
REGULAMIN
roz|iczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za użytkowanie lokali.

Dział I. FIZYCZNE JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

I.Ftzycznymi jednostkamirozliczeniowyrni kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
mogą byó:
a/ m2 p owięrzchni użytkowej
b/ osoba
c/ lokal
d/ m2 powięrzchni terenu

Zastosowanie jednostekrozliczęniowych należy do kompetencji organu uprawnionego do
ustalania opłat eksploatacyjnych.

2.Powięrzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu bezwzględu na ich ptzęznaczęnie i sposób użytkowania jak:
pokoje, łazięŃi, ubikacje itp. pomieszczęnia sŁużące mieszkalnym i gospodarczym celom
uzytkownika, których wysokość w świetle jest nie mniejsza niż220 cm. Do powierzchni
uzytkowej lokalu mieszkalne go zalicza się również powierzchnię zajętą przęz meble
wbudowane lub obudowane .

JeżęIi wysokośó pomieszczenia lub jego części wynosi 140 cm do 220 cm, to do
powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego
pomieszczenia lub jego części.

3. Wg zasady ustalonej w pkt 2 określa się równiez powierzchnię lokalu uzytkowego z
włączeniem pomieszczeńprzynależmychłącznie zpomieszczęniami składowymi, gatńarri,
komórkami itp,

4. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zaltcza się 50% powierzchnirzutupoziomego
s cho dów łąc zący ch p o szcze gólne p o mi e s z c zenia wewnątrz l okalu.

5. Powierzchnię uzytkową lokali do rozliczenia kosźów gospodarki zasobami
mieszkaniolvymi ustala się według powykonawczej dokumentacji technicznej budynku
przyjętej ptzęz Spółdzielnię w trakcie odbioru.

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

Dział II. ROZLICZANIE KOSZTOW GOSPODARIil ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI

1.Ewidencj ę i rozliczenie przychodów i kosztów eksploatacji prowadzi się odrębnie dlakażdej
nieruchomości:
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2. Nie rozlicza się kosztów eksploatacji na pomieszczenia ogólnego użytku jak: pralnie,
suszarnie, przechowalnię wózków.
W przypadku, gdy uzytkownik wykorzystuj e część lokalu mieszkalne go lza zgodą Spółdzielni
i służb architektonicznych lna prowadzenie działalności gospodarczej, powierzchnię
wykorzystywaną na tę działalnośó obciąża się kosztami eksploatacji wg zasad obowiązujących
lokale uży.tkowe.

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

4. Wpływy i wydatki funduszu ręmontowego ewidencjonuje się odrębnie dlakażdej
nieruchomości.

5. Odpis na fundusz remontowy, o którym mowa w ust.3, naltczany w odniesieniu do lokali
mieszkalnych w pawilonach mieszkalno-usługowych i w domach jednorodzinnych
przęznaczony jest na uttzymartie terenów zielonych, ciągów pieszych, podjazdów i parkingów
oraz urządzeń i sięci nadziemnych i podziemnych stanowiących mienie Spółdzielni
przeznaczone do wspólnego korzystania.

6. Stawki opłat eksploatacyjnych ustala się odrębnie dla :

- lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnlrm
- lokali mieszkalnych w budownictwie jednorodzinnym
- lokali uzytkowychwolnostojących
- lokali użytkowych wbudowanych
- lokali uzytkowych , w których świadczone są usługi medyczne
- garaży

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

DZIałIII. ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Koszty energii cieplnej, w tym koszty fuŃcjonowania systemów racjonalizĄących zużycie
ciepła, poniesione w okresie rozliczęniowyffi, tozlicza się na lokale w nieruchomości jedno lub
wielobudyŃowej, w zależności od liczby budyŃów zasilanych zwęzłacieplnego.

2. Za rczliczenie kosztów energii cieplnej Spółdzielnia pobiera opłatę w wysokości ustalonej
przęz Zar ząd wynikaj ąc ą z umów zaw arty ch z ftrmamt prowadząc ymi r ozliczenia .

3. Zainstalowane urządzenia pomiarowe podlegają legalizacji i wymianie" Kosży legalizacji i
wymiany obciĘają uzytkuj ącego lokal.
4. Wysokość stawki opłaty za enetgię cieplną zużytą na centralne ogrzewanie dla lokali
użytkowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych ustala się mnożąc koszt ogrzania
1 m2 powierzchni budyŃu pIzezwspółczynnik uwzględniający wysokość lokalu :



Lp. wysokość lokalu współczvnnik
l do 2m 0,80
2. powyzei 2mdo2.5m 1.00
J. powyzei 2,5 mdo 4m l,33
4, powyżei 4m I.66

5. Uzytkownik lokalu zobowiązanv jest uiszczaó zaliczki na poczet kosztów energii cieplnej
potrzeby c.o., jako stały element opłaty czynszowej.

6. Wszelkie żądania dokonania korekt w tozliczeniu kosztów energii cieplnej mogą być
zgłaszane do dnia zamknięcia roku obrachunkowego spółdzielni, w trakcie którego doręczono
roz|iczenie.

Rozdział 2. Koszty podgrzania wody

I. Zarząd ustala stawkę za podgtzanie 1m3 wody na podstawie kosztu zużycia ciepła na
potrzeby centralnej ciepłej wody uzytkowej (c.c.w.u).

Z.Użytkownik lokalu wnosi opłatę za podgrzartie w kwocie będącej iloczynem stawki i ilości
zużytej wody wg wskazań wodomierza.

3, W lokalach nieopomiarowanych użytkownik wnosi opłatę za podgrzanie wody w formie
ryczahu, który jest iloczynem przeciętnej ilości c.c.w.u. zużytej w danej nieruchomości ptzez
jednego mieszkańca,liczby osób zamieszkałych w lokalu i stawki, o której mowa w ust. 1.

4. Koszty podgzania wody w danym budynku przyjmuje się w wysokości sprzedaży z tytułu
podgrzania wody.

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

1. Podstawą ustalenia kosztów zużycia ciepła w lokalach z podzielnikami są całkowite koszty
energii cieplnej w okresie rozliczęniowym pomniejszone o koszty podgrzaniawody oraz
koszty ogrzewania lokali nieopomiarowanych z uwzględnieniem ust. 1 w rozdzialęI.

Z.Roz|iczęnia kosztów c.o, dokonuje się na podstawie wskazań podzielników kosźów
centralnego ogrzewania oraz danych o kosztach poniesionychprzez Spółdzielnię i zaliczkach
wnie si onych przez uzytkowników.

3. Kosź zużycia energii cieplnej w lokalach nieopomiarowanych ustalany jest jako iloczyn
stałej stawki i powierzchni użytkowej lokalu. Stawkę określa Zarządw wysokości
najwyższego kosztu ogrzania 1m2 w lokalu opomiarowanym zpoprzedniego okresu
tozliczęniowego z uwzględnieniem zmian taryfikatora MPEC.

4. Rozliczanie kosztów energii cieplnej dokonywane jest corocznie. Okres rozliczeniowy
wynosi 12 miesięcy. Rozliczenie dostarczanę jest w terminie do 4 miesięcy licząc od
zakończenia okresu r ozliczęniowe go.

5. Rozliczenia kosztów c.o. przypadających na dany lokal dokonuje się zpodziałemna
a/kosńy zmienne ustalane na podstawie ilości jednostek rozltczeniolvych przypadających na

lokal. Ilość jednostek rozliczeniowych vryIicza się według wskazań podzielnika po
uwzględnieniu połozenia lokalu, ilości i rodzaju grzejników oraz indywidualnych
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współczynników określonych w rozdzialę I.ust.4. W lokalach wyposazonych w liczniki
ciepła koszty zmienne ustala się na podstawie ich wskazań, trakĘąc liczniki jak podzielniki
kosztów.

b/ koszty stałe zawierające: opłatę stałąnarzęczMPEC, koszty ogrzewaniapomieszczen
nieopomiarowanych (łazienek, WC, itp.), kosźy ogrzewania pomieszczeń wspólnego
uzytku ( klatek schodowych, pralni, suszarni itp.) oruz koszty zapewnienia minimalnej
temperatury (16"C) w lokalu wymaganej przepisami prawa budowlanego i koniecznej do
zapewnieniautrzymania go we właściwym stanie technicznym, proporcjonalnie do
wielkości zajmowanego lokalu.

6. Uzytkownik lokalu jest zobowiązany do umozliwienia kontroli wskazańpodzielników
kosztów c.o. upowaznionej osobie każdorazowo w celu kontroli ich sprawności.

7. Odczyt podzielników wykonywany jest droga radiową.

8. Wskazania podzielnika z zakończonego okręsu rozliczęniowego przechowywane są w
pamięci podzielnika przęz okres umozliwiający skonfrontowanie ichz danymi ujętymi w
rozliczęniu, nie krócej niż szęśc miesięcy.

9. Lokale, które były wyposazone w podzielniki wyparkowe, a którę nię zostńy udostępnione
do wymiany napodztelniki elektroniczne, w okresie rozliczęniowym}}IZl}}l3 rozliczone
będą według średniej wskazań z budyŃu.

10. Lokale, które były wyposazone w podzielniki wyparkowe, a które nie zostały udostępnione
do wymiany na podzielniki elektroniczne poczynając od okresu rczliczęniowego 2013l20I4
tozliczanę będą jak lokale nieopomiarowane.

1 1. W przypadku uszkodzenia podzielnika:
al lżytkownik lokalu ma obowiązęknięzwłocznie o tym fakcie powiadomió administrację

osiedla
b/ koszt wymiany ilegalizacji podzielników ponosi użytkownik lokalu.

12. W lokalu, w którym podzielnik został uszkodzony dla pomieszczenia z uszkodzonym
podzielnikiem przyjmuje się wskazania w wysokości średniej wyliczonej zę wskazań
pozostałych podzielników zamontowanych w lokalu.

13. Jezeli uszkodzenie podzielnika kosźów c.o. nie zostało zgłoszone do administracji osiedla
koszty energii cieplnej dla pomieszczenia zuszkodzonym podzielnikiem ustala się wg zasad
doty czący ch lokalu nieopomiarowanego.

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

14l. W lokalu, w którym podzielnik w związkuzwadąfńrycznąurządzenia. niewłaściwym
montazem lub z innychprzyczynnie|eżących po stronie uzytkownika lokalu nie działa
prawidłowo, dla pomieszczenia z uszkodzonym podzielnikiem przyjmuje się wskazania
w wysokości średniej z zakończonych okresów rozltczęniowych,

15. W przypadku wystąpienia niedopłaty w stosuŃu do wniesionychzaliczek uzytkownik
lokalu ma uregulować zobowiązanie w terminie 14 dni od daty doręczenia rozltczęnia.



1 6. Nadpłatę wynikaj ąc ą z rozliczenia stawia się do dyspozycj i uzytkownika lokalu po
potrąceniu zobowiązań wobec Spółdzielni.

DZiałIV. ROZLICZANIE KOSZTOW EKSPLOATACJI DZWIGÓW
OSOBOWYCH

1. Kosźy eksploatacji dnvigów osobowych rozlicza się na poszczególne nieruchomości na
metr kwadratowy powierzchni obsługiwanych lokali powyżej pańeru z uwzględnienięm
współczynników wysokościowych. W budynkach, w których dźnvig obsługuje kondygnacje
ponizej parteru koszty eksploatacji dźwigów rozlicza się także na powierzchnię lokali
usfuowanych na p arter ze.

2. Podziału kosztów eksploatacji dźwigów osobowych w budynkach przez nie obsługiwanych
na lokale mięszkalne i usługowe dokonuje się według odrębnej kalkulacji zatwięrdzonej przez
Zaruąd.

3. Współczynniki wysokościowe, o których mowa w ust.1 ustala Zarząd."

Dział V. ROZLICZANIE Z ży w Y I ODPROWADZANIA
CIEKow

Rozdział 1.Postanowienia o gólne.

l.Podstawą do rozliczeń kosztów zużytej wody i odprowa dzania ścięków są wskazania
urządzeń pomiarowych - wodomierzy. Przyjmuje się, 4e ilość ścieków odprowadzonych do
kana|izacjijest równa sumie ilości zużytej wody zimnej i podgrzanej.

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

3.Do rozliczęń z człoŃami Spółdzielni Zarząd może wprowadzió jedną stawkę określającą
cenę 1 m3 wody. Cena uwzględnia koszt dostawy 1m3 wody i koszt odprowadzenia 1 m3
ścieków.

4.Jednostkąrozliczeniową w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych jest osoba.
Zarząd Spółdzielni ustala miesięczny ryczńt zużycia wody zimnej i podgrzartej w m3losobę.
Wysokośó ryczałtu ustalana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.

5.Kosź zużytej wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych opomiarowanych i w
lokalach użytkowych ustala się na podstawie odczy.tów wskazań wodomierzy lokalowych z
uwzględnieniem wskazań wodomierzy głównych zamontowanych naprzyłączu do budyŃu.

Rozdział 2. Rozliczenie zuĘ cia, opłaty.

1. Rozliczante zużyciawody odbyłva się w systemie zaliczkowym.

2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do umożliwienia odczl.tu wodomierzy upowaznionej
osobie w zaplanowanym terminie arazkażdorazowo w przypadku kontroli.

3. W okresię rozliczęniowym ilość zużytej wody, będąca sumą wskazańurządzeń
pomiarowych zamontowanych w lokalach ityczałtów winna być równa zużyciu wynikającemu
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z odczytu na wodomierzu głównym. Długość okresu rozliczeniowego wynosi 3 miesiące.

4. W ptzypadku występowania różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą
wskazań wodomierzy mieszkaniowych i ryczahów odbiorcy obciążari są proporcjonalnie do
zuży cia, przy zastosowaniu współczynnika korygującego.

5. Wysokość współczynnika korygującego wylicza się dzieląc ilośó zużytej wody
zarejestrowanąprzez wodomierz główny przęz sumę ryczahów i zużyć zarejestrowanych przez
wodomierze zamontowane w lokalach. Wyliczony współczynnik obowiązuje przez cały okres
rozltczeniowy.

6. Faktyczne zużycie wody przypadającę na lokal wylicza się mnożąc zużycie wynikające ze
wskazań wodomierz a ptzęzwspółczynnik korygujący.

7, RachuŃi zaliczkowe wystawiane są na okres trzech miesięcy. Podstawę do wystawienia
rachunku stanowi zarejestrowane zużycie wody według wskazań wodomierzy
mieszkaniowych.

8. Przy rozliczęniu zaliczkowym uwzględniana jest różnica pomiędzy wskazaniami
wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych poprzęz stosowanie
współczynnika koryguj ącego.

9. Róznica, na koniec okresu rozliczęniowego, pomiędzy zużyciem wody przyjętym do
rozliczęnia zaliczkowego, a zużyciem rzęczywistym stwierdzonym w dniu odczy.tu podlega
rozliczeniu w pierwszym rachuŃu następnego okresu rozliczeniowego

10. Po sporządzeniu rozliczęń zaliczkov\Tch nie przyjmuje się od uĄtkowników lokali
zgłoszei wskazań wodomierzy. Mozliwość wystawienia rozliczęnia według aktualnych
wskazań wodomierzy zostaje zachowana tylko w sytuacji zamiany lub zbycia mieszkania
(zmiany uzytkownika lokalu).

1 1. Oprocz opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki Spółdzielnia pobiera opłatę
legalizacyjn ą za kuZdy zamontowany wodomi ęrz oraz opłatę rozliczeniową.

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

13. Wysokość opłaty rozliczeniowej ustala Zarząd ŁSM w wysokości nie przekraczającej
ko sztu pr zępr ow adzenia r o zliczęnia,

14. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia opłaty legalizacyjnej w równych
miesięcznych ratach razem z opłatą czynszową, zaś opŁaty roz|iczęniowej wraz
z regulowaniem nalezności za wodę i ścieki lub wraz z opłatą czynszu.

1 5. Użytkownik lokalu odpowiada za stan urządzeń pomiarowych (wodomierzy).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazań, uszkodzenia urządzenia lub plomby
zob ow iązany j e st niezwło c znie powi adomi ć admini stracj ę o s i edl a.

16. W przypadku stwierdzenia:
- naruszenia plomb,



- uszkodzęniawodomierza
użytkownik lokalu możę byó obciążony za zużyĄ wodę i ścieki dwukrotnością ryczńu
pomnozoną przez liczbę osób zamieszkujących w lokalu. Opłata ta nie podlega rozltczęniu.
Wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje się na koszt uzytkownika lokalu.

17. W przypadku stwierdzenia celowego naruszenia plomb lub uszkodzenia wodomięrza
uzytkownik lokalu zostaje obciążony trzykrotnością ryczńu ponrnozoną przęz liczbę osób
zamieszkujących w lokalu za kńdy miesiąc poczynając od miesiąca, w którym dokonano
ostatniego odczy.tu. Opłata ta nie podlega rczliczeniu. Uszkodzony wodomierz wymienia się na
koszt uzytkownika lokalu.

18. Celowym uszkodzeniem wodomierza jest także oddziaływanie na wodomierz polem
magnetycznym, stwierdzone ptzy użyciu czujników. Stosowane mogą być czujniki statyczne
naklejane na wodomierz, zabezpieczone plombą oraz czujniki elektroniczne przenośne.
Naruszenie naklejanych czujników lub przytwierdzających je do wodomierza plomb jest
traktowane jak celowe uszkodzenie plomb wodomierza.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe.

1. Ryczałt, o którym mowa w ust. 16 i I7 rozdziału 2 ustala się, biorąc za postawę najvłyższe
miesięczne zużycie wody w zasobach Spółdzielni, przypadające na osobę, wraz z kosztem
podgrzania wody.

Działvl. ROZLICZANIE KOSZTÓW ZWIAZANYCH Z
KSPLOATACJA I UT ANIEM NI Ho

STANOWIACYCH MIENIB SPOŁDZIELNI. KT

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Kosźy mienia Spółdzielni rozliczane są na powieruchńię uzytkową lokali w danym osiedlu.

2. Iężęli określone mienie Spółdzielni zuwagi na funkcjonalność lub przeznaczenie obsługuje
całe zasoby koszty ltrzymaniatego mienia rozlicza się odpowiednio.

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

4.Dział GZM informuje dział księgowości do dnia 15 miesiąca o powierzchni na
poszczególnych osiedlach ( zryszczęgólnieniem nieruchomości w grupach rodzajowych l/ 

),
na które na|eży rozliczyć koszty mienia Spółdzielni."

llzgodnie zzałącznikiem nr 1 do regulaminurozllczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkanio!\ymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali.

PRZEZNACZONE DO WSPOLNEGO KORZYSTANIA.
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Rozdział 2, Zasady roz|iczania kosztów mienia Spółdzielni

Lp. Wyszczególnienie S posób rozliczania kosztów Uwagi

A B € D.
I Sieci

Elektryczna wraz
z kosztem energii

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzytkowej
poszczegolnych nięruchomośc i w powierzchni
uzytkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uzytkowych i garaĘ.

2, sanitarna

l.Sieci sanitarne odprowadzające ścieki z
nieruchomości całego osiedla: Proporcjonalnie do
udziału powierzchni uĄ,tkowej poszczególnych
nieruchomości w powierzchni użytkowej lokali na
osiedlu, w odniesieniu do lokali mieszkalnych
i uzytkowych.
2.P rzylącza d o poszczególnych nieruchomości :

rozliczanę w ramach danej nieruchomości, w
odniesięniu do lokali mieszkalnych i użytkowych.
3.Kosźy zw iązane z utrzymaniem sięci
obsługujących nieruchomości przy ul. Leśnej
rozliczać wyłącznie na te nieruchomości.

Deszczowa

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uĄrtkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
uĄltkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uzytkowych i garaĘ.

4- Wodociągowa

l.Przylącza do poszczególnych nieruchomości:
rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do powierzchni lokali mieszkalnych
i uzytkowych.
2.Sieci wodociągowe: proporcjona|nie do udziału
powierzchni uzytkowej poszczególnych
nięruchomości w powierzchni uĘtkowej lokali na
osiedlu, w odnięsieniu do lokali mieszkalnych i
użytkowych.
3. Koszty związane zutrzymaniem sieci
obsługuj ących nięruchomo ści przy ul. Leśnej
rozlicza się wyłącznie na te nieruchomości.

5. Ciepłownicza
Rozliczanię na obsługiwane nieruchomości w
odnięsięniu do powierzchni lokali mieszkalnych
i uzfikowych.

Os. KonsĘtucji

II. smietniki i inne
elementy służące
utrzymaniu
czvstości

Proporcjonalnię do udziału powierzchni uzytkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
uży.tkowej lokali na danym osiędlu w odnięsięniu do
lokali mieszkalnych, uzytkowych i garażry.

altany i kosze na
śmieci
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Dział VII. RO IE KOSZTOW ADMIN
oSIED MINISTRACJI

1.Koszty administracji osiedlowych rozlicza 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. Kosńy administracji ogólnej Spółdzielni rozlicza się na lokale mieszkalne, lokale uzytkowe
i garńe wg ustalanego wskaźnika struktury sprzedńy opodatkowanej do sprzedaży ogółem.

DziałVIII. USTALAI{IE OPŁAT ZA UZYWANIE LOKALI

1.Stawki opłat eksploatacyjnych skalkulowane na podstawie kosźów zuwzględnieniem
pożytków zmienia wspólnego danej nieruchomości oraz stawki czynszunajmu i dzierżawy
ustala Zarząd Spółdzielni.

2. Pobiera się opłaty zaumięszczęnię nabudyŃu lub na terenie reklam, szyldów, tablic
ogłoszeniowych, anten, itp.

DziałIX. POSTANOWIENIA KONCOWE REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Z dniem uprawomocnienia się regulaminu traci moc obowiązującą:
- Regulaminrozliczeń kosżów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

zaużytkowartie lokali zafrvięrdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia
23 .09 . 1 99 6r, prot, nr 3 l 96 z późniejszy mi zmianami,

- Aneks do regulaminurozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i
ustalania opłat za uzytkowanie lokali ,,rozliczanie kosźów dostawy ciepła na
potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej" zaślvierdzony
na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia22,0l.2001,prot. nr 2l200I zpoźniejszymi
zmianami,

- Aneks rrr 2 do regulaminu Aneks do regulaminuroz\iczęń kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniolvymi i ustalania opłat zaużytkowanie lokali ,,Ptozliczanie
zużyciawody i odprowadzania ścieków" zatwierdzony na posiedzeniu Rady
Nadzorczej dnia 17 .I2.2004r., prot. nr I4l2004 zpóźniejszymi zmianami.

PłąZE
Radv,"{dct

Regulamin został uchwalony w dniu 07,05.2008r; uchwałą nr l2l2008
zpóźniejszymi zmianami z dnia 17 .12.2009r., uchwała nr 2212009;
02,12.20l0r., uchwała nr 3912010; l9.05.2011r., uchwała nr l|l201l;
I7 ,l1.20l lr., uchwała nr 25l20ll;08.11.20l2r,, uchwała nr 19l20I2;
25.04.20l3r., uchwała nr 3l20l3;05.09.20l3r., uchwała nr 10l20l3;
13.1 1 .20 l4r., uchwała nr 1 5 l20 l 4 ; 26.04.20 l7 r., uchwała nr I7 l 20 |7 ;

28.09.2017r., uchwała nr 25l20l7; 12.12.2017r., uchwała nr 32l20l7.
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Zalącznik nr 1 do regulaminu rozIiczania kosżów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat
za uiryĄkow anie l okali.

Rodzaje nieruchomości, na które rozlicza się koszĘ mienia Spółdzielni

I. Lokale mieszkalne, z tego:

a/ budynki wielorodzinnę
b/ domy jednorodzinneprzy ul. Bema
c/ domy jednorodzinne przy ul. Wyszyńskiego
d/ domy jednorodzinne przy ul. Piłsudskiego
e/ domy jednorodzinne przy ul. Leśnej

II. Lokale użytkowe

a/ w budynkach mieszkalnych
b/ w budyŃach wolnostojących
c/ w pawilonachprzy ul. Bema, Wyszyńskiego, Piłsudskiego

III. Garaże

Odnośnie domów jednorodzinnychprzy ul. Leśnej koszty mienia Spółdzielnt doĘczą
vłyłącznie sieci wodociągowej i sanitarnej obsługującej te nieruchomości.

Łorwża, 19.03.2008r.
Zbigniew Dziemiński
Ryszard Ślązak
Wojciech Michalak
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