu poziomego
schodow łączący ch po szcze g o lne pomi e sz częfiIa wewnątrz 1 okalu.

5. Powierzchnię uzytkową lokali do rozliczenlakosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi ustala się według powykonawczej dokumentacji techntcznej budynku
przyjętej przęz Społdzielnię w trakcie odbioru.

6. Powierzchnię lokalu oblicza się na podstawie pomiarów dokonanych na wysokości 1,0 m
ponad poziom podłogi odpowiednie.j kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni uzytkowej
lokalu podaje się z dokładnością do 0,01 m2. Do powierzchni lokalu nie wlicza się wnęk o

powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m2.



DZiał II. ROZLICZANIE KOSZTOW GOSPODARKI ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI

1.Ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów eksploatacji prowadzi się odrębnie dla każdej
nieruchomości:

2. Nie rozlicza się kosztów eksploatacji na pomteszczenia ogólnego uzytku jak: pralnie,
suszarni e, przechowalnie wózków.
W przypadku, gdy użytkownik wykorzystuje częśc lokalu mieszkalnego lza zgodą Społdzielni
i słuzb architektonicznych lna prowadzenie działalności gospodarczej, powierzchnię
wykorzystywaną na tę działalność obciąża się kosztami eksploatacji wg zasad obowiązujących
lokale uzytkowe.

3. Dokonuje się odpisów na fundusz remontowy w ciężar kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi.

4. Wpływy i wydatki funduszu remontowego ewidencjonuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości.

5. Odpis na fundusz remontowy, o którym mowa w ust.3 , na|iczany w odniesieniu do lokali
mieszkalnych w pawilonach mięszkalno-usługowych i w domach jednorodzinnych
przęznaczony jest wyłącznle nautrzymanie terenów zielonych, ciągow pieszych, podjazdow t

parkingow oraz sieci nadziemnych i podziemnych.

6. Stawki opłat eksploatacyjnych ustala się odrębnie dla :

lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym
- lokali mieszkalnych w budownictwie jednorodzinnym
- lokali uzytkolvych wolnostojących
- lokali uzytkolvych wbudowanych
- lokali uzytkovvych , w których świad Qzone są usługi medyczne
- garaży

7. Wysokość stawek opłat określanych na podstawie kosztow ustala Zarząd.

DZLałIII. RO ZLICZANIE KOSZTOW ENERGII CIEPLNEJ

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Koszty energii cieplnej, w tym koszty funkcjonowania systemów racjonaltzujących zużycte
ciepła, poniesione w okresie rozliczeniowym, rozlicza się na lokale w nieruchomości jedno lub
wielobudyŃowej, w zalężności od liczby budynkow zasilanych zwęzła cieplnego.

ż. Za rozliczęnie kosztow energii cieplnej Społdzielnta pobiera opłatę w wysokości ustalonej
przęz Zarząd wynikaj ącą z umów zawartych z firmami prowadzącymi rozltczęnta .

3. Zainstalowane urządzenia pomiarowe podlegaj ą \egaltzacji
wymian y obctążaj ą użytkuj ące go lokal.

i wymianie. Koszty legalizacjt t
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4. Wysokość stawki opłaty za energię cieplną zużytą na centralne ogrzewanie dla lokali
uzytkowy ch znajdujących się w budynkach wielolokalowych ustala się mnoząc koszt ogrzan:ra

1 m2 powierzchni budyŃu ptzęz współczynnik uwzględntający wysokość lokalu :

Lp. wysokość lokalu współczynnik
1 do 2m 0,80

2. powyzei żmdo2,5m 1,00
aJ. powyzei 2,5 m do 4m 1,33

4. powyzei 4m I,66

5.1Jżytkownik lokalu zobowiązany jest uisz czac zaliczkt na poczet kosztów energii cieplnej na

potrzeby c.o., jako stały element opłaty czynszowej.

6. Wszelkie żądanta dokonania korekt w rozltczęntu kosztów energii ciePlnej mogą bYĆ

zgłaszane do dnia zamknięcia roku obrachunkowego społdzielni, w trakcie ktorego doręczono

rozltczęntę.

Rozdział 2. Koszty podgrzania wody

|. Zarząd ustala stawkę za podgrzanie 1m3 wody na podstawie kosztu zużYcia ciePła na

potrzeby centralnej ciepłej wody uzytkowej (c.c.w.u).

Z.1Jżytkownik lokalu wnosi opłatę za podgrzanle w kwocie będącej iloczynem stawki i ilości
zużytej wody wg wskazań wodomlerza.

3. W lokalach nieopomiarowanych uzytkownik wnosi opłatę za podgrzan|ę wodY w formie

ryczaŁtu, który jest iloczynemprzeciętnej ilości c.c.w.u. zużytej w danej nieruchomoŚci PrZeZ
jednego mieszkańca,Itczby osób zamięszkałych w lokalu i stawki, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Koszty podgrzania wody w danym budynku przyjmuje się w wysokoŚci sPrzedażY z tYtułu

podgrzania wody.

Rozdział 3.KoszĘ centralnego ogrzewania (c.o.)

1. podstawą ustalenia kosztów zużycia ciepła w lokalach z podzielnikami są całkowite kosztY

energii cieplnej w okręsi ę rozltczeniowym pomniejszone o koszty podgrzania wodY oraz

koszty ogrzewania lokali nieopomiarowanych z uwzględnieniem ust. 1 w rozdziale I.

2. Rozliczęniakosztów c.o. dokonuje się na podstawie wskazańpodzielników kosztów

centralnego ogrzewania orazdanych o kosztach poniesionych przez Społdzielnię i zaliczkach
wnie s ion y ch pr zez uży tkownikow.

3. Koszt zużyciaenergii cieplnej w lokalach nieopomiarowanych ustalany jest jako tloczYn

stałej stawki i powierzchnt uzytkowej lokalu. Stawkę określa Zarząd w wysokoŚci
najwyzszęgo kosztu ogrzanla 1m2 w lokalu opomiarowanym zpoprzędniego okresu

r ozltczeni owe g o z uw zg\ędni eni em zmian taryfi kato r a M P E C .

4. Rozliczanlękosztów energii cieplnej dokonywane jest corocznie. Okres roz|tczęniowY

wynosi 12 miesięcy. Rozliczenie dostarczane jest w terminie 3 miesięcy ltcząc od zakonczenia

okresu r ozltczeniowego.



5. Rozliczęnlakosztów c.o. przypadających na dany lokal dokonuje się zpodziałem na:

a1 koszty zmienne ustalane na podstawie ilości jednostek rozltczeniowych przypadających na

lokal. Ilość jednostekrczliczeniowych wylicza się według wskazań podzielnika po
uwzględnieniu połozenia lokalu, ilości i rodzaju grzejnlków oraz indywidualnych
wspołczynników określonych w rozdzia\e I.ust.4. W lokalach wyposazonych w liczniki
ciepła koszty zmienne ustala się na podstawie ich wskazań, traktując liczniki jak podzielniki
kosztów.

bl koszty stałe zawierające: opłatę stałą narzecz MPEC, koszty ogrzęwania pomieszczeń
nieopomiarowanych (łazienek, WC, itp.), koszty ogrzewania pomieszczęń wspólnego
uzytku ( klatek schodowych, pralni, suszarni itp.) oraz koszty zapęwnlenia minimalnej
temperatury (16"C) w lokalu wymaganej przepisami prawa budowlanego i koniecznej do

zapewntenia utrzymania go we właściwym stanie techniczilyffi, proporcjonalnie do
wielkości zajmowanego lokalu.

6.1Jżytkownik lokalu jest zobowiązany do umozliwienia kontroli wskazań podzielnikow
kosztów c.o. upowaznionej osobie każdorazowo w celu kontroli ich sprawności.

7 . Odczyt podzielników wykonywany jest droga radiową.

8. Wskazaniapodzielnikazzakończonego okresu rozliczęniowego przechowywane są w
pamięci podzieln ika przez okres umozliwiający skonfrontowanie ich z danymi uj ętymi w
rozliczęniu, nie krócej niż sześc miesięcy.

9. Lokale, które były wyposazone w podzielniki wyparkowe, a które nie zostały udostępnione
do wymiany na podzielniki elektroniczne,, w okresie rozltczeniowym 20I2l20I3 rozltczonę
będą według średniej wskazań z budynku.

10. Lokale, które były wyposazone w podzielniki wyparkowe, a ktore nie zostały udostępnione
do wymiany na podzielniki elektronicznę poczynając od okresu rozltczeniowego 20I3l20I4
roz|iczane będą jak lokale nieopomiarowane.

1 l. W przypadku uszko dzęnta podzielnika:
a/ użytkownik lokalu ma obowtązek niezwłocznle o tym fakcie powiadomić administrację

osiędla
b/ koszt wymiany i legalizacji podzielników ponosi uzytkownik lokalu.

12. W lokalu, w ktorym podzielnik został uszkodzony dla pomieszQzęrula z uszkodzonym
podzielnikiem przyjmuje się wskazania w wysokości średniej wyliczonej ze wskazań
pozostałych podzielników zamontowanych w lokalu.

13. JężęIi uszkodzęnię podzielnika kosztów c.o. nie zostało zgłoszone do administracji osiedla
koszty energii cieplnej dla pomlęszczeniazuszkodzonym podzielnikiem ustala się wg zasad
doty czących lokalu nieopomiarowanego.

14. W przypadku uszkodzęnta wszystkich podzielników zamontowanych w lokalu koszty
energii cieplnej ustala się wg zasad dotyczących lokalu nieopomiarowanego.

14'. W lokalu, w którym podzielnik w zwtązku z wadą fabryczną urządzenia, niewłaściwym
montażęm lub z innych przyczyn nie leżących po stronie uzytkownika lokalu nie działa
prawidłowo, dla pomieszczęnia z uszkodzonympodzielnikiem przyjmuje się wskazania
w wysokości średniej z zakończonych okresów rozliczęniowych.



15. W przypadku wystąpienia niedopłaty w stosuŃu do wnięsionych zaliczęk uzytkownik
lokalu ma uregulować zobowiązanię w terminię 14 dni od daty doręczenia rozliczęnla.

16. Nadpłatę wynikającązrczliczenia stawia się do dyspozycji uzytkownika lokalu po
potrąceniu zobowiązań wobec Spółdzielni.

DZiałIV. ROZLICZANIE KOSZTOW EKSPLOATACJI DŹWIGÓW
OSOBOWYCH

1. Koszt eksploatacji dźwigów osobowych dla lokali mieszkalnych ustala się w przeltczeniu na

osobę uwzględniając \tczbę osób zamieszkałych w lokalach powyżej parteru. W budynkach
gdzie dźwig obsługuje kondygnacje ponizej parteru koszt eksploatacji ustala się przyjmując
zasadę jak vłyżej nie wyłączając parteru.

Z.Koszt eksploatacji dźwigów osobowych dla lokali uzytkowych ustala się w przeliczęnlu na

metr kwadratowy uwzględniając powierzchnię lokalu uzytkowego powyzej parteru. W
budynkach gdzte dźwig obsługuje kondygnacje ponizej parteru koszt eksploatacji ustala się
przyjmuj ąc zasadę j ak wyżęj nie wyłą czając parteru.

3.Podziału kosztów eksploatacji dźwigów osobowych w budynkach przez nie obsługiwanych
na lokale mieszkalne i uzytkowe dokonuje się według odrębnej kalkulacj i zatwierdzonej przez
Zarząd.

DZiałV. ROZLICZANIE ZIJŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA
sCIEKoW

Rozdział 1.Postanowienia ogólne.

l.Podstawą do rozliczęń kosztów zużytej wody i odprowadzania ściekow są wskazania
urządzeń pomiarovvych - wodomierzy. Przyjmuje się, ze ilość ścieków odprowadzonych do

kana|tzacji jest równa sumie ilości zużytej wody zimnej tpodgrzanej.

2.Stawki opłat za wodę i odprowadzanię ścieków określają umowy Spółdzielni z
przedsiębiorstwami świadc zący mi te usługi.

3.Do rozliczęń z członkami Spółdzięlni Zarząd możę wprowadzic jedną stawkę określającą
cenę 1 m3 wody. Cena uwzględnia koszt dostawy 1m3 wody i koszt odprowadzęnta 1 m3

ściekow.

4.Jednostkąroz\iczeniową w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych jest osoba.
Zarząd Społdzielni ustala miesięczny ryczałt zużycta wody zimnej i podgrzanej w m3losobę.

Wysokośc ryczałtu ustalana jest odrębnie dlakażdej nieruchomości.

S.Koszt zużytej wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych opomiarowanych i w
lokalach uzytkowych ustala się na podstawie odczytow wskazań wodomi ęrzy lokalowych z
uwzględnieniem wskazań wodomi erzy głownych zamontowanych na przyłączu do budynku.



Rozdział 2. Rozliczenie zużycia, opłaty.

1. Rozliczanie zużycia wody odbywa się w systemie zaliczkowym.

2. IJżytkownik lokalu jest zobowlązany do umozliwienia odczytu wodomierzy upowaznionej
osobie w zaplanowanym terminie orazkażdorazowo w przypadku kontroli.

3. W okresie rczliczeniowym ilość zużytej wody, będąca sumą wskazań urządzeń
pomiarowych zamontowanych w lokalach i ryczałtów winna być rowna zużyciu wynikającemu
z odczytu na wodomierzv głownym. Długośó okresu rozltczeniowego wynosi 3 miesiące.

4. W przypadku występowaniarożnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głownego a sumą

wskazań wodomięrzy mieszkaniowych t ryczałtów odbiorcy obctążani są proporcjonalnie do

zuży cia, przy zasto sowaniu współc zynnika koryguj ące go.

5. Wysokość współczynnika korygującego wy\icza się dzieląc ilość zużytej wody
zarejestrowaną przez wodomierz głowny przęz sumę ryczałtow i zużyc zarejestrowanych przez
wodomierzę zamontowane w lokalach. Wyliczony współczynnik obowiązuje przez caŁy okres
roz|lczęniowy.

6. Faktyczne zużycie wody przypadające na lokal wyltcza się mnoząc zużycie wynikające ze

wskazań wo domi ęr za pr zęz wspołc zynnik koryguj ący.

7. Rachunki zaliczkowe wystawiane są na okres trzech miesięcy. Podstawę do wystawienia
rachunku stanowi zarejestrowane zużycte wody według wskazań wodomi erzy
mieszkaniowych.

8. Przy rozliczeniu zaliczkowym uwzględniana jest różntca pomiędzy wskazaniami
wodomi erza głównego, a sumą wskazań wodomi ęrzy mieszkaniowych poprzez stosowanie
współczynnika koryguj ące go.

9. Roznica, fld koniec okresu rozliczeniowego, pomiędzy zużyctem wody przyjętym do

rozltczenia zaltczkowego, a zużyctęm rzeezywistym stwierdzonym w dniu odczytu podlega

rozltczeniu w pierwszym rachuŃu następnego okresu roz|tczęniowego

10. Po sporządzeniu roz\iczei za\tczkowych nie przyjmuje się od uzytkownikow lokali
zgłoszen wskazań wodomi ęrzy. Mozliwość wystawienia rozliczenia według aktualnych
wskazań wodomi ęrzy zostaje zachowana tylko w sytuacji zarntany tub zbycia mieszkania
(zmiany uzytkownika lokalu).

1 1. Oprocz opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki Społdzielnia pobiera opłatę

Ie galizacyj ną za każdy zamo nto wany wo d o mi ęr z or az opł atę r o zliczęni o wą.

12. Wysokość opłaty legalizacyjnej określa Rada Nadzorcza ŁSM. Opłatę legalizacyjną ustala
się w wysokości umozliwiającej pokrycie kosztów wymiany wodomierza po zakończeniu
okresu legaltzacjl

13. Wysokość opłaty roz|tczęniowej ustala Zarząd ŁSM w wysokości nie przekraczającej
ko sztu prz epro w adzęnta r o zltczenta.



14. Uzytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia opłaty legaltzacyjnej w równych
miesięcznych ratach razęm z opłatą czynszową, zaś opłaty rozliczeniowej wraz
z regulowaniem nalezności za wodę i ścieki lub wraz z opłatą czynszu.

15 . Użytkownik lokalu odpowia da za stan urządzeń pomiarowych (wodomierzy).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazań, uszk odzęnta urządzenia lub plomby
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administrację osiedla.

16. W przypadku stwierdzęnta:
- naruszenia plomb,
- uszkodzęnta wodomi erza

uzytkownik lokalu może być obciązony za zużytą wodę i ścieki dwukrotnością ryczałtu
pomnozoną ptzez ltczbę osob zamięszkujących w lokalu. Opłata ta nie podlega rozliczęniu.
Wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje się na koszt uzytkownika lokalu.

17 . W przypadku stwierdzenia celowego naruszenia plomb lub uszkodzenia wodomi ęrza
uzytkownik lokalu zostaj e obciążony trzykrotnością ryczałtu pomnożoną przez Liczbę osob
zamlęszkujących w lokalu za każdy miesiąc poczynając od miesiąca, w którym dokonano
ostatniego odczytu. Opłata ta nie podlega rczltczęniu. Uszkodzony wodomi ęrz wymienia się na
koszt uzytkownika lokalu.

18. Celowym uszkodzeniem wodomierza jest także oddziaływanie na wodomierz polem
magnetycznym, stwierdzonę przy uzyciu czujnikow. Stosowane mogą byc czrąniki statycznę
naklejane na wodomierz, zabezpieczonę plombą oraz czujniki elektroniczne przenośne.
Naruszenie naklejanych czujnikow lub przytwierdzających je do wodomierza plomb jest

traktowane jak celowe uszkodzenię plomb wodomierza.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe.

1. Ryczałt, o którym mowa w ust. 16 i 17 rozdziału2 ustala się, biorąc za postawę najwyższe
miesięczne zużycie wody w zasobach Spółdzielni, przypadające na osobę, wraz z kosztem
podgrzania wody.

D Ział V I. RO ZLICZA N I E K O S ZT O W M I E N IA S P O ŁD ZIEL N I

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

l..Koszty mienia Społdzielni rozliczafle są na lokale w danym osiedlu.

2. JężęIi określone mienie Społdzielni z uwagi na funkcjonalność lub przeznaczęnie obsługuje
całę zasoby koszty utrzymania tego mienia rozlicza się odpowiednio.

3. Administracje osiedli wpisują na fakturach odnoszących się do mienia Spółdzielni
adnotację:,,Dotyczy mienia Społdzielni na osiedlu/osiedlach... ......".

4. Koszty mienia Spółdzielni rozlicza się na poszczegolne nieruchomości kwartalnie.

5 . Dziń GZM informuj ę dział księgowości do dnia 1 5 miesiąca końc zącego kwartał o
powierzchni na poszc zego|nych osiedla ch ( z wyszczęgolnieniem nieruchomości w grupach
rodzajowych l/ 

), na które należy rozltczyć koszty mienia Społdzielni.



|l zgodnte z załącznikiem nr 1 do regulaminu rozli czanla kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania opłat zaużytkowanie lokali.

Rozdzial 2. Zasady rozli czania kosztów mienia Spółdzielni

Lp. Wyszczególnienie Sposób rozliczan ia kosztów Uwagi

A B C D

I. Sieci

l EIektryczna wraz
z kosztem energii

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzytkowej
poszczęgolnych nieruchomości w powierzchni
uzytkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalny ch, użytkowych i gar aży .

2. sanitarna

1.Sieci sanitarne odprowadzające ścieki z
nieruchomości całego osiedla: Proporcjonalnie do

udziału pow i erzch n i użytkow ej p oszczegó l nych
nieruchomości w powierzchni uzytkowej |okali na

osiedlu, w odniesieniu do lokali mieszkalnych
i uzytkowych.
2.P rzyłącza do poszczegó lnych n ie ruch o m ośc i :

rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do lokali mieszkalnych i uzytkowych.
3.Koszty związane z utrzymanięm sieci
obsługujących nieruchomości przy ul. Leśnej
rozliczać wyłącznie na te nieruchomości.

J. Deszczowa

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzytkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
uzytkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, użytkowych i garaży.

4. Wodociągowa

l.Przylącza do poszczególnych nieruchomości:
rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do powi ęrzchni lokali mieszkalnych
iużytkowych.
2.Sieci wodociągowe: proporcjonalnie do udziału
powierzchni uzytkowej poszczegolnych
nięruchomości w powierzchni uzytkowej lokali na

osiedlu, w odniesięniu do lokali mieszkalnych i
uzytkowych.
3. Koszty związane z utrzymaniem sieci
obsługujących nieruchomości przy ul, Leśnej
rozlicza się wyłącznie na te nieruchomości.

5. Ciepłownicza
Rozliczanie na obsługiwane nieruchomości w
odnięsieniu do powierzchni lokali mieszkalnych
iużytkowych.

Os. Konstytucji

II smietniki i inne
elementy służące
utrzymaniu
czvstości

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzytkowej
poszczęgolnych nieruchomości w powierzchni
uzytkowej lokali na danym osiedlu w odniesieniu do
lokali mięszkalnych, uzytkowych i garaży.

altany i kosze na
śmieci



Lp. Wyszczególnienie Sposób r ozliczania kosztów Uwagi

ilI. Place zabaw,
boiska spońowe
i inne elementy
służące rekreacji

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzytkowej
lokali mieszka|nych poszczególnych nieruchomości
w powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych na
danym osiedlu,

np. ławki parkowe

Iv. Nawierzch nie utwardzone

l Jezdnie

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzytkowej
poszczęgolnych nięruchomości w powierzchni jezdni
na danym osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uzytkowych i garaży.

2. Chodni ki

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzytkowej
poszczęgolnych nieruchomości w powierzchni
chodników na danym osiedlu w odnięsieniu do lokali
mięszkalnych, uzytkowych i garaĘ.

J. Parkingi

Proporcjonalnię do udziału powierzchni użytkowej
poszczęgolnych nieruchomości w powierzchni
parkingów na danym osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uzytkowych i garaĄ.

v. Tereny zielone

Proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej
poszczęgolnych nieruchomości w powierzchni
terenów zielonych osiędla w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uzytkowych i garaĘ.

vI. Utrzymanie
porządku

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzytkowej
poszczęgolnych nieruchomości w powierzchni
uzytkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mięszkalnych, uzytkowych i garaĘ,

Rozdzial 3. Rozliczanie kosztów utrzymania mienia związanego z funkcjonowaniem biura
, Zarządu

Koszty utrzymania mieniazwiązanego z funkcjonowaniem biura Zarząduroz|tcza się na całe
zasoby proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

Nie rozlicza się na nieruchomościprzy ul. Leśnej kosztów mienia Społdzielni odnoszących się
do:
1/ sieci elektrycznej łącznię zkosztem energii,
2l siecl deszczowej,
3 /śmietnikow i innych elementów słuząc y ch utrzymaniu czysto ści,
4lplacow zabaw, boisk sportowych i innych elementów służących rekreacji,
5 /nawi er zchni utw ar dzonych, tj, j ezdni, cho dnikow, p arkingów,
1ltęręnow zielonych
7lutrzymania porządku

//
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DzialVII. ROZLICZANIE KoSZTÓw ADMINISTĘCJI
OSIEDLOWYCH I ADMINISTRACJI OGOLNEJ

1.Koszty administracji osiedlowychrozlicza się proporcjonalnie do udziału powierzchni
uzytkowej poszczegolnych nieruchomości w powierzchni uzytkowej lokali na danym osiedlu
w odniesieniu do lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz garaży.

2.Koszty administracji ogólnej Społdzielni rozlicza się na lokale mieszkalne, lokale uzytkowe
i garaże wg ustalanego wskaźnika struktury sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogołem.

DziałvIII. USTALANIE OPŁAT ZAIJŻYWANIE LOKALI

1.Stawki opłat eksploatacyjnych skalkulowane na podstawie kosztów z uwzg\ędnieniem
pozytków z mienia wspólnego danej nieruchomości oraz stawki czynszu najmu t dzierżawy
ustala Zarząd Społdzielni.

2. Pobiera się opłaty za umieszczęnię na budynku lub na terenie reklam, szyldów, tablic
ogłoszeniowych, anten, itp.

Dział IX. POSTANOWIENIA KONCOWE REGULAMINU

1. Regulamin wchodziw życie z dniem uchwalenia.
ż. Z dniem uprawomocnienia się regulaminu traci moc obowiązującą:
- Regulamin rozltczęńkosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za użytkowanie lokali zatwięrdzony na posiedzęniu Rady Nadzorczej dnia
23.09.1996r, prot. nr 3196 zpożniejszymi zmianamt,

- Aneks do regulaminu roz\iczęńkosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i
ustalania opłat zaużytkowanie lokali ,,rozliczanie kosztów dostawy ciepłana
potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody uzytkowej" zatwierdzony
na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia22.01.2001, prot. nr 212007 zpoźniejszymi
Zmlanamt,

- Aneks nr 2 do regulaminu Aneks do regulaminu rozltczęń kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat zaużytkowanie lokali ,, Rozliczantę
zużyciawody i odprowadzania ścieków" zńwlerdzony na posiedzeniu Rady
Nadzorczej dnia 17 .lż.2004r., prot. nr I4l2004 z póżniejszymi zmianamt.

Regulamin został uchwalony w dniu 07.05.2008r; uchwałąnr I2l2008
zpoźniejszymi zmianami z dnia l7.12.2009r., uchwałanr 2212009;

02.12.2010r., uchwała nr 39l20l0; 19.05.20l lr., uchwała nr lll20ll;
I7 .l|.20llr., uchwała nr 251201 l ; 08.I1.2012r., uchwała nr 19l20l2:
25.04.20l3r., uchwała nr 3l20l3; 05.09.20 l 3r., uchwała nr l0lż0l3;
l3.1 l .ż0l4r., uchwała nr l5lż0l4,
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Załącznik nr l do regulaminu rozliczanta kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat
zaużytkowanie lokali.

Rodzaje nieruchomości, na które roz|icza ię koszĘ mienia Spółdzielni

I. Lokale mieszkalne, z tegoz

a/ budynki wielorodzinne
b/ domy jednorodzinnę przy ul. Bema
c/ domy jednorodzinrlę przy ul. Wyszyńskiego
d/ domy jednorodzinnę przy ul. Piłsudskiego
e/ domy jednorodzirne przy ul. Leśnej

II. Lokale użytkowe

al w budynkach mieszkalnych
b/ w budyŃach wolnostojących
cl w pawilonachprzy ul. Bema, Wyszyńskiego, Piłsudskiego

III. Garaże

Odnośnie domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej koszty mienia Społdzielni dotyczą
wyłącznie sieci wodociągowej i sanitarnej obsługującej te nieruchomości.

Łomża, 19.03.2008r.
Zbigniew Dziemiński
Ryszard ŚIązak
Wojciech Michalak
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