
REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za użytkowanie lokali.

Dział I. FIZYCZNE JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

L Fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
mogą być:
a./ m2 powierzchni użytkowej
b/ osoba
c/ lokal
d/ m2 powierzchni terenu

Zastosowanie jednostek rożiczęniowych należy do kompetencji organu uprawnionego do
ustalania opłat eksploatacyjnych.

2. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń
znaj duj ących się w lokalu bez względu na ich p rzeznaczeŃe i sposób użytkowania j ak:
pokoje, łazienki, ubikacje iĘ. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom
użytkownika, których wysokośó w świetle jest nie mniejsza niż 220 cm. Do powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble
wbudowane lub obudowane .

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

3. Wg zasady ustalonej w pkt 2 okeśla się również powierzchrrię lokalu uźl.tkowego z
włączeniem pomieszczeń przynaleimychłącznie z pomieszczeniami składowymi, garażałni,
komórkami itp.

4. Do powierzchni lokali więlokondygnacyjnych zalicza się 50Yo powierzchni rzutu poziomego
schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu.

5. Powierzchnię użytkową lokali do rozliczenia kosźów gospodarki zascibami
mieszkaniowymi ustala się według powykonawczej dokumentacji technicznej budynku
przyjętej przez 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 rzutu poziomego do 0,1 m2.

Dział II.

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

MIESZKANIOWYMI
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2. Nie rczlicza się kosźów eksploatacji na pomieszczenia ogólnego uźytku jak: pralnie,
suszamie, przechowalnie wózków.
W przypadku, gdy uzytkownik wykorzystuje część lokalu mieszkalnego /za zgodą Spółdzielni
i służb architektonicmych /na prowadzęnie działalności gospodarczej, powierzchnię
wykorzyĘwaną na tę działalnośó obciąża się kosztami eksploatacji wg zasad obowiązujących
lokale użŃowe.

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

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

5. Odpis na fundusz rernontowy, o którym mowa w ust,3, naliczany w odniesieniu do lokali
mieszkalnych w pawilonach mieszkalno-usługowych i w domach jednorodzinnych
ptzeznaczony jest na utrzymanie terenów zielonych, ciągów pieszycĘ podjazdów i parkingów
oraz urządzeń i sieci nadziemnych i podziemnych stanowiących mienie Spółdzielni
przezlaczone do wspólnego korzystania.

6, Stawki opłat eksploatacyjnych ustala się odrębnie dla :

- lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym
- lokali mieszkalnych w budownictwie j ednorodzinnym
- lokali użytkowychwolnostojących
- lokali użytkowych wbudowanych
- lokali użytkowych , w których świadczone są usfugi medycme
- garaży

7, Wysokośó stawek opłat okeślanych na podstawie kosżów usta7a Zuząd.

Dział III.

Rozdzial 1. Postanowienia ogólne

1. Koszty energii cieplnej, w t}łn koszty fuŃcjonowania systemów racjónalizujących zuĘcie
ciepła, poniesione w okesie rozliczeniowym, rozlicza się na lokale w nieruchomości jedno lub
wielobudyŃowej, w zależności od liczby budynków zasilanych z węzła cieplnego.

2. Za rozliczenie kosztów energii cieplnej Spółdzielnia pobiela opłatę w wysokości ustalonej
przez Zuząd wynikaj ącą z um ów zawartych z ft;rmami prowadzącymi rozliczenia .

3. Zainstalowane urządzenia pomiarowe podlegają legalizacji i wymianie. Koszty legalizacji i
wymiany obciązają uzytkującego lokal.
4. Wysokośó stawki opłaty za energię cieplną zllĘtą na cenkalne ogrzewanie dla lokali
Mytkowych znajdujących się w budyŃach wielolokalowych ustala §ię mnożąc kosż ogtzaria
1 m2 powierzchni budynku przez współczynnik uwuględniający wysokość lokalu :
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Lp. wvsokość lokalu wsnółczvnnik
1. do 2m 0,80
2. powvżei 2mdo23m 1,00
J. powyżei 2.5 m do 4m 1,33
4. powyżei 4m 1,66

5, Użytkownik lokalu zobowiązany jest liszczaó zaliczki na poczet kosźów energii cieplnej na
potrzeby c.o.,.jako stały element opłaty czynszowej.

6. Wszelkie żądania dokonania korekt w rożiczeniu kosźów energii cieplnej mogą byó
zgłaszane do dnia zamknięcia roku obrachuŃowego spółdzielni, w trakcie którego doręczono
rozliczenie.

Rozdział 2. Koszty podgrzania wody

1. Zuząd ustala stawkę za podgrzanie 1m3 wody na podstawie kosńlt ztlżycia ciepła na
potrzeby centralnej ciepłej wody użytkowej (c.c.w.u).

2,Użytkownik lokalu wnosi opłatę za podgrzanie w kwocie będącej iloczynem stawki i ilości
zużytej wody wg wskazań wodomierza.

3. W lokalach nieopomiarowanych użytkownik wnosi opłatę za podgtzanie wody w formie
ryczńtt, który jest iloczynem przeciętnej ilości c.c.w.u, zażyteJ §ł danej nieruchomości ptzez
jednego mieszkńca, liczby osób zamieszkałych w lokalu i stawki, o której mowa w ust. 1.

4, Koszty podgrzania wody w danym budynku przyjmuje się w wysokości sprzedńy z Ętlłtl
podgrzania wody.

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

1. Podstawą ustalenia kosżów zużycia ciepła w lokalach z podzielnikami są całkowite koszty
energii cieplnej w okresie rozliczeniowym pomniejszone o koszty podgrzania wody oraz
kosźy ogrzewania lokali nieopomiarowanych z uwzględnieniem ust. 1 w rozdziale I.

2. Rozliczenia kosźów c.o. dokonuje się na podstawie wskazań podzielników kosżów
centralnego ogrzewaria otaz danych o kosźach poniesionych przez Spółdzielnię i zaliczkach
wniesionych przez użytkowników

3. Kosń ztlżycia energii cieplnej w lokalach nieopomiarowanych ustalany jest jako iloczyn
stałej stawki i powierzchni użytkowej lokalu. Stawkę określa Zarząd w wysokości
najwyższego kosztu ogrzania 1m2 w lokalu opomiarowanym z poprzedniego okresu
rozliczeniowego z uwzględnieniem zmian taryfikatora MPEC.

4. Rozliczanie kosztów energii cieplnej dokonywane jest corocznie, Okres rozliczeniowy
wynosi 12 miesięcy, Rozliczenie dostarczane jest w terminie do 4 miesięcy licząc od
zakończenia okresu rozliczeniowego.

5, Rozliczenia kosźów c.o. przypadaj ących na dany lokal dokonuje się z podziałem na:

al koszty zmienne ustalane na podstawie ilości j ednostek rozliczeniowych przypadaj ących na
lokal. Ilość jednostek rozliczeniowych wylicza się według wskazń podzielnika po
uwzględnieniu położenia lokalu, ilości i rodzaju grzejników oraz indyrł,idualnych
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v/spółczynników okeślonych w rozdzia|ę Lttst.4. W lokalach wyposa:żonych w licmiki
ciepła koszty zmienne ustala się na podstawie ich wskazań, haktując liczniki jak podzielniki
kosztów.

b/ koszty stałe zawierające: opłatę stałą na rzeczMPEC, kosźy ogrzewania pomieszczeń
nieopomiarowanych (łazienek, WC, itp,), kosźy ogrzewania pomieszczeń wspólnego
użytku ( klatek schodowych, pralni, suszarni itp.) oraz koszty zapewnienia minimalnej
temperatury (16oC) w lokalu wymaganej przepisami prawa budowlanego i koniecznej do
zapewnienia utrzymania go we właściw}łrn stanie technicznym, proporcjonalnie do
wielkości zajmowanego lokalu.

6. Użytkownik lokalu jest zobowięany do umożliwienia kontroli wskazań podzielników
kosztów c,o, upoważnionej osobię kżdolazowo w cęlu kontroli ich sprawności.

7 . Odczyt podzielników wykonywany jest droga radiową.

8. Wskazania po dzielnika z zakończonego okresu rozliczeniowego przechowylvane są w
pamięci podzielnika przez okres umożliwiający skonfrontowanie ich z danymi ujętymi w
rozliczeniu, nie krócej niż sześó miesięcy,

9. Lokale, które były wyposżone w podzielniki wyparkowe, a klóre nie zostały udostępnione
do wyniany na podzielniki elekhoniczne, w okresie rozliczeniowp 20|2120|3 rozliczonę
będą według średniej wskazń z budynku.

10. Lokale, które były wyposażone w podzielniki wyparkowe, a które nie zostały udostępnione
do wymiany na podzielniki elektroniczne po czynapc od okresu rozliczeniowego 201312014
rozliczane będąjak lokale nieopom iarowane.

11. W przypadku uszkodzenia podzielnika:
a/ użytkownik lokalu ma obowiązęk niezwłocznie o tym fakcie powiadomió administrację

osiedla
b/ koszt wymiany i legalizacji podzielników ponosi użytkownik lokalu.

12. W lokalu, w którym podzielnik został uszkodzony dla pomieszczeria z ls7kodzonym
podzielnikiem prąljmuje się wskazania w wysokości średniej wyliczonej ze wskazań
pozostałych podzielników zamontowanych w lokalu.

13. Jeźeli uszkodzenie podzielnika kosźów c,o. nie zostało zgłoszone do adminishacji osiedla
koszty energii cieplnej dla pomieszczęnia z lszkodzonym podzielnikiem ustala się wg zasad
dotyczących lokalu nieopomiarowanego.

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

14l. W lokalu, w którym podzielnik w związku z wadą fablyczną wżądzenia, niewłaściwym
montażem lub z innych przyczyn nie leżących po stronie użytkownika lokafu nię działa
prawidłowo, dla pomieszczenia z lszkodzonym podzielnikiem przyjmuje się wskazania
w wysokości średniej z zakończonych okesów rozliczeniowych.

15. W przypadku wystąpienia niedopłaty w stosunku do wniesionych zaliczek użltkownik
lokalu ma uregulowaó zobowiązanie w terminie 14 dni od daty d otęczeńa rczliczenia.
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16, Nadpłatę wynikającą z tozliczenia stawia się do dyspozycji użytkownika lokalu po
potrąceniu zobowiązań wobec Spółdzielni.

Dział IV.
OSOBOWYCH

1. Kosźy eksploatacji dźwigów osobowych rozlicza się na poszczególne nieruchomości na
metr kwadratowy powierzchni obsługiwanych lokali powyżej parteru z uwzględnieniem
współczynrrików wysokościowych. W budyŃach, w których dńłig obsługuje kondygnacje
poniżej pańeru koszty eksploatacji dńłigów rozlicza się takżę na powierzchnię lokali
usytuowanych n a p arterue.

2. Podziałll kosżów eksploatacji dźwigów osobowych w budynkach przsz ńe obsługiwanych
na lokale mieszkalne i usługowe dokonuje się według odrębnej kalkulacji zaflvierdzone1 przez
Zarząd.

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

Rozdział 1.Postanowienia ogólne.

1 ,Podstawą do rozliczeń kosźów zuĘtej wody i odprowadzania ścieków są wskazania
urządzeń pomiarowych - wodomierzy. Przyjmuje się, że ilośó ścieków odprowadzonych do
kanalizacji jest równa sumię ilości zuzytej wody zimnej i podgrzanej.

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

3.Do rozliczeń z człoŃami Spółdzielni Zarząd może wprowadzić jedną stawkę określającą
cenę 1 m3 wody, Cena uwzględnia kosż dostawy 1m3 wody i koszt odprow adzenia 7 m3

ścieków.

4.Jednostką rozliczeniową w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych jest osoba.
Zarząd Spółdzielni ustala miesięczny ryczń zutżycia wody zimnej i podgrzanej w m3losobę.

Wysokość ryczałlu ustalana jest odrębnie dla kżdej nieruchomości.

5.Kosń zuĘtej wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych opomiarowanych i w
lokalach uĄ,tkowych ustala się na podstawie odczltów wskazań wodomierzy lokalowych z
uwzględnieniem wskazń wodomierzy głównych zamontowanych n a przyłącztl do budyŃu.

Rozdzial 2. Rozliczenie zuźrycia, oplaty.

1. Rozliczanie zużycia wody odbywa się w systemie zaliczkowym.

2, Użlkownik lokalu jest zobowiązany do umożliwienia odczyhr wodomierzy upowaźnionej
osobie w zaplanowanym termini e orazkńdorazowo w przypadku kontroli.

3, W okresie rozliczeniowym ilośó ztlżytej wody, będąca sum ąwskazńvządzeń
pomiarowych zamontowanych w lokalach i ryczahów winna być tówna zużyciu wynikającemu

DziałV. ROZLI
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z odczytu na wodomierzu głównym, Długośó okesu rozliczeniowego wynosi 3 miesiące,

4. W przypadku występowania róźnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą
wskazań wodomierzy mieszkaniowych i ryczńów odbiorcy obciąźani są proporcjonalnie do
zuży cia, pfzy zastosowaniu współczynnika korygującego.

5. Wysokośó współczynnika korygującego wylicza się dzieląc ilośó zużytej wody
zarej estrowaną p rzez wodomierz główny ptzez sumę ryczałtów i nrżyć zuejestrowanych przez
wodomierze zamontowane w lokalach. Wyliczony współczynnik obowipuje przsz cńy otłes
rozliczeniowy.

6. Faktyczne nlżycie wody przypadające na lokal wylicza się mnożąc zużycie wynikające ze
wskazań wodomierza ptzez współczynnik korygujący.

7. RachuŃi zalicz*owe wystawiane są na okes trzech miesięcy, Podstawę do wystawienia
rachuŃu stanowi zarejestrowane zużycie wody według wskazań wodomierzy
mieszkaniowych.

8, Przy rozliczeniu zaliczkov""ym uwzględniana jest różnica pomiędzy wskazaniami
wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych popżez stosowanie
współczynnika koryguj ącego.

rozliczęnia zaliczkowego, a zlżyciem rzeczyłvistym stwierdzonym w dniu odczytu podlega
rozliczeniu w pierwszym rachuŃu następnego okresu rozliczeniowego

10. Po sporządzeliu tozliczeń zaliczkowych nie przyjmuje się od użytkowników lokali
zgłoszeń wskazań wodomierzy. Możliwość wystawienia rczliczęnia według aktualnych
wskazań wodomierzy zostaje zachowana tylko w sl.tuacji zamiany lub zbycia mieszkania
(zmiany uĄ.tkownika lokalu).

11. Oprócz opłat za z|Jżytą wodę i odprowadzone ścieki Spółdzielnia pobiera opłatę

legalizacyjną za każdy zamontowany wodomierz oraz opłatę rozliczeniową,

12, Wysokość opłaty legalizacyjnej określa Rada Nadzorcza ŁSM. Opłatę legalizacyjną ustala
się w wysokości umożiiwiającej pokycie kosńów wymiany wodomierza po zakończeniu
okresu legalizacji.

13, Wysokość opłaty rozliczeniowej ustala Zuząd ŁSM w *ysokości nte przekraczającej
kosztu przeprow adzenia r ozliczeńa,

14, Użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia opłaĘ Iegalizacyjnej w równych
miesięcznych ratach razem z opłatą czynszową, zń opłaty roĄiczeriowej wraz
z regulowaniem należności za wodę i ścieki lub wtaz z opłatą czynszu.

15, Użytkownik lokalu odpowiada za stal vządzeń pomiarowych (wodomierzy).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazń, uszkodzenia utządzenia 1ub plomby
zobowiąany jest niezwłocznie powiadomić administrację osiedla,

16, W przypadku stwierdzenia:
- naruszenia plomb,



- uszkodzeniawodomierza
użytkownik lokalu może byó obciąźony za zużyą wodę i ścieki dwukrotnością ryczńtu
pomnożoną przez liczbę osób zamieszkujących w lokalu. Opłata ta nie podlega rozliczeniu.
Wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje się na koszt użytkownika lokalu.

17. W przypńku stwierdzenia celowego naruszenia plomb lub uszkodzenia wodomierza
użytkownik lokalu zostaje obciążony trzykrotnością ryczńu pomnożoną ptzez liczbę osób
zamieszkujących w lokalu za kńdy miesiąc poczynając od miesiąca, w którym dokonano
ostatniego odczy,tu. Opłata ta nie podlega rozliczeniu. Uszkodzony wodomierz wymienia się na
kosż użytkownika lokalu.

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

Rozdział 3. Postanowienia końcowe.

I. Ryczń, o którym mowa w ust. 16 i 17 rońzińu 2 ustala się, biorąc za postawę najwyższe
miesięczne zużycie wody w zasobach Spółdzielni, przypadające na osobę, ytaz z kosńem
podgrzania wody.

Dział VI. ROZLICZANIE KosZTÓw ZWIAZANYCH Z

Rozdział 1. Postanowienia ogóIne,

1. Kosźy mienia Spółdzielń rozliczane są na powierzchnię użl,tkową lokali w danym osiedlu.

2. leżeli okeślone mienie Spółdzielni z uwagi na fuŃcjonalnośó lub przemaczenie obsługuje
całe zasoby kosźy utrzymania tego mienia rozlicza się odpowiednio.

3. Administracje osiedli wpisują na fakturach odnoszących się do mienia-Spółdzielni
adnotację:,,Dotyczy ńenia Spółdzielni na osiędlrr/osiedlach.,.....,.,..,..,..,...,,]',

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

),
na które należy ro zliczyó koszty mienia Spółdzielni."

|l zgodnie z zńącnikiem rrr 1 do regulaminu rczliczaniakosńów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali.



Rozdzial 2. Zasady roz|iczania kosztów mienia Spóldzielni

Lp. Wyszczególn ienie Sposób rozliczania kosztów Uwagi

I. Sieci

1 Elektryczna Wraz
z kosztem energii

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

2. sanitarna

l.Sieci sanitarne odprowadzające ścieki z
nieruchomości calego osiedla: Proporcjonalnie do
udziału powierzchni użytkowej poszczególnych
nieruchomości w powierzchni uzytkowej lokali na
osiedlu, w odniesieniu do lokali mieszkalnych
i uźytkowych.
2,Prżylącza do po§zczególnych nieruchomości:
rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do lokali mieszkalnych i uĄłkowych.
3.Kosay zwięane z utrzymaniem sieci
obsługujących nieruchomości prry ul. Leśnej
rozliczać rłylącznie na te ni€ruchomości.

3. Deszczowa

Proporcjonalnie do udziału powierzchrri uźykowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
użŃowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, u:Ą4ko*ych i garazy.

4. Wodociągowa

l.Przylącza do poszczególnych nieruchomości:
rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do powierzchni lokali mieszkalnych
i uĄ4kowych,
2.Sieci wodociągowe: proporcjonalnie do udziału
powierzchni uźrytkowej poszczególnych
nieruchomości w powierzcbni uż;tkowej lokali na
osiedlu, w odniesieniu do lokali mieszkalnych i
uzytkowych.
3. Koszry zwiąane z utrzymaniem sieci
obsługujących nieruchomości przy ul. Leśnej
rozlicza się wylącznie na te nieruchomości.

5. Ciepłownicza
Rozliczanie na obsługiwane nieruchomości w
odniesieniu do powierzchni lokali mieszkallych
i użytkowych.

Os. KonsĘtucji

. smietniki i inne
elementy służące
utżymaniu
czystości

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uży.tkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
uĄtkowej lokali na danl,rn osiędlu w odniesięniu do
lokali mieszkaInych. uzyłkowych i garaĄ.

altany i kosze na
śmieci
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Lp. Wyszczególnienie Sposób rozliczania kosztów Uwagi
ru. Place zabaw,

boiska sportowe
i inne elementy
służące rekreacji,
w tym znajdujące
się w obrębie
nieruchomości
budvnkowei

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uĄ,tkowej
lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości
w powierzchni użltkowej lokali mieszkalrrych na
danym osiedlu,

np. ławki parkowe

Iv. Nawierzchnie utwardzone

Jezdnie

Proporcjonalnie do udziału powierzchni użl,tkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni jezdni
na dan)an osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszka]nych, uzgkowych i garaĄ.

2. chodniki

Proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej
poszczególnych nieruchomości w powieźchni
chodników na danym osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uzytkowych i garaźy.

J. Parkingi

Proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej
poszczególnych nieruchomości w powiefzchni
parkjngów na danym osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych. u{ł&owych i garaży,

v. Tereny zielone

Proporcjonalnie do udziafu powierzchni użry,tkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchrri
terenów zielonych osiedla w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, użltkowych i garaĄ.

vL Utrzymanie
porządku

PropoĄonalrrie do udziału powierzchni uĄtkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
użytkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uzytkowych i gara;}.

Rozdział 3. Rozliczanie kosztów utrzymania mienia związanego z funkcjonowaniem biura
Zarządu

Kosży utrzymania mienia rwiązanego z funkcjonowaniem biura Z arządn lo7ficza się na całe
zasoby proporcjonalnie do powierzchni uĄtkowej lokali.

Rozdzial 4. Postanowienia końcowe

Nie rozlicza się na nieruchomości przy ul. Leśnej kosztów mienia Spółdzielni odnoszących się
do:
1/ sieci elektrycznej łącznie z kosźem energii,
2/ sieci deszczowej,
3/śmietników i innych elementów służących utrzymaniu czystości,
4/placów zabaw, boisk sportowych i innych elementów służących rekeacji,
S/nawierzchni utwardzonych, tj, jezdni, chodników, pmkingów,
6/terenów zielonych
7 / utr zy mania p or ządku.
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Dzial VII.
osIEDL

1.Kosży administracji osiedlowych rozlicza się proporcjonalnie do udziału powierzchni
użytkowej poszczególnych nieruchomości w powierzchni uzytkowej lokali na danym osiedlu
w odniesieniu do lokali mieszkalnych i użytkowych oIaz Earuży.

2. Kosńy administracji ogólnej Spółdzielni rozlicza się na lokale mieszkalne, lokale użŃowe
i garaże wg ustalanego wskźnika stnrktury sprzedży opodatkowanej do sprzedaży ogółem,

Dzial VI[.

l.Stawki opłat eksploatacyjnych skalkulowane na podstawie kosźów z uwzględnieniem
pożytków z mienia wspólnego danej nieruchomości oraz sta\ryki czynszu najmu i dzierżawy
wtala Zar ząd Spółdzielni,

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

Dział IX.

Regulamin wcho dzi w Ęcie z dniem uchwalenia.
Z dniem uprawomocnienia się regulaminu traci moc obowiązującą:

Regulamin rozliczeń kosźów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat
za użytkowanie lokali zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia
23.09.1996r, prot. rrr 3/96 z późniejszymi zmianami,
Aneks do regulaminu rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowyrni i
ustalania opłat za użytkowanie lokali ,,rozliczanie kosźów dostawy ciepła na
potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej cielej wody uzfikowej" zatwieldzony
na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 22.0| .ż001 , prot. nr 2l200I z późniejszymi
zmianami,
Aneks nr 2 do regulaminu Aneks do regulaminu rozliczeń kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali ,, Rozliczanie
zuzycia wody i odprowadzania ściekó#' za§łierdzony tn posiedzeniu Rady
Nadzorczej dńa 17 .I2.2004r., prot. nr 1412004 z późńejszymi zmianami,

Regulamin został uchwalony w dniu 07,05.2008r; uchwałą m l2l2008
z pózniejszymi zmianami z dnia 17.12.2009r., uchwałanr ?2l2009l
02.12.20l0r,, uchwałanr 39D010:, l9.05.20l 1r., uchwała nr l l/20l l;
17.1 1.20l lr., uchwała nr 251201l; 08.11.20lżr., uchwŃa ff l9/20l2i
25.04.20l3r., uchwała nr 3/20l3; 05.09.20l3r., uchwałą ff l0/2013;
13.1 1,20l4r,, uchwałanr 15l?0l4;'26.04,20l7r., uchwała nr 17120171'
28.09.ż0l'l r., uchwała nr 25 12011 ; 12.12.20l7t.,,lchwała rlr 32/2017 ;

08.06,2018r,, uchw ała nt 312018.

1.

2.
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Zalączrnik nr I do regulaminu rozliczania kosźów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat
za uż}tkowanie lokali.

Rodzaje nieruchomości, na które rozl.icza się koszty mienia Spółdzielni

I. Lokale mieszkalne, z tego:

a/ budynki wielorodzinne
b/ domy jednorodzinne przy ul, Bema
c/ domy jednorodzinne przy ul. Wyszyńskiego
d/ domy j ednorodzinne przy ul, Piłsudskiego
e/ domy jednorodzinne przy ul. Leśnej

II. Lokale użytkowe

a/ w budlłrkach mieszkalnych
b/ w budynkach wolnostoj ących
c/ w pawilonach przy ul. Bema, Wyszyńskiego, Piłsudskiego

lII. Garaże

Odnośnie domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej kosży mienia Spółdzielni dotyczą
wyłącznie sieci wodociągowej i sanitamej obsługującej te nieruchomości.

ł,omża, 19.03.2008r.
Zbigniew. Dziemiński
Ryszard Slązak
Wojciech Michalak
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