
R_EGULAMIN
rozliczarnia kosztów go§podarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania oplat

za użytkowanie lokali,

Dzial I.

l F-izyczlrlrl i j ed rrostka nri lozliczerriolvynri kosztólv gclspodarki zasob!nli nlie5zk!nio§'ynli
mogą b},ć:

u n] powierzchlri rrźllkorlej

c" lclkul
d,' m] porvielzchni terenu

Zaslosou,allie.je.ll1oste]i rozliczctliorr,lch nalcź_r.do kilmpctcnc]iot,ganu uptalrnioncgo clo

US!a]łniir oplul eksploatacin) ch

2, Po\\ ierzcLlnią uż) tkow4 lokrLLl Drieszkaltlego jcst powicrzchnia rr szl slkiclr pornicszezcrl
zna]dLl]qc],chsięwlokLrlLtbezrrzglęclunaichplzeznaczettieJsposribrrż,r,tkouanrajek:
pokoje, lazienlii. ubili.lcje iLp poIlrieszczenia slużące lllicszl(3ln}lll i gospodutczltrr celonr
uź]łko$nika.któl}chwl,sokośćlrś\\ielleies!Dierntliejszttl:j,ż220cltt, Dtl pclrrierzchni
tlż_,-tko\!el lokalu micszkalncgo zaliczł sig l(i\\,nicż po\'uicr7chlriq 7eigtq p[7c7 nlcblc
rr budowalre lub obuclowalre
.Jcżcli \\],sokość pollieszczelria lub jeg,-l części \\,t,nosL 140 clll do ]20 c11]. to do
po\\icrzchni użl,tkorrcj okalrL micszkalnc!.o §licZa s]ę 501],; powi.lZc ]lli tcgo
ponricszczcnia lub.jcgo części.

3. \\]g zasacl1, tlslalonej rr.pkt 2 oliIeśIł się nillnież polliclzchnię loLiLlu tlż}tko\\ego z
rr hczetrienr potrlieszczeń pr zvnależnr,ch lilcalie z ponrieszczeniaIlri slilłdolr 1 nli. g.rl,Lż.rnl L.

liorlór,kurli iql

.1 Do poriierzclrnl Lokirli wielokond,i gnac,l,jnlch zalicza sic 50']i |o\\ crzchni l7tllt |ll7iL,nlLr!(l
schodórv lączącl,cl,t poszczagólnc polllicsZcZcnia \\c\rllqtl 7 lokalLl

5 Pou.icrzchnic uz),tkorvq lokali do rozliczcnia liosztórr gospoclłrlii zasobunli
trlicszkaniorr.ynli ttstola się r.-cclług powykolrawczcj dokunlentitcji teclrrricarej burlylrku
przljętej przez Spóldzielrrię w tlakcie odbioru

6 Pou.icrzchnic lokalrr oblicza się lra podsta\\ie ponliari)w dokonanlclr rlł wlsokości 1.0ln
polrad pozionl pocllogi odporvieclniej lioncllgnlLcii \\i,-nili porllieru po*ielzchnl uż) tkorrej
lokalu podajc się z dokł.rdnościq do 0.0l nl] Doporricrzchni lolilrltr nie rllicza si., rrnęk o
po\\,icr7chni rżutu |ozionrcgo do 0,I rlr



DZial IL ROZLICZANIE KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI
NIlEsZKANIoWYNt I

1 |*iLlerrcję i rozliczerrie przyclrodóu,i kosżtów eksploatacli plowadzi się orllcbnic dla kazde1
nicruchoności:

2, NLe rozlicza się kosżtó\\,eksp]oalacil nl 1,tolrrieszczetlia ogóllrcr'lo uz\lkl] jak: pr.alrlic-
suszat nic, pl zeclrowl1llie \\.Ó7ków
\\'plzlpadku. ltdv uz!tko\\l1ii( \\1kol7).srllje cześć lrlkalrr nrrcszklLlneqo,/za zgodq SpóldzicJni
i s]uźb alchilekfurnicznlch iru prorvadzcnic działa]ności goSl]oclalcżcj po*ier.zchni1-
w\koź\sty\\a|ą niL tę dZialalnośc obclilżil się koszten]l cksplołtacji rlg zesecl oborri.lzującyclr
lokalc uź\1kowe,

3 Dokonulc się oclpis(i\\, na ti]tiduSZ Iel1lollt()\\,\,\\,cieżal kosztó\\, gospodi]lki Zasobalni
lr']iesZkallio§,yln]

'ł. Wpl1,*l irvtdetkl linduszu lcmolltolrego erlidctlclorltllc sic odr.ębrlie clla k;rzdcj
lrieruclronlości,

5, Odpis ua lundusz rclnontow},, o kkirym ]Do§i] w ust 3 . naliczan\, !v odniesicniu clo lokali
l1licszka]nYcLl rv parvilonaclr nlieszka]no-us]ugow\ch i u Jonrach jednolodzinnl ch
p rzc z']acżoll}, .jest \\v]Ocznie na utlzl nlantc tererrórl zielonl.ch, ci4górr' pieszlch. 1lo.ljazdó\\ i
Iarkingów oriź sicci 1]!dzierrrn}oh i podziclnnvch

6 SliJ\\ki oplat cksp]oalac!jll},ch ustala 5le rlr]lebrrie dla :

1okali rlieszkllrlyclr rv budowDichvic §'ic]orodzinn}Lll
1oklli nlieszkalnl,clr lv budo\\ nict\!ie jcdnol od7llln\!D

, 1okali rrzl,tkowlch * o1rlosloj4c_r ch
- lokali rrży,tkorr_rcll rl budorratlvcIr
- lokali użl,tkolri,ch . \\ klóI\ch świadczonc są uslugi lIcd)czlc
- golaz),

7 W_vsoliośc starvek oplat okleślen} ch na podSla\\ le kos7tó\ł, Llstala ZalZąd

Dzial III.

l{ozdzial l. Postanoryienia ogólrrc

l. Koszty cnctgii cteplllej. \\ 1\ur koszty lLlnkclonouania s\ stell]óW lacjollali7lljący,ch zLlzl,cie
cicp]a. ponieslorle \\ oklesic Iozliczenio\!\Ilr. lozlicza się l1a lokltle \\ nicruchonlości]cdno ]Llb
\\ iclobudy,nkoNej. rv zalcżlrości od lrczby, budr rlkórr, zast lłnrch z r\ęzla cicplncg()

2 Za roz|iczclttc koszlórv enelgii cieplnr,,j Spóldzlelnia pobieli] op]atc \\. \\.}sokoścl ustirIonej
przez Zarzll,J u)nlkajqcą z urllów zr\.lut\ch 7 tlrmcnll F]owailzlcl,rlli Ioz]iczclli.t

j, ZaLnsnlorlane UIZE(]żellia r)omiaro\\c podLegaj4 leglLlizecji i\vnlinnic, ](oszt\ lcgalizac,]i i
w],lDiant, obciqżljil Llż1 Llitl jqcego lokcl

KOSZTOW ENERGII CIEPL



4 \V;sokość su\\ki opllrl) Z1 ellergię ciep]Dq ZUZ},lą lla centraLlle oglże\\allic dla lokali
L]Z] tko\\J,cl,] znajdLljqct,ch się u bud!tikich \uelolokłIou)ch ustaln sic nIożcc koszt ogrzatrie
J rlr porr icrzchni budl.nku przcz.,rsprilcz1 llllik rr*zglgdnielący rrl,sokość lokalu :

Lp. wvsokość lokalu Wspólczynnik
l do 2rll 0,30
2 powYźei 2 m do 2.5m 1.00
3. Do\\,żci 2.5 lI do'1n1 1.33

1. po\\,YZei 4lD l.óó

5 t]ż},tko\\Iik lokalu zoborr.iązan,vjest uiszczać zaliczki lra poczel kosztów energil cicplrlc] na
p.ltrz<b; . u. j.lko.t.ll1 <l<llr<llt upl:l r .zlrl.u,,ci

6 \\isZe]kle żądallia JokolliLnia korekl rl Ioz]iczeliiLr kosZtó§ cllclgi cicplncj nlog4 bl,ć
zglaszane do dnia zarlrknięcia roku oblachlulko\\e8(l spr!lclzielrri. \\ tlakcie Lti)lego doIęcZono
fozljczcnie

llozdzial 2. Koszh, podgrz1lnit \rody

l. Zalząd usLala stuwkę za podglzanie lmr rltldr n.t pu(]5lJ§ic 1.oszlu ztlz)cił ciep]a nlr

pohzeb} centralrlej cieplej rłorl1 uZ)lko\\,qj (c c \\ L])

2 Uź} tko\\,llik lokalu rvnost oplatę Za podgrzanic rł krvocic bcdącc,j iloczlnenl starvlii i rlilści
ZuZ} tej Wodt,ug \\skaznń \\odonlicl7a.

3, \\'lokir]iLch nreopolnialo\!ant,ch uz),tko\\nik \\llo5 o]rlatc 7e podgIzallic \\od) rr larll1ie
r_vcza]tl] . któD,jest llocz}l]clll plzcciętllc| iloścr ccrlLl 7llż.vtc,i \\ dane,j nicIuchonrości plzez
Jednego mLeszkańca. llczb),osób zam]cszkałl,ch r!lokłlu Lsra\\ki. o któlci nlo\\il \\ Llsl ]

,1 l(oszty porlgrzania Wod), \Ą daD)ln brrdynkLl przl,jnuje się lv l.vl,sokości sprzcdaż] 7 l_\1ułll

podgrzaDii! \!ody

ROZdZill 3.KosZty ccntrnlncgo ogrzc\rania (c.o,)

l Podsta§ą Llslilerlia kosżló\ł, Zuż1,,cra cicpla u, Lokalaclr Z |odziclnikanli s4 celko\ ile kosZL\

euergii cieplLlej \\,oklesie lożliczeniow)łn ponnlcjs7olrc o kos7ty podgrzallia \vody oruz
koszl.,-. oglzerr,atrlir 1oknli 0icopolniarowant,ch z trrvzględnienienl ust 1\łlozdziłleI

2 llozliczerlia koszLli§ c o. dokorluje się nc podsta\\ie \rskazali podziclnikórr kosztillv
centlalnego ogvewaDia oIaZ danych o kosztach ponicslonych przcz Spilldzieltrię i Zlrliczkłch
\\nieSlou),ch przeZ rjź).tko\\1iikóW

3 Koszt żt]żt,cia enelgil cLeplnc.j \\ lokalach llicoponlialo\łan\ch usLalłn),jeStjako ilocz)n
stalqj Sla§ki i pOWielZchni uż),tko\icj lokalu SterrLę ollcśllr Zalząd w *ysokośeJ
iaj\\},ższego koSztu oglzalr a lIn2 \\, lokaiU ()poll1iafowanyut ż l]oplzednicgo okrcsu
loZLlcZe]liowego z !Lw7glę.lnicnienl a1lii:ul tal}1ikalola IuPIC],

,1. Rozlicżanie kosżtó§ cnergii cieplrrej dokony,ivane jesl colooznic okles LOżliczeniowy
l1nosi 12 lliesięcy, Rozliczetrie dostalczanc jcst § ternlinie do ,ł nrtcsięc1, licząc rlcl

Zakończe]l]a okrcsu lozliczeniorrego



5 Ro7liczenia kosz!ó\,l c o prz},pildając},ch tla di]tl}, lokal dokolluje się z podzialenr lrir
żL/ koszt\ Zniclrnc ustalanc na podSta\ł,ie ilośc ilcdrlostek r ozlrc7cllio\\]:ch pI7} padaji]cJ clr lla

lokal Ilośćjednostek loz]iczeniow}ch \\}licza się \\.cdIug \\skazeri podzielrrika po
Ll\\.zględnicniu poloźcnrą lokaltL. ilości i ]od7aJu glzejlrikó\! oraz indy,rlidunlll1,ch
rvspó }c z1 Lrnikórv okeślonrc]r * r,ozdzia]e l Llsl _1 W lokalach w}posażon}ch \! liczniki
cicpla kosżt! znlicnnc ustala się na podstł\\,ie ich wskazali. traktlrj4c llczLllki]ak l]o.1zlclnikl
kosZlów

b,1 kos7t} stalc 7aWicra]ąccI oplatę stalą na l7cc7 \'IPDC], kosZtJ oglze\\:ania polniC57c7cll
lrieopolrlialo\\an\ch (łazicrrck. WC. itp ), kosztv ogrzcwallia ponlicszcZeli \\spi)]lrego
uz},tktL ( klatek schodow\ch. plal . suszalni itp,) oraz koszty zirpel\lietria nlitl lnal lc]
telnpcratury (1órC) w lokaJu ,,vl,rnaganc] prżcpiscrDi Ira§.e budolr,]ancgo i korrieczrreJ do
Zape\!Dielria Ullzynlallia go \\e \!}aŚciw\r1l slanie lechllicz]l\lI, pl,opolcjonal11ie (lo

rr iclkości za]nrorvancgo loklltl.

6 Uź\,tko\lrik lok,lujesl Zobo\\iąZan} do urlożlirrierril kontloli \!skazali podZielnikó\\,
kosztó\\,c o. uporvaznioncj osobLe każdolażo\!o \! celU koDlIo]i ich spla\\,ności,

7 Odczyt porJzielrrików \\},kont,\!aLl} jcst droga radio$ą

E \Vskazarriu poclzielnika z zakoliczonego okresrt lozliczeniorr.egrl ptzccho*rrr ltre sa rl
pamięci podzielnikaplzezokresunlożliwl.!ącyskoniionlo\\anieichzrJanlnri ujętlnlJ ir
IozliczeniLl. nic kl(icci niź sześć lIir:slcc}

9, 1-okalc. którc b),ł}, \\,) posażonc w |odziclniki rrl,palkowc. a któL. nie zosta]), tldost§pnione
do rvyLrriurry rra podzielnikl e]cktrol1icznc, w oktcsic rozliczcniorvym 20l2i ]0l] loż]iczonc
będą rverl}ug średlriej rvskazari z buclrlrku

10, Lokalc. któtc b1,1y,\\}posażone ł podZiclniki ulpatkorre. a któtc t,tic zostaiy udostęprrlorrc
do rvi,lnian1, na podzielrriki elekllorrrczrre pocż} naJąc od oklesu IoZliczenio\\ego ]01],20l,+
loZl icZłne bęC]q jłk lokalc lrLeoponriarorr anc.

l1 W przypaciku uszkoclzelria podzielnika:
ł1 uz},tko§nik lokłltL Lnn obo$ iązck niczw]oc7nic o t].llr t'Bl(cic |o\\ iadonlić adnl ini\Lr.lL,ję

b/ koszt rl,ynriun_,- ilegalizacji podzielrliltriu ponosi uż}lLo\llik ]okalLl

12, \\/ lokalu. w któr}m podziclnik zostir] us7kod7on),dla Ionlieszczenia z uszko(lz0l1)n]
podzieliikielrr plz)lnluje sję §skaz!nia w §_vsokoścr śrcdlric,j \\ } ]iczonej ze \\skilż.lli

l]ozostalych podZicln jkóW Zamonto\\ an} ch \\ lol(alu

1j Jcżcli LlsZkodzcni. podZic]nika koszti)\"- c,o. nie Zosta}() Zgh)sz(lne c1o udnrrrlistlacji osiedla
koszt_\ cnclgl] clcp]Llcj dla pomicszczcnia z uszkodzonIln podzicllrikicnl usta]a się \,!g zasa.]

dotyczącl,cl,t lokalu ntcopolrriarowancgo

l,ł W prą,padku uszkodzerlia u,szystkich pr)Lllielnikólr, zllnloDto\\ an),ch \\ Lokalu koszty
cncrpli cIeplnei usLala się \\g Zasad dol}cząc)c]i ]okalu nieopol1]iłro\\anc8c)

l ,ł| \V]oka]u.\\,kLórynipodz]".li]]k\\z§jązkLl7\\,4d_elabl},czni]ulzi]dzen]a.nie§,]nści\i)ln
nlontaźellr lUb Z inn}clr przyczy'l liie ]cźąc}ch po stlollie Użr,tkor"-nikl lokalu nie dziala
pla\!idlo\o. dLa ponlieszczcnja Z Llszl(odzon} nr podZielnikieln prż!lllLljc slę \Ą,skazalria

rł "v)sokoścj średtricj Z 7akolicżonych oklesó\! r,ozliczenlorvy,ch



15 \\' pt,zypadkLr rq staIicll a i]iedoplo1) \\ st()sllllkll clo \\,11i.sioll},ch zi]liczek uź) (ko\\ nik
lokelrt nra uregulo*ać zoborr iqznnte rv Lellrrilrie l'ł clni oc1 clat1 dor.^czcnic rczliczcniu

l6 N-adplatq !\)lrikaj4c,] ZloZliczeniaste\\,ieslcdo d),spoz)cji Uż}tko\\nikil lokelu po

|'otr.ri<lliu z,,l',,rr i,lz.ll §,,l'(\ :r,,,jJ.,,ś,lli

Dzill lV. RoZLlCZA\lE KosZT()W EKSP1-oA IACJl DZ§ lcÓ\Ą
OSOBOWYCH

l Koszty cksploatacji dźwigórv osobo\,\}ch lozliczn s]c nir poszczególne nieruchonlości ne
nlctl. k\\adraLo\t} po\\icl7chni ot]slr gi\\iln) ch loliali po\1lzc] l)łnclLl 7 uwZgledni.nielll
rvspillczvnników rrl sokościorrrclr \\' budlrrkech. w którlch Llźuig obsltllluic kond)_!nllcic
ponlżcj p elu koszt} cksploei.rcii dźrrigólr rozlicza się takżc na po*ielzchnic Iokali
us}tuo§alllvcl] na l)ff telze

2 I'oc]zilLlu kosztrirr eksploatacji clźrl.igLlrr.osoborrlch rr bLlc]rrlkach pzez rlic obslulilrirltlch
na lokale l ieszkalne l uslugorre dokonuje się r.rcdlru ocllębnej kalkLllllcjiZet\\icrdZon(.i pl7c7
Zarz4c1

3 WspóIczlrrniki rllsokościo*c. o krór,l c]r trro\\a \\ ust l ustale Znlzącl,''

Dzial V. R ZLI ZANIE ZUŻYCIA. WODY I ODPROWADZANIA
IEK

lłozdził| l,I'ostanoll icllia ogó|nc.

l,Podstawc do rclzliczeIi ]()sztrj\\ 7uż}tc| \\o|) i odplo\aL]^nia ścickorr sa \\sk[zal]ill
urzadzcIi polnialo\\\ch wrlclrlnlict,zt. PlZ),IlrlLlje się. że ilość ściclt!rr odprxradzonrch do
kanllizacli.jest rórvna sUnlie iIoścl Zuż!tci rvod1, zlnrnej i poclgr złIre,j

2 Sta\\ki op]łt za lvodę i clclpIo*adzanie ścickórv określajt1 LLrrrorr_,- Spilldzielni z
plz<,l.,<l,i,,1.1rrlll i ,,l i,, J. z:,. 1 ,1 , i ,<.l"l.,;,

] Do rozliczeri z czklnlanli Spóldziclni Zalżą(l ttloże \\1lIot,łd7ić.jcdn4 storrliq okrcślajccą
cenę 1 nr] *od). Ccna rru.zglcdnla koszt dosLarl1 lnlJ rvocll,ikoszt odplorvldzcnil J nll
ściekóll

4 Jcdnostką rozliczenio\vą \! ]okallrch lIieszkalnr.ch nicoponliato\!ai]\.ah Jesl osobu
Zalzłd Spóldzrclni rLstala lnieslęczny l}czalt zuź}cie rvrldl zirnncj L podgtzallej w rrljio50b.-
Wrsoliość rlczaltu usta]łLla jest o,1rębnie dla każde,j nicnrcholności

5 Koszt Zuź)tej \\odt,iodplo\ed7enla ściaków \! loka]ech nrieszkaln_lch opornialorr.lnvch i w
lokalach uź}lko\l)ch usti]la się n^ podstnu.ic odcz},tóN rrskuzali rrodotrrietz1. lokalorrlch z
urrzględnicricm §skłZali \\odoDneIZ\ g}ó\\,l1\ch zalllonto\\artrch na plzvlLrczut do bLtdlnku

lłOzdzial 2, 1.1ozliczcnic zuż!,cin, opl^tY.

1 Rozliczlnic zużi.cia lr od1, odb,r.rra się rr, s),stcnlic Zaliczko\\) nl,

2 lJżytkorr,nik lolialu.jcst zobor.-iązan}, do unlożli\\icnia odcz}tL] \\,odoLnLefz), L]po!\,ażlliollc]
osobie w Zap]allowallyln tcrlninic oraz każdolazouo u przlpcdku konLLoli

5

ć@



], \\'oklesie 1,ozllczerlioulttr ilość zużl,tcJ rr.oc1l. bcdaca sunlq rłskizali ulZEdzcn
ponlia|owych Zan]ol1|orvłnl,ch rr lctkalach i lycZa}tó\,\ \!inna b\ć l(j\\na z!]ż\ciu \\\nika]icenltl
z oc]czl.ttL na rłodonlia,ru gló."n1,,n Dlugość oklesu lozlicr"n,o*,"*u ,a.,,,,,rai 3 n,,"r,4..

ł W przr,puclku rłl,stępo\\allia lóżnic} portlicdzi,*sltazanilI11i \\o.1onlicrza gltlwnclu e sunl.1
§,skuzali wod0]11ielz\. lnieszkallio\\,vch irlczaltórv odbiolc], obciąŻlllli s4 plopor.cjonaInic do
zużvcia. prz,\ Z!stoso\\.aniu Wspólczl.rlnika koL.y,gLrl .cccgcl

5 \\]1,,sokość rrspólczvunika kol1gL1.1ącego t1,1icza sie dzieIąc iIość 7uź)lq \\od\
Zal cjesu o\\.aną pl ZeZ \!odolnlel Z !}Ó\\ nY pl7eZ sUnlc l\.cZalLÓ\\ i ZLlZJ ć 7ll ejeStl owan\.clr l]rżeZ
\\odolrlicl7e Zal1roll1o\\alle rv ]olialach \\rlliczonl.rr,spóIczlnnik obclrriązLrjc przez culr oktcs
rozliczenio,,v1,.

6 Falttl,czne zuź\clc wod\ prz}padłące ne lokal \\\licza się rlnoz4c 7uż\cic \\\nika]ace zc
rr,skczati rłodolnielza przcz r,r,spólcz1,1lniL kol1grrl_acy,

7 Rachunki zaliczko\\c \\!sla\!ianc sa tra okrcs hzech lnicsięc) lbdsri\e i:lo \\}starr,ienia
lac]rttnku sLanorri zarcjcstrorłatre 7uż!cie \\od) \Ą,cd]ug \\skazali woc]otllict.zl
Inic5żkatlio§,ych

8, Przr lozliczerliu za]liczko\\.\ m tlrvzul.^dnianu jest lllżlica polr]lcdz\ \ ska7.nianli
\\'odonlierZa glólrrego. a sunrq rrskłzati rroc]onllelzv nlicszkcniowl,ch l]ol)l.Zcz stoso\!,al]ie
rlspólczlrlnika kclr,1 gu j4ccgo,

9 Itóznical. lla koniec o](lcsu lożliczelliowego, llonlicdzl, zuż_vcicnl lrotll przl jęt1,1ri do
l07licZeliia zaliczkoir,ego. a Zuż},cienl rzccz\\\isl\nl s \ieldzon\:m !Y dnlu odc7J,tu podIega
rcZlicZelliLl wpicń!SZ)m Iacbunku llłst9plego okrcsLl lozliczeniolvcgo

l0 Po spolzadzetr]u lozliczeli zaliczliorvl,ch nie przl,jnruje się od uz) tko\\ nikó\\ loki]]i
Z8]osZeti \\ska7ali tlodonllclzt' Możlirrość rvvslauicnił r.ozliczcnia \!edlu! al(tLloln!ch
rvskazali rł,odonricrzr ZOslaje Zacho\\,ana L,\lko w s},tUecji Znnrian\ ltlb zbrcia Lrricszkanin
(zLlrlurr1 uzrłkorłnika lokalLt)

11 Oprócz oplal za zuzvla \\odc ] odpl()Nadzone ścieki Sp,-ildzielrlia pobiela opliLL9
1egulizacr,jną za kłzd\, 7al])o11to\\an} \\odonlielz oInz op]atę rozliczeniorrą

12 Wysokość oplaLy, Iegalizacl,jnej okrcśla Rada l.Vadzorcza LSV. Opłatc lellllizac}.in4 Llstala
stc lv rr,rsokośc] urrrozli\,!iaiacej pokl\.cic koszló\ \!\l]lian\ \\odonlierza po zrkoliczeniu
okrcsu 1cgllizacji

l3 \Vl,soliość oplilL). lozlicżellio\L,j ustala Zal4ci LSM rr rvl,sok,lści nie przckraczcjącc,j
kosztu przepIo\yaClZcnia tozlir:zelria

1.1 Uz_vtkorvrrili lokalu zoborriqzan1 jest do rvnoszelria opłlt1 legallzucl,jncj \\ Ió!vn\ch
micslęczn}ch ratach lazenl l oplata czlrrszorva. zaś oplaty,r.o7lic7cLlio§ei \\ Iaz
z tegLllorvtnicm należności za rłodę i ścielii lub \\laz ż oplatą c7\,nsżu

15 t,]źr,Lkorvnrk 1oLa]u odpo\\.]nda Za stan ulz4dzcń ponriar.orv_r ch (ri odotrrierz))
\\r przvpadku sr*ieldzenia nicprawirlIowości lvskazali. uszliodzcnia urzqdzenia lrrb plornb1
zobowiEzanv jcst niezrrloczrlic porrlirdourić aclrrlirristl.acic osiedla



la] W pr7\,pcdku st§]eldzenia:
l1lu,usZeniu plonlb,

- usżkod7eni!WodoDielzir
uż)tlo\\llik loLnlLr nroże b),c obciązon! 7e ZLlź\li1 !\od!- i ścicki d\\tLklorl)ością rl.czaltLL
polllllożollil plzez )iczbę osób zarrrieszkujqclclr \\ lokalu Oplela ta nie podlega lozliczeniLl
Wlrlliarr_v tlszlioclzoncgo rr,odonriclza.lokollrrjc się lla koszt użl tko\\llikl lokalu

l7 W pr7}]radku stwlcld7cnia cclo\\,cgo naruszcl]la Irlolrrb ]ub us7kod7cl]la \\tC]ooliclże
uź) lko\ĄniL ]oku]u zosla.je obciqżon\ llż),Lroulościq r,lczaltu pol1ll1ożolla plzez ]iczbe osLil)
ZrnlicsZktliąc\ch \\ lokalu ZD kaźCl) nrlcsicc pocZ}naJ4c od n)icsiOca. w któr\lD L]okollroo
oslatllicgo odcz}tu oplata tiLnic podlcge rozlicZeniLl l]s7kodZotll.rłorlomictzrrllnicniiL sięn.l
koszr trżlrko$,llik! ]oka]u

18, Celolrlnr uszkodzellienl \\oLlonlicIze jest tak7c odd7ial,\,\\,anic lla \\odonlicf7 polclll
mognctYcZl'l)ll1. st\!jerdZol1e prz) Llż)ciLl czLljnilrirr SLosorrane lllogą blć c7Lliniki staL\.c7nc
llilklcjanc ne rrocLonlietz. żrlrezpiecZOne plonlbil olilz cZLljlliki elcktronic7nś pllcntl\n(
Naluszenie rlakle,janych czLljrlikrirr lub pl7vtrrlc1.lzaialc!c11 je do rrodorlicrza plollrL] icsl
tlakto$'anc jak oelo§,e uszkoclzetrie plotnb rvodotntctza

llozdzi.tl 3. Postżrno§,icniżr IiolicO§ c.

l Ryczałt, o którym mowa !v ust, 16 t 1'7 rozdzialtl2 ustala się. bioląc Za postawę 11ajwyższe
miesięczDe zużycie wody w Zasobach Spółdzrelrri, prżypadające na osobę, wlaz Z kosztem
podgrzania wody

DZial VI. ROZLICZANIE KOSZTOW MIENIA SPOŁDZIELNI

Rozdziłl 1. Po§tanowicnia ogóhc.

1 Koszty mienia Spółdzielni rozliczarre są na lokale w danyn osiedlu,

2. Jeżeli okreś]one nlienie Spóldzielni z ułagi na funkcjonalność lub ptzeznaczenic obsłtLguje
całe Zasoby koszty utlZyn]ania tego nienia 1ozlicza się odpolvtednio

j, Adllii])]stlacJe osiedli upisu,]ąLratakrurachodnoszlclchsicdornicniaSpóldzielni
ilJl1olac]ę . Dot},cZ}l l]l1eIia SpóldZicll] na osicdlu,osicdLach

4 Koszt1 nrienia Spri}rlziclui |ozlicza się nll posżcżegi)lllc nlelucIlol1loścl kWa rlnie

5 Dzirl cizNl inlblnruie clzial księgowości do (lnia 15 niesiEca koriczłceśo k\\utal o
porlicrzcIltri IlllL poszczegrilnycIr osiecllaclr ( z rrrszczcgtiItlielrienr nicltlcIroIllości rr glullecIl
rodzi].jowych r ) na klóle należ} Iozlicz}ć kOszt) nrienia SpillrJzielni

'zgodrlic z zalqcznikienl lu ] do legu]anlinu lozliczallii kosztó\\ gospLrdarki 7esobanli
nlicszkallio\\}nli i ustal0l1i]J opllrL Zd Uż) tkorr,lllic loklli



Rożdzi^l 2. Z^ś^dy rozlićzania kosztów mionia spóIdzielni

Lp. Wyszczególnienie sposób rozliczania kosztóW UWagi

B c D
L Sieci

] Elektryczna Wraz
ż kosztem energii

Plopolcjonalnie do udzialu po\yielzchni tlzyLko$,ej
poszcZególnych nieI Ucholności W powieźchni
uĄ,tkoy.ej lokalina osiedlu, W odniesjelliu do lok!li
nriesżkalnyclr, uzylkowych i garaży

sanitarna

l.sitci §anlllrDe odpl on lldlrjącc ścicli Z
Diel UChonlości crlego os,cdlr: Ilio!on]o|rl e do
tl(lżlrlU ]]o$ clZchni Uż\ tko\\.] pos7.7e!ólrl] ch
]lie]uchonr.sci \\ Po\ i!l7c llll UZ!(](\\ ł lok!]j nr
osle(l]U B od.lestcnlu d. lokll]iE.szla]|).h

2 l)r/\ lł(/.l J,, lh,,/( /(t,,lll\.ll llk ru.h,,ltlU\(lI
oż]lcZ nc \ llrllxch dJre] llleiLchon]ości \

odnLć\i.niu Jo Loka]l nric§7ki] l}.]l ] o7) L1,o\ \ cll
j Kośżl\ /\ iOZalle ż 1ll\ nJl)lś]ljlj.cj
ob\l!gU]lc\ch llLcl!.](jn]ośc plZ) UL leś|e]
lożl|(Zrć \\lącżnic tr, tc l)ielULhomości,

] Desżcżowa

Ploporcjon!lnie do udżialU powielZchni Uż},tkowej
poszczególn}ch nieruclrolności w po\ł icżchni
uzytkowqi lokalina os]ed]u. !V odniesieniu do loka]l
lnieszkalnych, Użytko\Vych i garazy

WodociągoWa

l I'rz\ 1.1cla do posz(Zegi]|tr1 cIl llieruchoIllościI
lożl].70|e \ ].1lnrch (l0ne] nieLUchoIlośc]. \
od.ieslel)lU do |o( eLż.hDl loklll l)nesżl lnr,.h

] Sieci \!odo.]il!o§c: plolrolc]olla]]l]. (lo UdZiaLU
po\\lellch|i tlż)r1,o\!ei |ro\zcZególll\ch
ucrUchonrośc] \l po\jclZchnl uz)1losej lokili ta
oslcdlu rv od rlesrc!iu do lokall nricś7k,llu)ch i
Uż\,1ko$\ 0h

3, Ko\71} z\!i.lzarl. l Ull7]nlarrrć!r \itci
ob\]!sujtlc) ch llicnLchonloścl pll\ u] I ei 1ć]

loZlicZlt si9 s t lrc,.llic l)l te nicrUchot)lości.

5 cieptoWnicza
Rożliczallie na olrslUgiwane nierUchomości \V

odnje§ieniu do powielzchni lokal; DtiesZkalnych
Os Kons(}1U.ii

II smietniki i inne
elementy słuźące
utżymaniu
czystości

l'lopolcionrl rie do UdZlalu po$ iclżc]lni Ui) (1,o\ e]
posZcżcg(] r)ch ll]elUcholnośc] \! po\i.l7cllll
tlzyLko\cj lo(0l] lr,l d n) rl os elllL N oJnies elllL (lo
okilr nljelzkrl|)cl z}lko\).h l śtlrż)



Lp. wy§zczcgólnienie Sposób rozliczania kosztów Ll§ rgi
lll Place zabaw,

boiska spońowe
i inne elementy
służące rekreacii

Plopolcjonalnie do UdzialU po\Vieźchni uź},tkowe]
lo].a i ,nie,lk.ll,).]l |os,,. /e,o ,l).Ll l ler lc1,ol,,o,.,
W polvielzchni Lżytkolvej loka i nlieszkalnych na

IV. Nawierzchnie utwardzone

l Jezdnie

|'rol)o].ionr]ni. do U,]7i!lu l)o§ ]el7ch ri Uż\ tIo\.
tol/c7eg(] r)ch n.lUcholnoścj\ Po\ iel7clrIi. e7J.i
Il (l,Iv|r o(i.{]llr \ ..] r .i]. r Ll d. óklli
lllicSZk,lln)ch UZ\ (ko\)clr i grLaż\

chodniki

PlopolcjoDalnie do udział! porvierzchri Użyrkowej
poSZczególnych nierucholrrości W powielzchni
chodlikóW na danym osiedlU \y odDiesie u do lol(ali
nriesżkalnych, Użyt(owych i garaźy

3 Parkingi

Ił oPoLcjotrltjc Jo UJ7 x]Ll |)o\ ie]7chIi l 
'\ 

Llo$ ei

]]os7c7ególll)ch nle]Lcholllo5cL $ po\ j.Lżchnj

l]rl1,1Dgó§ na ddn}-Dr!rśledl! \ oa lesienlU Jo ltl,Jll
nri.sżlrln)ch. ul\ a(]$) ch i3 ]Ur

Tereny zielone

ProporcjonaInie do udzialu po\Vielżchni uzytkoW.,i
posZcZególn}cb niel uchomości lv powierżchni
terenótV zielolych oSiedla w odDiesie!nl do loka]i
mieszkalnych. Uzytkowych i gal aży

Utrzymanie
porządku

PLoporcjonalnie do udzialu po\!ierzchni uzylkowc.]
poszcZególnyclr nieruclromości w po!vicźclrni
uzytkową lokali na osiedlu, u, odniesieIiU do lokali
miesżkalnych, użylkoWych j galaź-)r

Rozdzial 3. Rozliczłnie ko§Ztó§ utl,zt nranill n)icniżr 7rl,iązlncgo z lunIicjono\\ itnicnr l)itlI,ir
7nrląlu

Koszt1 rttrztnlania nienla z*illzlrlego z lilrkcjotrorratlietl biul,e Zurzłcltt lozlicze si;- lre cale
7esob). Iroporcionalr]ic clo porr JcIzcIni Lrź] tko\\ci 1okiIi

lłozdzi.rl .l. l'ostflno$,icni końcO§ c

\ic Iozliczn siq na nicrllchoL]rości ]]lz} tll Lcśllci koszló\\ nlicnin Spóldziclni o(lnoszi;cl,ch sic
doI
l .i.l .,l,, .lr_ . zll.J ,lL ,/]li., ,/ l, ,.,/lf,ll .,l fl!ii,
2l siccl clcszczorr c,j,

]"śnricLrliktjrl i inn1 ch elenlcntrirr slużąc\ ch utlz) nlenitl c7\ sL()ści.
,li1llectitr złbarr,. hoisk spolLrlrrrch iinn\ch elenlcnló\\ sluż4c,vch reklellcji.
5iralvielzc]rni uhvaldzon\ch. t]. jezLlrri. chorlniliólr. palkilrgórv.
6,tclcIló§. 7iclon),ch
7/trtlz_r rllłnie pov4clku

ffi-
9



DZiał \,t|. RoZLlCZANIt, KosZTÓ\y A D NrlN l s.IRAC]JI
oSlpIlLott,vcrl t,rołtlNlS,LnrC;I oGóLNn.l

l I(oszt} adlIillisllacji osietllorrlch roz]]czlrsi.- pIoporcjonalnic cl() Lr(]7i|L]u porrlcl,,ehlli
LLżr tliolrej poszczególlrr ch nierLlcholności u porricrzchlli Llż\ lko\L,i ]of,alillir clanrlll osicr]lLl
§ odniesicniu do lokali rllicszkalnl c]r i uż\ lko\\.\ ch oI a7 gill a7\

] KoszLr llr]nlinistruc.ji olólnc,] Spólrlziclni r.ozlicza si.- nl ]oke]c nrieszkalne. lokllle tż\tko\\c
i.]lLllźe \! uslrlancgo \s](aźnika sllUkttll\ 5plzedlź\ opodilko\Nlle] r]o snrzerlazr ogljlenl

l)zilrl \ lll. l STAL \Nll,, OPLĄT ZA t Z\ \\ ANll, L()KALl
] Sri\\ki oplrt clisl)lollLlcl jrtrclt sLlllliLLlorrllrlc lla porlsLarric koszló\ 7 ! ,.ż!l.-drl].niclll
pozr Lków z lllierlia rtspolncgo.]ell!,j tricruchonlości otez srurrlii czrnszLr lllrjilrLl j ,:]ziclżlLur
l t..|. /.tl__.| t1.,, lzl.,ll,i

2I)obieleslcoplltrzuunlicszczctlietraburlrnliulłlbnarelcrliclckIarll szrlrlt]lr. tlrbIic
, : ,,'\,lli,,\\\. l,,,,ll.,|,. ill,

Dzial IX. POSTANOWIENIA KoŃCoWE REGULAMINU

R.gul0 nill żo\tll tlch\ lo|) \! llljLr 07 05 ]008l: tlchna]tl n] l]']0l]8
żl)a)źnie]§ż).r zlllLilrl Dr Zdnln Il l]]009l .Lch\\al,1t] ]2']009]
02 l] ]0l0l LLch\dl0lll ]9r]0l0: l9 05 ]1]l]l tchs,l]J nl l]]]()llI
l7 ll ]0lll tch$r 0lll ]5]]()ll:08 ]l ]0l]l . t].h\żlll]nl l9 ](]l]]
]50.]]0ljr och\!llJl]] ]]]0l::0j 09 ]0l]l uch\r]lllll ](),]()]jI
l] ] l 20]1l .Uch\alalll ]i]]()],]]:60.1]0l]l !chuiinl ]7]](ll7
]8 09 ]{ll7l Uch\ala ]ll ]j]]0l.r

l , Regulamin wchodzt w życie z dniem uchwaletlia,
2, Zdllienr uplawomocnierria się tegulaminu traci Dloc obo\Ą,iąztljącą|
- Regulanrin tozliczeń kosztów gospodalki zasob.rrlri mleszkairio\Ą,],nli i Llslalania opłat

z.: uZ),tkorłdniś |ok.rl. zatrłieldzon.r na posiedzeniu Rcdl \adzolizei clr,ilr
2j.Oq Iqqor. plol rr J ao z pozn.i.z) mi zntial.rrri,

- Aneks do t,egulanillu roz]iczeli ko§ztów gospodarki zasobanri lnteszkantotllnli i
ustalania oplat Za uż],tkowanie loka]i ,.loż]iczanie kosztów dostawy ciepla tra
pohżeby centralnego ogźewania icentralnej clepłej wo.ly użytkowej'. zatrvierclzonv
na posiedzeniu Rady N adzotcze.j drria 22,01,200 L. plot nr 2/2001 z późniejsz1 llt i
ZllllanaDll,

- ADeks nl 2 do regulanritru Aneks do tegulanritru rozltczeri ko sztórł, gospcl clark i

żasobami mieszkaniolvyrni i ustalania op]at Za użytkowanie lokali ., Ro;]icząnje
zuż),cia wody i odplo\ładzania ścieków'' zatwieldzony na posiedzeniu Rady
Nadzotczej dnia 17,12,2004l,, plot. nr 1412001 zpóźtiejsiymi znlanallt,

l0



Zalącznik l do regulamlru lozllcżania kosztów
gospodalki zasobalni lnieszkaniolvyr)li i usta|allia oplar
ża Uźytkorvanje lokali

Rodzaje nieruchomości, na które rozlicza się koszty mienia Spó|dzieIni

I. 1,okaIc n eslkalllc, ż tcgo:

a' budyllki $,Iclolodzinne
b] tlclrlry j cdrror odz in rre przy ul Bclna
ci doln\ jedlrorodzinrre pr.z} Lll \\'},s7lliskie!o
cl u,,1,1r '.J]lnr,,J/'|,,l.. 1,r, ,, r., ,,i,, ..,
! JU]ll\ lc(.ll,],,o,/1.1ll..nll\ ., J .'.|].1

II. Lol(^le uź),tko$,e

a/ w budynkach mieszkalnych
b/ w budyŃach wolnostojących
c/ w pawilonach przy ul. Berna, Wyszyńskiego, Piłsudskiego

III. Garaźe

. odnośnie domówjednorodzinlych przy ul, Leśnej koszty nterria Spóldzielni doLyczą
wylącznie sieci wodociągowej i safitarDęj obshrgującej Le nierucl]omości

PRzEWo
Lonlza. l9 0].]008r,
Zbi gnierl Dzicnrrriski
I{1.szal cl Ślązak
\\,ojcicch N.licl]alirk
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