
REGULAMIN
roz|iczarnia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za użytkowanie lokali.

DZial L FIZYCZNE JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

l |'izyczrl yni j ed l1o stka nri rrlzliczerriorv;mi kosztó§ gospo(lalki zasobani nlicszkanlou,},rrri
lnogq być
ai m] porvicrzcllni Llźvtkorlc,j
bi cls,lba
c, lokal
d,] ru] po*,ierzchni terenu

Zastoso.,vanicjcdnostck rozliczclrio\\\ch Ialcż) do koln1lctcncii organu rtptalrtliotrcgo rltl

rLstrlrnia o])lat cksplołtrc},]l)),ch

2, Porrrerzchria uż_,"Lkorłą lolalu nieszkaLner'to ]e\! porriclzcllnia rrsz_vstkich ponrleszezcli
znądLrląclch slę w loka]u beZ \\zględu lra Lcll przcztlaczcnic i sposób Llż}lko\!urliiljuli
pokojc. lazicnki. ubikacjc itp ponlicszczcrlia sltlżącc nricszkaIrllnr i gosporlalczltn cclonl
uż},tko\\.llika. kL(ir),ch rvlsokość rr ś\\iellejesl nie lrlniejsza niż 2]0 cllr l)o po\,icr7chnl
użltkorli 1okulu nrieszkiL]nego ZclicZasLgró§,lricżno\\ićl7clrnl!-znjcLq przeznreble
rvbudolvanc ]ub obuclorvanc
Jczeli wlsokość ponrieszczenia lLrb jego cz,.-ści wlnosi 1.10 crrr tlo 2]0 cnr. r,l clo
pol\'ierzchrrl uźllkorrqj lokdlU l1 eSzkalncgo rł,Liczir sic 50']i, po\\icl7chni tcgo
pcltltleszczenia lub jego części

3. \\'g zasaclY Lrstalone1 * pkt 2 określa sie tólvnież po\\]crzchnic lokalu tlźlLliorrcgo z
lllączenietl pclnrieszczeIi przllrależLrlch łilcznle z pol]lics7c7cnialli sl<ledo*r nli. g.ll,.rż.rnlL.

kolnólkani itp

,1 Do polricrzchni lokali lliclokoncll,gnlcl.jnl,clr złliczu slę 509/o polrierzc]itli tztLtu pllzi, nlcgl,
schodów lącząc}ch poszczcgrilnc porllieszczcIlia \\e\\11łtlz lokll]U

5 Porrierzchtrię uzl,rkorrq lokalido rozliczenia kosztólv gospodarkizasobalui
nrieszkaLlJowy,llli ustcla sl9 §cdlug powYkonarvczcj dokulrlentllcji tecl]llicznc,] bud}Tktl

Ir7} iętcj pr7cz Spóldziclnig rr.tlalicie odbiolu.

6, pclrr ierzc]rnrę lokalu oblicza si§ na poclstarr ic pomiar tirv dokorlanr clr rra wl sokości l.() nl
porrad poztotn podlogi odporrrcdnicj kolrrllglracji \\rlnik porrrilru poWicrzcl]n] uź] tko\,.,j
1okalLl podajesęzdokladnościądo0.()I rlr] Do porlielzclrni lokalu nie lvliczc siq rlnęli o

porvlctzclrni rzutu poziorrlego do 0.1 rrr]



DziaI lt. ROZLICZANlt KOSZTOW GOSPODARKt ZASOBAN!l
M lESZKANIowYN{I

l Lrvidencję l toz tczctlie przyoho(ló\r,r kosztr!lv eksplontac,ji Irouar]zi sic oclrcbnie dla kazde,j

trieluclrolr1,1ścr:

] Nic lozliczo sig koszttlu eLsploatecii lra potlleszczcnia o8ó]nego Ll7) tl(Ll jaL pralnie.

suszaltrie_ pt zcchorl,alnie * ózkórt'
\\'prz1lladku. gcly uzy,LLorrnrk \\},koV)sLuia c7!-ść lrlkalu nlcszkalncgo,Zil .,goclo Sp(il(lliclni
i slużb archhcktol1iczrrrc]r łra plorrarlzenie dzi.llalności gclspodarczci. powlcrzchrlię

,\,kor7\,s1\\\.alla nu te dzialalnoŚĆ oLrcioża sic kosztallli cksPloat^cll \\,g ZilSJd oho\ iilzl]iEc!ch
lokale uZ) tko\\,c

3. Dokolrule się odpisó\\ lla lu]ldusz rclnont()\\v \r cieżltr koszfuj\! gospodirfkj zasobllni
nieszkaniorl,vtlli

.1 §lpll\ry i r,,,vdatki filnduszu rellontortcgo elritlencjonLric się oclrębrrie dle kazde,i

nictuchonrości

_5 odpis rra tundusz lcmonlow],. o który]lr nlo§,a \\ UsL j l]alic7an\,\\ o(hlicsrclliLl {]() lokcll
nricszkalnycLr 1, paw,ilorrach nrieszkalno LrslLlgo*lch l rr dorlach jcdnolo(lzir)l])ch

Ir7c7naczolr} jest \\,},llc7llic na tlLl,z}rnanic tcrcrttirr zielon;ch ci_agórl pieszlch. podjezdilu i

parkingrirv ollz sieci nad7icnlnych i podzicnrn},ch

6, Starrki opłat eksploatacl,jnlch usLalu się odrcbnic rlla:

lokali nricszkalnyclr r! lrudownicnIie \\ icloIo(lzlnn_vlrl
lokali nicszkalnyclr rr bLrdolvnlctlvie jecln,lrod7inIlvllr

- lokali uźl,Lkorvlch rr illnostrlj l1cl clr
Lokali użl,tkorv1 clr uburlolr an1 ch

- lokali uź_,-tkorllch . \\, któlt,ch ś\\ ia(]czone sr1 usltrgi rlrerlrcznc
- gnra7\:

J W}'sokość sta\\ cL (plat okrcślłnvch lra podsta\\ ie koszt(i\\ L]stala Zalżi]d

DZial III. ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

Roztlzitl l. IŁstrno\\,icnia og(ilne

1, Kos7l} enelgli cieplnci. \r l}lI koszt} lunkcjollo\\ania s}slelll(i\\ IlcjonaIizlljIc)ch zuz)cic
clepli. ponicsione \\ okleslc 1,o7licZenio\\}nr. rozliczł się llit loknlc \\ LlieILrchonrrlścijerJllo lub

rl,ielobudl,nkorvej. ll zalczności orl liczb1 bLLdlnkrirr zlsllanlch z rrczll clcplncgo

2 '1,a roz,lic'zeŃLe kosztrlrł energii cicplrlc,j SpóIclziclnia pobieI! oplete * rrrsokości usLLllorlcj

pfzc7.'/.arząL] \\)lr]kaiącit z ulIó$ zarlattrclr z 1ilnlanli 1llo\\ad7ącvllli lo./llc7clri,l

] Zlinstalorrane urządzclria portria|llr c pocllegiqą lcgalizłcji i rv} nlienie Kos7L\ legaliznc,ji i

\\vlnlall] obciażi!a użt,tkuj.lcego ok1l



.ł Wl,sokość stawki oplat) za cncrllie ciepln4 ztlź},lźl nc ccntlallre oglzcuanie rlla lokuli

uzltkorrlch zllnjdując)ch siq \r bu.l)llkacll \\iclolrlkulowl,ch usLula się mnożąc koszt oglzalriir

1 nr] polrierzchni bud_,-. rrku przcz lłspólczl,nrlik urrzglet]tliaj .ac} \\)sokośc loka]u

Lp. Wysokość Iokalu wśDólczYnnik
l do 2n,l 0,80
2. po\l}źei 2 m do ].5Dl 1,00

3 porrlzej 2._5 ll do .łnl 1,3 3

1. now\żej .ln1 l,ó6

5 Uż_,,tko\Ą'llik lokalu zoborliazarr1 jest urszczrć zaliczki ni] poc7ct kosżtó!v ćncrgii cicpllrej lrlL

potlZeb} c o,jako stnły clel cnt o|latv cZ)rlszo\\c|

6 \\'szclklc żqrluniir dokonarriu korckt rr lozliczcniu koszrrir! cnelgii cic1lIrrej tlogą Lllc
zglaszarlc c1o dnia zanlkrrięcia roktl obluclrunkorrcgo spóld7ićlni. rr tlakcic któIego dolęczOno

rozliczenie

R07dzittl 2. Koszt1, podgI,zanilr rr od1,

l. Zar7ą.l LlsteLi sia\k!^ za podgr7anie ltl] rr,odv nl podsla§ie kos7tLl zllź\ciil cicpla nd

potrzcb,v celrLralnc; cicplqj \\od},tL7ttko\\e] (c c \\ Ll)

2 LJzltkorrriik loka]tr *nosL opllrę za podgrzanie \ kwocic bę(li]c!,j iloczlrrcln sl;llrki L ilości

ztlź} tąj \!,od! \\g \\skalzill\ \\o(]onliel7a

] \\l lokalacll rlicoporrriarouanlclr uż,\,tko\\nik wlrosi oplalę Za podgIZ nic rlor]r * tilrnlie
r\c^ltu, któr\ jeSL iloc7_\ ncnl plzec]§tnci ilości ccrr Ll ZUż)Lci \.1ane] nicluehollości przez

jednego rnicszkarica. lLc7b) osóbzanicszkallchrr lokalLl ista\\ki.ok(óIcj nlo\ll \\ Llsl ]

,1 Koszty podgrzalnii] \\,od_l,* clur,t),tll burllnku ptzl.jnrLrle sLc rl r,,_rsokości splzeLlirz} z tlLulLl

podglzallla u,od1,

Ilozdzial -3.Koszt1, ccntrłlnego ogrzc§ ania (c.o.)

1 Podstarvq Ustclcnia koSżLó\\ 7uZ}cia cic|]a \\ lokalach z podziclnikllnrt sa ca]ko*itc Losztr

eLlctgi1 ciepllrej w okresie rozliczenio*,_vln |onuiejszonc o ltoszty podgrzanił rvoclv orez

kosztl oglzcrrania lokłli nicoporlriarorranlclr z L *zględrlienicnl Llst llrlozc]zilllc]

], I{ożlicZenia koszti)\v c o dokonLlje sic nlt po(]StiLŃic \\skaziuj |orlzielrlik,.irr kosztórr

ccntlalnego ogr7cwania olaz danl,ch o kosztach ponicsion}ch pr7cz Spóldziclni.^ i zaliczkuch
\\ nieslol'l)'ch przez uź) tko\\niki)w

] Koszt Zuż}cia crlelgii cicpInej \ lokalach nieo]ronlii:llo\\anvch LlSlalanJ jcstJi]ko ilocZ}n

stalcj sla§ki iporvierzchni uż) lko!v!,i loLirlU Sre§kę oklcśla Z3lżqd w r,,1sokoś,,i

niti\vyższcgo kosztu ogrzluria lln] rr ltlkulu oponriarorr'anynr z poptzcclnieg,:l okresu

rozliczeniorrego z urv7glgdllieniam zul ilul ta rt,ll La tola Nl I)EC'

,ł lłozliczilllie kosztórr, crrergii cicpllre,] rlokonl,rvanc jest corocznie okres rozliczelriorv},

w):nosi ]] Lnicsięc}, RoZlicżenle dostiu,czanc jcst \!, tcmlinie do ,1 rriicsięc1 lrczllc od

ziLko]iczcnia oklesu r(lzliczeniorr ego



5 Rozliczenia kosztrjrl c o przypaclajłcl,ch rladanl ]okal dokonu]c się Z po(lZi lenlnr:
a/ kosżl)- znlienne ustulane lla ]]odsta\ ie ilości ierlnostek rozliczerliorr1 ch plzl płdejący. ch na

lokal 1lośc icdnosrck lozlicżellio!rlch rr,1,1icza sie \vćdług \\skazlrli l]od7iclllika po
urrzgIędnieniu polożenia lokalLr. ilości iroclzajLl gIzc,jnikorl olaz in(]\\\idLllrln\ch
\\spólc7}1rnlkó\\ oklcśloL1},cl] \\ roZdż irle I usr,1 wloLalach §}poseżoll\ch § lic7lriki
ciepl]J koszt) Znlielrne Llslala się na podsta\lic ich \\slazali- traktujac liczniki jak podzieIrriki
kosztóu,

bi koszt_\,stalć 7^\,icra]4cc oIlatg stel4 na r7cc7 N,]PEC'. kos7t] o!r7c\\ania ponli.\7L7.Jll
nieoponlialo\\all,\,ch (lazicnek. \\'C- it| ). kosztv tlgrzcwaIlia ponlieszczeIl *spólnego
L]ż). lku ( klalek Schodolłvch. p|alni. suszaIrri ilP ) oIrZ koszt! zapertnicnil lllinrlnalnt'i
lclnpcratur_v (l6"C) u, lokalu w}rrrragenc] plżcpisnrlli pra§.a bLldo\\ lanego i kolliecżnej do
Zapc\\11iellia UtlZ\nlelliil !o \\c \\lłści\\\nl stanie techIliczn\lI. pl,o]]olcjon lnie do
\"-iclkości 7ajlr1o!\elrcgo lokc]u

6 l-]ż),Lkolrnik lokalLl]esl Zobo§i4zallY do Unlożliwicilia konlIoli WskiZłli ])odZic]lrikó\\
kosztórr c o uporrażnIonej osOlrie kirż(loli]Zo\vo \\ celLl konllo]j ich spIulrności

7 Oclcz1 t podzicIrliktirv rrl,kon1 rr an1 lcst dro_!^ rndio\\ ą

E \\'skazanił podziclrlika 7 7lrkońc7tllrc8o okrcsrt lozliczclliorrclo 1,1tzcchorrrrłanc sa rr

1lanlieci porlzielrrika pżez oklcs Unloźli\\ i.ljąc1 skort1l orlto* łnie ich ż d0ll) nli (li\ l] nl i \\

rozltczctlttl. nic któcci lliz sz,eść niesięc1

9, Lokale któIe b)l), §\poSażolle \\ podzielniki rllpulkowe.aklórellieZoSta]\ lLdostql)nionc
do \\.ymlany na |od7jclniki c]cktloniczl]e, w okresie loZlicżcl]ioW!rn ]0l 2/]0 ] ] lo7]ic7onc
bęclit rrccllrrg śrcdnic1 rrskazali z btldrnktL

J0- I-okale. ktrire ll1ł1 \\).posaźonc \\ podzielniki rrlpaIkorre- a kt(ile nic zostal\ L](los(rpniollc
dorrlnlian1 lrapodzicllliki clcktlorric7ncpoc7Jlla]acodokrcstlrozliezerliorrego20l3i2()J.1
rozliczarrc b.^dą jak lokllc nicopoLltrrl orr anc

l l W pzypadku uszkodzenia podzielll kai
ar Ll7) tko\\ nik ]okaiu nla ohorr iłzck rlic7\\ k)c7nic o t] lll 1aLcic po\\,ia(]olnić lrrlnl ini:lr.L.lr

osicdla
b/ koszt \vvllliłn\ i legalizłcji podzielnikrirl ponosi użrtkolrniL lokulLl

l2, \\' lokalrL. rr litór_r nl podzielnik zostal LlslkoLlzon) cllł ponrieszczenia z u57kod7rln\ nl
podziclrlikicnl Ir7} jnluic się \\ skażania \\ w) sokości śr,erirriej lr r liczorrej zc \\ sk.]7.Lll

pozosta1l.ch podziclnilirjrr zatllolltorrutrr,clr rl loLlllu

l] Jeżc]l uszkodzenie podZlelnika kosztó\\ c o ]1ie ZO5talo Zg]oszonc do.rdnlinisLrłcji osierlllr
kosztl encrgii cieplrlc,j dla pomieszczeniit z tlszkodżol1\,lu podzieIni[ienl ustlla siq rvl zesed
dot}czącvch lokalu trieo1lotrliarow ltrego

1.1 W przypuclku uszkodzeDiil wszystkich podzjclnikó\y żarrrolrt(rwln},ch w ]oka]u koszt)
erre|gii cieplnej Usta]u Się \!g żasa!] dotva7ąc}ch lokalu nicoponlielo\\ilnego

1,ł W lokalLl \\ któryln |od7iclnik \\ zrrillzkLL z *lcll litbr,lcżną ulZld7cniil. nic§lłści\\)l]l
l1lolllażeDl lub Z inll)clr 1lLzlcz_r,n nic lcźącYch Io strcnic uż)lko\\l]ika lok|1lu nic.]żiel1l
pllrrric1lollcl. dla ponlrcszc7cnia 7 usZkodZol1},m podZie]Dik]a|r l]l7l,]nlLrjc się rlskuzłnia
u lrl,sokoścr śrcdnici z zekoliczonlch okIesó\\ lożlic7clrio\\_\ ch



I5 \\i Ilzvpadku \\]stilpienia nicdopllLy,rl sLosrttlku do rrtlicsio1,1ycll zilliczek uźrtliorrllik
lokaItl lna u|e!U]o\\ać ZoboWillZanic N lelnlinie l,ł dlli ocI rlul) d()I.!-cżcl]]ll loZ]irZśn1.1

ló Nll(]platc \\\,nikajźlcą 7 roż]icZenia ste\\ia się do d\,spo7\,c]i lż\,tko\nika ]okr u Fo
p,tl1-.1;.,1,il17,tIrn111_7..||\\, l,f( :|,,l.|, ś l i

Dzial IY. RoZLICZANlI KoSZTÓw EKSPt.oATAC.lI DZWlCo\\
OSOBOWYCH

l Koszt cks1lloatacji dźu,igó\\ osobo§\clr alla ltlkali rlicszkillnlclr uslala sic rr ]rlZe]icZeniLl nil
o5obę u\\zgl!^dlll.rjiLc Iiczbi oscib zanricszk.Llrch rr 1,1k.l .lrh lio,,)z<i ILrł.,lLl \\' btLd) nkllch
grlzic dźrvrg obshlgtllc Londl,uac]c poniżei l)altćltl koszt eksploatacji lLslala \ię |)l7J illltl| ..].

Zllsidę.jak \\\7ci nie \\\]4c7aicc partclLl

2 Koszl cks|loalacji dźrvigrivr osoborrrch dlil lokali u7_\rko\\)ch usLillx siq rl pr.zcliczcniu na
n]ćtl kwl(]letouv ulrzglęclllialąc po*icrzclrllie ]okłlLl uź}lko§e!o Io\\żci IilIlclLl \\'
brrc]lnkaclr gLizie dźrlig olrslLlgllic kond\rnec.jc ponlżej plrtcrtl koszt eksplolltacii ustaie:i.-
plzljnrLlj4c zasarJęjuk \\7c] nie \\lilczaJłc pallcl.Ll

] l)odzialu koszLilu eksploatacji dźriigórr osrlborllch rl bLlclrnkacb pźez nie oL)slu!i\\xn\c]l
na loka]e nlics7kallrc i użllko\\c dokontlie się rrcdlug orlr.ebnei kalkLrlaciizetlrierdzoncj przcl.
Zi,l7ąd

Dzia| Y. ROZLICZANIE ZUŻYCIA, WODY I ODPROWADZANIA

|łozdzial l.PostaDowi€nia ogólne.

1 Podstawą do rozliczeń kosżtów zuzytej wody i odprowadzania ścieków są wskazania
Llżądzeń pon,iafowych wodomierzy, PtzyjDluje się, że rlość ściekórł, odprowadżorlych do
kanalizaciijest 1ówna sumie ilości zużytej wody zinDei i podglzanej

2 Stawki opłat za Wodę i odptowadzanie ścieków okleśla.ją uiDowy Spóldzielni Z
pl zed.iebiolst$ _mi .uiadcz,lc)lni Le u"lu!i

3 Do rozliczeli z członkami Spóldzielni Zarzą(] może wplorvadzić jedną stawkę określającą
cenę 1 m] wody. Cena uwzględlria koszt dosta\łry lmr wody l koszt oclprowadzenla l irrj
ścieków

,1.Jcdnostką r,ozlicZeniową w lokaIach nieszkalnych nieopomta owanych jest osoba,
Zarzqd Spółdzielni ustala n esięczny ryczalt znżycla wod1, znrnej i podgrzanej W lnr/osobę.
Wysokość ryczaltu ustalana jest odlębnie dla kazdej nienrchonrości

5,Koszt Zużytej wody i odprowadzania ściekórł, w 1okalach mieszkalnych opomiarowanych i w
lokalaclr użytkowych ustala się na podstawie odczytów \skazali wodomierzy lokalorł,yclr z
tlwzględnienien wskazań lłoclomietz1, głórvnych Zamonto\ĄJalych Da pru ylączu do blldynku.



lloztlzial 2. I{ozliczcnic zuż},cilr, opI t},

1. Rozliczłnic zużl cił }r od}, odb] tl a si§ \\, s\ §tcnlic zilliczkor',! nr.

2 (Jzltkorvnik lokelrr jcst zoborriqzarlv do urlożlirlieniu odczttll wodollllcl7\ up',1lllzllll,nLl
osC]bie \\ ZaPll]nO\\i]l1\ln le Iillie oraz kłźdo]e7o\\o W Irzypadk!l kontlo]i

] W okrcsic rozliczeniorllnr ilość zLlzl,Lqj wod), będąca stlln.] wska7nń Lllz4i:|zcli
ponriat oul cIr zulrrotrlo\\ an\ cil \\ lokalirch i rl cznltót \\ innn b!ć r(i\\ na ZUż\ciU \\,] lrikl1iąccnlLl
z cldczr lu na rvodonl al7ug]ó\\n}m I)lugoŚĆ oklestr IozIiczelliowego Ń]lrosL ]nlicji.l('!

.l \\J przl,puclku w\slepowiulid Ióżllic}, l]omi§d7\ \\,ska7anianri rrodonlieIzl qłLi§llcgo e sllnl4
\\.ska7^li !\oclonrlcr7\, nricszkallio\\}ch i ryczahil* odbiolc} obciilż.rlri sźl prcPol('ionillnie do
Zuż\cix. plZ} ZllstoSo\\ulriU lrspólcz_r rlllilia kor1 gLLj4ccgtl

5 Wlsokośc rvsprilczr.nniklr korlgLljacegcl rlllicza sic dzicl4c ilość zuź}Lci \o(l}
Zitlejcstlowani] pIZeZ \\:odonrlclz głó\\llv pl7c7 sLllDę r\,c7irlló\\ i zuzlc zarcjestIrl*anlch pIzez
rłor]omicrzc 7anlol]k)\\.anc rr lokalach \\i\liczon\ \sIolcz\lrnik oborriilzuje przez cIl\ okrcs
IoZ]icZerljowy

ó l]ąkt}c7nc 7uż]cic §odv pl,z,l.paclajlce lla lokłl §)licza slę lllnożi|c zuz)cic \\}nik.!]ącc ze
\\ska7ali \\oLl()nlicl7a przez *sprilcz1 nnik kor,l,gqqc1

7 Rachtrnki zaliczko\\e \\},sla\\iane są nł okrcs n7cch nliesięc\ Poclstaur, clr, \\śrJ\\i(nilL
rachunkLl slano\\i ZaIejestlowane zuź}c]c \\odt, \\cdlug Nskalań \\odonliclZ)
nlicszk nio\łych

8 Prży lozliczet u Zaliczkowym uwzględniana jęst różnica pon]iędz), \ł,skazaniani
wodomierza gló\łnego, a sll1l]ą wskMari Wodonierą, mieszkanio\łych poprzeż Stosowanie
współczyrrnika koryguj ącego

9, Różnica, na kol1iec okesu rozliczeniowego, pomiędzy żużyciem rł,ody przyjętym do
tozllczeLia Zaliczkowcgo, a Zużycieln Eeczywisty stwlerdzonyn W dniu odczyttl podlega
IoZliczeniu w pierwszyn ńchllDkll następnego okresu lozliczeniowego

10, Po sporządzeniu rozliczeli zaliczkowych nie prz)an1uje się od użytko\łDikóq 1okali
zgłoszeli Wskazań Wodomierzy. Możliwość \rystawenia rozliczenia rvedlug aktualnych
Wskazań lvodomierzy zostąje zachowana tylko w sytuacji zamiany lub żbycla nieszkania
(zmiany uzytkowrrika 1okalu)

11 opr,ócz oplaL za zużytą Wodę i odplowadzone ścieki Spóldzielnia pobiera oplatę
legalizacyjną za każdy Zalnontowaly wodomierz oraz opłatę rozliczeniową

l2 Wysokość opłaty legalizacyjnej okeśla Rada Nadzolcża ŁS]Vl, opłatę legalizacyjną ustala
się W wysokości umoż]iwiającej pokrycie kosztó\\, w}miany wodomielza po zakoticżenlLl
okresu legalizac]l,

lj Wysokość opłaty rczliczeniorvej Ustala Zarzqd ŁSM w wysokości Die plżekraczającej
kosZtu PrZeproWadzenia lozliczenla

6



14, Użylkownik lokalu zobowiązarry jest do rvnoszenia op}aty legallzac11nej rł, równych
miesięcznych ratach razeln z oplatą czyllszową, Zaś opłaty l ozliczeniowei wraz
z tegulowanien' nalezlrości za wodę i ścieki lub \łraz z oplatą czynszu

15. Użytkownik lokalu odpowiada za stan użqdzeń pomialowyclr (wodonrierzy)
W przypadku stu,ierdzenia nieprawidłolvości wskazań, uszkodzetlia llftądząf]E lub plomby
zobowiąZany Jest niezwłocznie powtadomlć administrac ję osiedla.

l6. W przypadku stwieldzenia:
- naruszenia plomb,
- uszkodzeniawodomierza

użytkownik lokalu moźe być obciążorly za zużytą Wodę iścieki dwl]klotnością ryczaltu
pomnozoną przez |iczbę osób zanrieszkujących u, lokalu, opłata ta nie podlega rozliczeniu
Wynriany uszkodzonego wodomierza dokonuje slę na koszt uźytkownika ]okalu

17 W plz)Tadku stwierdzenia celowego naluszenia plomb lub uszkodzenia wodotnierza
użytko\łtik lokalu zosta,ie obciąZony trzykrotDością ryczahu pomnożoną przez licżbę osób
zamieszkujących w lokalu za każdy miesiąc poczynając od miesiąca. w któl,ynl dokonano
ostatniego odczytll, opłata ta nie podlega rozliczeniu Uszkodzony Wodomleź \\ ynr ic l) ia s ię na

koszt uzytkowllika loka]u-

18, Celowym uszkodzeniem lł,odonrierza .iest także oddziały\Ą,anie na wodomierz polem
magnetycznym, strvieldZone przy użyciu czujników Stosowane rnogą być cżujniki statyczne
naklejane na wodomielz, zabezpieczone plonrbą oraz czujniki e]ektloniczne plzenośnc
Naruszenie naklejanych czujników lub pEytwierdzających je do wodomlerza plomb jest
traktowane jak celowe usukodzel]ie plomb Wodomlelza,

RoZdzial 3. Postano$,ienia końco§c.

1, Ryczalt, o którym nowa !v ust 16 t 17 rozdziału 2 usta]a się, bioląo Za posta\Ąę ni]§)ższe
miesięcae zuźycle wody rv zasobach Spółdzielni. przypadające na osobę, wlaz z kosztem
podgrzania wody

Dzial VI. ROZLICZANIE KOSZTOW NIlENIA SPOŁDZlELNI

Rozdzial 1. Postłntlrl icnił ogólnc.

l Koszt1 rllicnia Sprilclzielrli rozliczane są tu ]okalc \\ danvln osiedlLl

2 Jeżeli określol]e nlicnLc SpLildzrclni z urłagi nł lirllLc,jonllll1ość lLlb plzezl]ac7cllic ohslugujc
caleZasobt,kosztJ,utl7\.l}rnniatcqonlicniarozliczasi§rldporlierirlio

3 AdnriuisLrłcje osiedli rrpisują na l'akLuraclr odnoszcclch si,a cl(l nlicnia Spti]r]zielDi
adnotac ję:..Dol!,cz} nrieniu SptiIclzielni nlr osicdlu]osicdlach

,ł, Koszt] nlicnia S|(ildzieIrri Iozlicza siq na poszczegrllnc nielLlchonlości krvarLłlnie

_-5 Dział GZ\l inlilrnluje dziel księgtl\\ości dodnia l5 nliesiacu kończilccqo k\\uLłl o
po*iclzchnr na poszczegt!ln1 clr osied]ach ( 7 \\),s7c7cgóltrielrienl tlielttchollości * gILlpilch

rodzajorvl,clr l 
). n0 klóre nalei\ lo7lic7\,ć loszt) rlricrril Spółdzicllli



Zgodnie Z ZaIqcZllikien1 lu ] (]o legulłlninU roZ]icZrniir koszló\\ gospoJ!lkj 7is(lhlnli
lIieSzkanio\\nli i Llslirlitnill ol]]uL Zr Uż) tko\i]l1ie ]okxli

Roztlzial 2. Złsłdr rozliczlnia kosztórl micnia Spóldzic|ni

Lp. Wyszczególnienie sposób rozliczania kosztóW UWagi

B C D
L Sieci

l Elektrycżna wlaź
z kosżtem enelgii

|'()|\,cjonaltic do udzj ]tl po\ icrlchnj lż)lkos,.]
pos7c7.golt) ch ticl ucholno!ci s po$ icrzchn j

uZ)lko\e] loka]l lra oslcdlu. \\ odllleSie]rjL Io oka i

nncsżkrlDyclr Llz) tko{) c]l i_!amz)

sanitarna

].sicci §ż,nilrrnc odl]ros.,d7ljlcc ścicl,i 7
nicrUchonlości cllcgo o\iei]la: l'l.p.lci.naInic.Lo
ldlir ! to\ j.lżc]lni u] (ko\ ci ]]osżcżc_ro]]l) cll
llicl chon]o!ci \ |]o\L.l1chni UZ\(ko\ci Lokilr 1.1

o\l.dlU \ odllcslcnlU (]o lokJll ullesżkJl!!cll

2 Prz)lączi do poszczcgóltr]ch nicruc1,onrości:
rol]iclanc \ ranrrch dJnL, ticlucho]Do;cj s
odnicśi.tiu Jo L()k.]i n]i.!/krLn\ch i u/\lko\\c]r
] Ko\/ll /\ jtllJ]1. 1 Ulrl\tlr]lj.!l \l.cL
ob\lUgLL jtlc) c]l n j.rUclbl]l()ścl prż) U] Lćśll!,I
l ozliczl,ć N\ lqc7nic llI tc Ditruchomości

] Deszcźowa

Propolcjollahie do UdziałU powierzchni Użytkowc.j
posZczególnych nieLUcholności w powierzchni
użyLkowei 1okali na oSiedlu. w odnieSielriu do lokali
miesżkalnych, tlżylko\v},ch i eamźy

WodociągoWa

l.Przylącza do poszczególnych nieruchomościI
rozliczane W m,naclr danej nierucholności, w
odniesieniu do !owierżchni Lokall rnieszka]nych
i użytkorVych
2Sieci wodociągowe: propol cj ona lll ie do udzialu
powieźchni użłtkowej poszczególn},ch
n.eruc|.olno,ci ł |o i..l , lźJ1,o'fc o\dll nl
osiedlu, w odDiesieDiu do lolQli mieszka]iych i
Użytkowych
3, koszty zwiążanc ż utlz]rmaniem sieci
obslugtljących niel uchomośc i plz}, tl1 Leśnej
rozl,czr się tvylącznie na t€ ni€l chomości.

5 ciepłownicza
Rozliczanie na olrsluglwane Iieruclrolności \ł
odniesieniu do powi.rzchni lo](a]] lni.-szkallrych
i Użytko$,ych

os Kon§t}tucii

II smietniki i inne
elementy służące
utrzymaniu
czvstości

Ploporcjon!lnie do Udzialu powieLzchni Użytkos,ej
poszczególnych nieluchomości w powierzchlr]
użytkowej lokalina dan),m osiedl! W odniesielliU do
lokalilnieszkalnych, Użytkowych i gal aży

&



Lp. Wyszczególnienie Sposób rozliczania kosztółv U$,agi

III. Place zabaw,
boiska spońowe
i inne elementy
służące rekreacii

Proporcjonalnie do udzla}u powierzchni Użytkowej
lokali nlie,/L d],lycll po\./L7c9o,n)(, ljielL.llolllo,cl
w po\łierzchni ułtkoweJ lokali nr]eszkalnyc l lla

lV. Nawie rzc hn ie ulwardzo ne

1 Jeżdnie

PlopolcjonaInie do udzialU powielzchni uzytkowcj
poszcZegó]nych niel chomości w powieźchni.iezdni
na danyn osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkaInych uzytkowych i galazy

chodniki

Proporc jonalnie do Udzialu polvierżchni uż}tkowej
poszczególnych nierUcholności w poWierzchni
clrodników na daDyn osiedlu w odnLesieniU do lokali
mieszkalnych, Uźytkowych i galał

3 Parkingi

Plopolc]oti]nie do L dZLalLr |o\ j.l7chn L ż] rko\e
l)oszcze!ó]n] ch ni.nLchollr!ścl \ pos,icl/ch r]

|alklngó} D dan!nr.śLedlu ! o(lDiesic|iU do l.kaLL
nri.ś7ka] ) ch. uż)(ko$\ch jgxja7r,

Tereny zielone

Propolcjolralnie do udżialu powi€ lzch n i u żytkowej
poszczególnych nierucholności W powiel.zchni
terenórv zlelonych osiedIa W odnies]eniu do lokali
nrie§zkalnych Uźytkow)-ch i garaż}

Vl. Utrzymanie
porządku

P]ol]olc]onallliedo udZi ]ti po\i.rzchllj Lż\Lko\c]
l]oszcze!ólnrch nlci uchoLności \\ po!v]eLzchrr]
Lżrtko§eilok ]itr osiedILl. $,odllieslcnl do]ok ]i

r]lLe\żk ]n)ch. Uż\ t](o$,\ ch igimż)

Ilozdzial 3. Ilozliczanic kosztilrr utrz),mania micnia Z§ iąztlncgo z lunlicjtlnorvarlicnl hiura
Zarz4Llu

Kosztl utlzl Ilrania nlicllia zlriązaneuo z tiulkcjono*aLrienr biuru Zarzlclu rozlicza sic na cillc
zasob\ plopolc,joIliLlllic do powierzcltni uźl.tkorvc,i lokaJi

Rozdzial l. Post n0\\icnii kol'lco\lc

Nle lozlicza sic na n]etLrcholll()ści Ilz] tll, Lcśne1 kosltó\\,nlicnio Spitldzicltii odticlszl]c}ch się
do:
l .,ś. i .'l.'I ll'\J/nśl l_!/l ,.,z \,,.,l.,l l., l.,r;,,,
2l slcci dcszczolve';.
3,'śIrrietnikór.- l Ltltlr.ch e]enrentil* sluzaclclr tltlz\nlaniLl czrslości.
'łlpllLcrirr zahar,". boisk spoI lorrlch i inIlYch clcnrclltó\\ 5]! żi]c!Oh l ekl eacJ l.
5/nalvielzchni unvardzonl,ch. q. jezclrli. choclrlikórv. pal-kingórr,,
ó,lercnó\\, żiclon},cl]
7,Utrz} nlunia pol7ądku
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Dzial VlI. RO7,LI OSZTOW ADMINISTRĄCJI
OSIEl)LowYCll t ADN,IlNl TRĄCJI OGOLNEJ

] ,Koszty adrnirlistlucji osiecllorvvc]r lozlicza się pr oporc,jonalnie dtl udzinlLl po* icr zchni
Llż\Iko\\cl pos7c7cgólnvclr nicluclloll]oścj u,po*ierzchni Użylko\\ej 10klLli llil dall\fi o\]cdlu
w ocllriesieniu clo lokllli nlieszl(nlllYch i uz}lko\l\ch ora7 8atirY

2 Kos71\,adlrlilristlaclr ogólrlc] Sllólrlziclrt1 lo7lic7asl§ l]Lr lokllc lnics7ka]nc. lokalcLlzrtliorrc
igalażc \\8 LlsLiLliLncgo \\skaźllika stl.uktul) sprzcclazr opocletkorr allci do sIrzc(]eż\ o!l(j]enl

Dzial VIII. USTALANIE OPŁAT ZA,UŻYWANIE LOKALI

l Stau ki oplat ekspltlalac1,1nl ch skaJkulo* allc na FodsLa\\ ic koszklw z urr zgl9,dnienicnl
pożr tkil* z rllienia rrspolrlcgo dancj lricluclronlości olil7 sti\\,ki c7\ ns7ll niri]DLl i clziclżarr 1
usLa] ZorZEd Spóldziclni

21'obicraSigo|lar]Za!l]lie!żczellienilblldrnkulLlbnatelenieIek]lul.sZ)l(]a)\\.tllblic
ogl(]s7cIlio\\ ) ch- nnlcn. i1l)

Dzial lX. POSTANO\\ lENlA KoŃCo\\ E REGL L.\[ll.\L

l- Ilcgulnlnirl lrchod7i \! ż\,cic Zdl)ieln uaI)\\łleniir
2 Z dnienl uptarronlocnicnilr si!^ rcgtllłlllinLl treci l]loc oborriązu]4clL:
- Regularllirl lozliczeIi koszL(i\\ gospodrlki zasobłmi nlicszkanio\\\ nli i tlsLlrlania opllrL

Zi] Uź\lLo\\i]nie lokali Zal\\ieldZol1\, l1a PosicclzeLriu l(uct), NocLzorczcj rlnll
'i l , |"'ł,J |,ol .j| ,: llUl 

ftt/|l(,_/\]nl 
,]]ill ,1,1]i

, Allcks do rcprtlalnillu lozl c7clj kosztórv gosporllrk1 7os(rbarDi nlics7](anio\\ nli ]

LlstalAnia op]at 7a u7} tkorl llnic lokali ..rcZlic7anic koSzkj\\ dosta\\ Y cic|)le llx
potrzcL)y ccntralllcgo ()!Ize\ania icellLlłln.,j cieplej rlocl) Llż)tko\\cj"Zal\\ieI(]żon)
lla posie(lzerlill Rorl1 Nadzorczej Llniu 22 0l 2001. prot nr ],]00] ż późnici\7\ llj

- Aneks nt 2 do regulanrnu l\neks do legulan,]inl] rozllczcli kosztó\\ gospodalli
ZasoL)ullli nlieszki]l1iolvyrli i uslłllniil oPlilL za użltlowanre loLali .. Rozlicz.rnic
Zuż)cia $odv i odplo\\a(]ZiLllił ściekó\\" Zllt\\ieI(]Zon} nu posierlzeniLt Ilccl1
Nadzorczej c]nia l7 ]2 200]I . plol lu ]-l,]00-1 z pa)źniejszlni rnliLrnanli

RegUlanrjn /o,ta] Uch\a](,]\ § dni! 07 05 2008l] Uch\a ą rl l]']01)8
z późniejSz)nl ZnilLlOni / Jnir ]]- ]] ]009r, UchNala nr ]] ]009:
0] l] ]0l0l . Uch\\l)]0 i] .]{) ]0l1): l9 0-i 20Llr. Uc]l\i1.1nr ll ]0Ll:
L? Ll ]0Llr. Uclr\\aln lrl]5]]0L|:0ll ll ]0I]r Uch\dla nr l9 ]0L]:
]-i 0] ]0l]r. uclr\lllr nr ] ]0l]iOj 09 ]0L3r uch\r]dnrll),]0lli
ll ll ]01.1l Uclr$rlrtr L5:0L1 ]ól]ł]0l7l t]c \alanL ll']()ll
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ZaIącznik r l do regu lamnu .ozliczania koszlos,
gospodarki zaso ba ln i lnieszkaniowymi i Usta]aI ia oplat
Za Użytkolvanie ]okali

Rodzaje nieruchomości, na które rozlicza się koszty mienia SpółdzieIni

l. Lokale mieszkahe, z tego:

a/ budynki wielorodzinne
b/ don]y jednolodzinne przy ul, Belna
c/ domy jednorodzinne przy ul. Wyszyńskiego
d/ domy jednorodzirrne przy ul Pilsudskiego
e/ doml,jednorodzirrne przy ul Leślrej

lI. Lokale uźrytkolvc

a/ lv budynłach n-ti eszkalnycl,i
b/ w budynkach wolnostojącyclr
c/ w parvtlonach przy ul Betna, Wyszytiskiego, Piłsudskiego

lll. Garaże

odnoślue domóu,jednorodzinnych przy ul, Leśnej koszty mienia Spóldżielni dotyczą
wyłącznie sieci wodoclągolvej 1 sa tarnej obshlgujące.j te nieruchomości

Lonrźa. 19 03 ]008r
Zbigrriell Dzienririski
Rl,szalc1 Slązak
Wojoioolr Mlchalirk
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