
REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za użytkowanie lokali.

Dział I. FIZYCZNE JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

1. Fizycznymi jednostkami rozliczeniow}łrri kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
mogą byó:
a.i m2 powierzchni uĄtkowej
b/ osoba
c/ lokal
d/ m2 powierzchni terenu

Zastosowanie jednostek rozliczeniowych należy do kompetencji organu uprawnionego do
ustalania opłat eksploatacyjnych,

2. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób uźytkowania j ak:
pokoje, łazienki, ubikacje iP. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom
użytkownika, których wysokośó w świetle jest nie mniejsza ńż220 cm, Do powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble
wbudowane lub obudowane .

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

3. Wg zasady ustalonej w pkt 2 określa się również powierzchnię lokalu użytkowego z
włączeniem pomieszczeń przynależnychłącznie z pomieszczeniami składowymi, garńarni,
komórkami itp.

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

5, Powierzchnię użytkową lokali do rozliczęniakosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi ustala się wedfug powykonawczej dokumentacji technicznej budynku
przryjętej przez Spółdzielnię w trakcie odbioru.

6. Powierzchię 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 rozliczęnie przychodów i kosztów eksploatacji prowadzi się odrębnie dla każdej
nieruchomości:
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2. Nie rozlicza się kosźów eksploatacji na pomieszczenia ogólnego uĄtk-u jak: pralnie,
suszamie, przechowalni e wózków.
W przypadku, gdy użytkownik wykorzystuje część lokalu mieszkalnego lza zgodą Spółdzielni
i służb architektonicznych /na prowadzenie dzińalności gospodarczej, powierzchnię
wykorzystywaną na tę działalność obciąa się kosźami eksploatacji wg zasad obowiązujących
lokale użytkowe,

3. Dokonuje się odpisów na fundusz remontowy w ciężar kosźów gospodarki zasobami
mieszkaniow}łni.

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

5. Odpis na fundusz remontowy, o któł,m 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 pieszych, podjazdów i parkingów
oraz utządzeń i sieci nadziemnych i podziemnych stanowiących mienie Spółdzielni
ptzeznaczone do wspólnego korzystania.

6. Stawki opłat eksploatacyjnych ustala się odrębnie dla :

- lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzirrrrym
- lokali mieszkalnych w budownictwie jednorodzirurym
- lokaliużytkowychwolnostojących
- lokali użytkowych wbudowanych
- lokali uży,tkowych, w których świadczone są usługi medyczne
- garaży

7. Wysokośó stawek opłat okeślanych na podstawie kosżów usta|a Zarząd.

Dział III.

Rozdział 1, Postanowienia ogólne

1. Koszty energii cieplnej, w tym koszty fuŃcjonowania systemów Tacjonalizujących zużycie
ciepła, poniesione w okresie rozliczeniowym, rozlicza się na lokale w nieruchomości jedno lub
wielobudyŃowej, w zależności od liczby budynków zasilanych z węzła cieplnego.

2, Za rozliczenle kosztów energii cieplnej Spółdżelnia pobiera opłatę w wysokości ustalonej
przez Zarząd, wynikaj ącą z umów zawartych z ftrmami plowadzącymi rozliczenia ,

3. Zainstalowane wądzenia pomiarowe podlegają legalizacjl, i wymianie. Koszty 1egalizacji i
wymiany obciążaj ą użytkującego lokal,
4. Wysokośó stawki opłaty za energię cieplną zużyĘ na centralne ogrzewanie dla lokali
użytkowych znajdujących się w budyŃach wielolokalowych ustala się mnożąc koszt ogrzania
1 m2 powierzchni budyŃu przez współczynnik uwzględniający wysokośó lokalu :



Lp. wvsokość lokalu wsnółczvnnik
1, do 2m 0,80
2. powyżei 2mdo2§m 1,00
_)- powyżei 2,5 m do 4m 1,33
4. powyżei 4m 1,66

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

6. Wszelkię żądania dokonania korekt w rozliczeniu kosżów energii cieplnej mogą byó
zgłaszane do dnia zamknięcia roku obrachunkowego spółdzielni, w trakcie którego doręczono
rozltczenie.

Rozdzia| 2. Koszty podgrzania wody

L Zarząd ustala stawkę zA podgrzanię 1m3 wody na podstawie kosń.l zl.s:życia ciepła na
potrzeby centralnej ciepłej wody użytkowej (c.c.w.u).

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

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

4. Koszty podgrzania wody w danym budyŃu przyjmuje się w wysokości sprzedaży z tyflłu
pod$Zania 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 rozliczeniowym pomniejszone o koszty podgrzaria wody oraz
koszty ogrzewania lokali nieopomiarowanych z uwzględnieniem ust. I w rozdziale I.

2, Rozliczęnia kosźów c.o. dokonuje się na podstawie wskazń podzielników kosztów
centralnego ogrzewania oraz danych o kosźach poniesionych przez Spółdzielnię i zaliczkach
wniesionych przez uż},tkowników.

3, Koszt zużycia energii cieplnej w lokalach nieopomiarowanych oraz w pomieszczeniach
w których zdemontowano grzejnik ustalany jest jako iloczyn stałej stawki i powierzchni
uzytkowej lokalu, pomieszczenia, Stawkę okłeśla Zarząd w wysokości najwyższego kosztu
ogrzania 1m2 w lokalu opomiarowanym z poprzedniego okresu rozliczeniowego
z uwzględnieniem zmian tarfikatora 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 okesu rozl iczeniowego.

5. Rozliczenia kosztów c.o. przypadających na dany lokal dokonuje się z podzialem na:

al koszty zmienne ustalane na podstawie ilości jednostek rozliczeniowych ptzypadających na
lokal. Ilość jednostek rozliczeniowych wylicza się według wskazań podzielnika po
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uwzględnieniu położenia lokalu, ilości i rodzaju grzejrlików oraz indywidualnych
współczynników określonych w rozdziale I.ust.4. W tokalach wyposa,żonych w liczniki
ciepła koszty zmierrne ustala się na podstawie ich wskazań, traktując licmiki jak podzielniki
kosztów.

b/ koszty stałe zawierające: opłatę stałą na rzecz MPEC, kosźy ogrzewania pomieszczeń
nieopomiarowanych (łazienek, WC, itp.), kosźy ogrzewania pomieszczeń wspóhego
użytku ( klatek schodowych, pralni, suszami itp.) orazkosńy zapewnienia minimalnej
temperatury (16oC) w lokalu wymaganej przepisami prawa budowlanego i koniecznej do
zapewnienia utrzymańa go we właściwym stanie technicznym, proporcjonalnie do
wielkości zajmowanego lokalu.

6. Użytkownik lokalu jest zobowiagany do umożliwienia kontroli wskazń podzielników
kosztów c.o. upoważnionej osobie kaźdorazowo w celu kontroli ich sprawności.

7 . Od,czy,t podzielników wykony"wany j est droga radiową,

8. Wskazania po dzielnika z zakończonego okesu rozliczeniowego przechowywane są w
pamięci podzielnika przez okres umożliwiający skonfrontowanie ich z danymi ujętymi w
rozliczeniu, nie kócej niż sześć miesięcy,

9. Lokale, które były wyposa,źone w podzielniki wyparkowe, a które nie zostały udostępnione
do wlłniany na podzielniki elektroniczne, w okresie rozlicz eniowym 2012/2013 rozliczonę
będą według średniej wskazń z budyŃu.

10. Lokale, które były wyposażone w podzielniki wyparkowe, a które nie zostały udostępnione
do wymiany na podzielniki elektronicme po czynając od okesu rozliczeniowego ż01312014
rozliczane będą jak lokale nieopomiarowane.

1 1. W przypadku uszkodzenia podzielnika:
a/ użl.tkownik lokaiu ma obowiązek niezlvłocmie o tym fakcie powiadomió administrację

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

12, W lokalu, w którym podzielnik został uszkodzony dla pomie s7§zenia z us7kodzonym
podzielnikiem przyjmuje się wskazania w wysokości średniej wyliczonej ze wskazań
pozostałych podzielników zamontowanych w lokalu.

13. Jeżeli uszkodzenie podzielnika kosżów c.o. nie zostało zgłoszone do administracji osiedla
koszty energii cieplnej dla pomieszczęnia z lszkodzonym podzielnikiem usta]a się wg zasad
dotyczących lokalu nieopomiarowanego,

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

14l. W lokalu, w którym podzięlnik w zrłiązku z wadą fabryczną urządzenia, niewłaściwym
montżem lub z innych przyczyn nie leżących po stronie użytkownika lokalu nie działa
prawidłowo, dla pomieszczenia z uszkodzonym podzielnikiem przyjmuje się wskazania
w wysokości średniej z zakończonych okresów rozliczeniowych.

15. W przypadku wystąpienia niedopłaty w stosunku do wniesionych zaliczek uż}.tkownik
lokalu ma uregulować zobowiązanie w terminie 14 dni od daty doręczenia rozliczenia.
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16. Nadpłatę wynikającą ztozliczenia stawia się do dyspozycji użytkownika lokalu po
potrąceniu zobowiązań wobec Spółdzielni.

DZiał IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI DŹWIGÓW
OSOBOWYCH

1. Kosźy eksploatacji dźwigów osobowych rozlicza się na poszczególne nieruchomości na
metr kwadratowy powierzchni obsługiwanych lokali powyżej pafierJ z uwzględnieniem
współczynrrików wysokościowych, W budyŃach, w k:tórych dńłig obsługuje kondygnacje
poniżej parteru koszty eksploatacji dźwigów rozlicza się takżę na powierzchnię lokali
usytuowanych na parlarze.

2, Podziała kosztów eksploatacji dźwigów osobowych w budynkach przez nie obsługiwanych
na lokale mieszkalne i usługowe dokonuje się wedfug odrębnej kalkulacji zatwierdzonej ptzez
Zarząd.

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

Dział V. ROZLI ZaŻYCIA WODY I ODP

Rozdzial 1.Postanowienia ogólne.

l,Podstawą do rozliczeń kosztów zllżyt€1 wody i odprowadzania ścieków są wskazania
wządzeń pomiarowych - wodomierzy. Przyjmuje się, że ilośó ścieków odprowadzonych do
kanalizacji jest równa sumie ilości zużyĘ wody zimnej i podgrzanej.

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

3,Do rozliczeń z człoŃarni Spółdzielrri Zarząd może wprowadzić jedną stawkę określającą
cenę 1 m3 wody. Cena uwzględnia kosź dostawy 1m3 wody i koszt odprow adzeńa l m3

ścieków.

4.Jednostką rozliczeniową w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych jest osoba,
Zatząd Spółdzielni ustala miesięcmy ryczńt zużycia wody zimnej i podgrzanej w m3/osobę,
Wysokośó ryczałtu ustalana jest odrębnie dla kżdej nięruchomości.

5.Kosń zużytej wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych opomiarowanych i w
lokalach użytkowych ustala się na podstawie odczlów wskazń wodomierzy 1okalowych z
uwzględnieniem wskazań wodomierzy głównych zarnontowanych naprzylączu do budynl:u.

Rozdział 2, Rozliczenie zuĘcia, opłaty.

1. Rozliczanie zużycia wody odbywa się w systemie zaliczkowym.

2. Użl.tkownik lokalu jest zobovłiązany do umożiiwienia odcz}tu wodomierzy upowa:żnionej
osobie w zaplanowanym terminie orazkużdorazowo w przypadku kontroli.

3. W okresie rozliczeniowym ilość zużytej wody, będąca sumąwskazń vządzeń
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pomiarowych zamontowanych w lokalach i ryczałtów winna być równa zużyciu wynikającemu
z odczytu na wodomierzu głównym, Długośó okesu roziiczeniowego wynosi 3 miesiące.

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

5. Wysokość współczynnika korygującego wylicza się dzieląc ilośó zużytej wody
zarejestrowaną przez wodomierz główny ptzez sumę ryczahów i zużyć zarejestrowarlych przez
wodomierze zamontowane w lokalach. Wyliczony współczynnik obowiązuje przez cały okres
tozliczeńowy,

6. Faktyczne zużycie wody przypadające na lokal wylicza się mnożąc zużycie wynikające ze
wskazań wodom ierza przez współczynnik korygujący.

7. Rachunki zallczkowę wystawiane są na okres trzech miesięcy. Podstawę do wystawienia
TachuŃu stanowi zarejestrowane nsżycie wody według wskazań wodomierzy
mieszkaniowych.

8. Przy rozliczenil zaliczkowym uwzględniana jest różnica pomiędzy wskazaniami
wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych poprzez stosowanie
współczynnika korygującego.

9. Różnica, na koniec okesu rozliczeniowego, pomiędzy zużyciem wody przyjętym do
tozliczenia zaliczkowego, a zlżyciem rzeczywistym stwierdzonym w dniu odcz}tu podlega
rozliczeniu w pierwszym rachunku następnego okesu rozliczeniowego

10. Po sporządzeń,l, tozliczeń zaliczkowych nie przyjmuje się od użltkowników lokali
zgłoszeń wskazń wodomierzy. Możliwość wystawienia rczliczeńa według aktualnych
wskazań wodomierzy zostaje zachowana tylko w sl.tuacji zamiany lub zbycia mieszkania
(zmiany użytkownika lokalu),

11. Oprócz opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki Spółdzielnia pobiera opłatę
legalizacyjną za każdy zamontowany wodomierz oraz opłatę rozliczeniową.

12. Wysokośó opłaty legalizacyjnej okeśla Rada Nadzorcza ŁSM. Opłatę legalizacyjną ustala
się w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wymiany wodomiefza po zakończeniu
okresu legalizacji,

13. Wysokość opłaty rozliczeniowej ustala Zarząd ŁSM w wysokości nie przehaczającej
kosztu przeprow adzenia rczliczeńa.

14, Uźytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia opłaty legalizacyjnej w równych
miesięcznych rat ach razem z opłatą czynszową, zaś opłaty rczliczeniowej wraz
z regulowaniem naleźności za wodę i ścieki lub wraz z opłatą czynszll.

15. Użytkownik lokalu odpowiad a za start urządzeń pomiarowych (wodomierzy).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazń, uszkodzenia urządzenia 1ub plomby
zobowiązany jest niezlvłocznie po\ iadomió administrację osiedla.

16, W przypadku stwierdzenia:



- naruszenia plomb,
- uszkodzenia,,vodomierza

użytkownik lokalu moźe byó obciążony za zużryą wodę i ścieki dwukrotnością ryczńl
pomnożoną ptzez liczbę osób zamieszkujących w lokalu, Opłata ta nie podlega rozliczeniu.
Wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje się na kosż użytkownika lokalu.

17. W przlpadku stwierdzenia celowego naruszenia plomb lub uszkodzenia wodomierza
użytkownik lokalu zostaje obciążony trzykotnością ryczahu pomnożoną przez liczbę osób
zamieszkujących w lokalu za każdy miesiąc poczynając od miesiąca, w którym dokonano
ostatniego odczytu. Opłata ta nie podlega rozliczeniu. Uszkodzony wodomierz wymienia się na
koszt użytkownika lokalu.

18. Celowym uszkodzęniem wodomierza jest także oddziaływanie na wodomierz polem
magnetycznym, stwierdzone przy uĘciu czujników. Stosowane mogą byó czujniki statycznę
naklejane na wodomierz, zabezpieczone plombą oraz czujniki elektroniczne przenośne.
Naruszenię naklej anych 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 77 rozdziałll2 ustala się, biorąc za postawę najwyższe
miesięczne zużycie wody w zasobach Spółdzielni, przypadające na osobę, wraz z kosztem
podgrzania wody.

DzialVI. ROZLICZANIE KosZTów ZWIAZANYCH Z

Rozdzial 1, Postanowienia ogólne.

1. Koszty mienia Spółdzielni rozliczane są na powierzchnię uĄ.tkową lokali w danym osiedlu,

2. Ieżeli określone mienie Spółdzielni z uwagi na fuŃcjonalność lub przeznaczenie obsfuguje
całe zasoby koszty utrzymania tego mienia rozlicza się odpowiednio,

3. Administracj e 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 powiezchni na
poszczególnych osiedlach ( z v,,ryszczególńeniem nieruchomości w grupach rodzajowych l/ 

),
na które należy rozliczyć kosńy mienia Spółdzielni."

1/ zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu rozliczania kosżów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali.
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Rozdział 2, ZasarJy rozliczania kosztów mienia Spóldzielni

Lp. Wyszczegó|nienie Sposób rozliczania kosztów Uwagi
,,:,]'. l]'1,1'.'],]:.:]::iB]]]::] ]l:.-.::i:: ::],

I. Sieci

1 Elektryczna wraz
z kosztem energii

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uĄtkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
użytkowej lokali na osiędlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uż},tkowych i garaży.

2. sanitarna

1.Sieci sanitarne odprorvadzające ścieki z
nieruchomości calego osi€dla: Proporcjonalnie do
udziału powierzchni uzytkowej poszczególnych
nieruchomości w powierzchni uźytkowej lokali na
osiedlu, w odniesieniu do lokali mieszkalnych
iużytkowych.
2,Przylącza do poszczególnych nieruchomości:
rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do lokali mieszkalnych i uĄłkowych.
3.Kosay związane z ukzymaniem sięci
obsługujących nieruchomości przy ul. Leśnej
roz|iczać wylącznie na te nieruchomości.

3, Deszczowa

Proporcjonalnie do udziału powierzchni użlkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
uż},tkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, użytkowych i garaży.

4. Wodociągowa

l,Przylącza do poszczegóInych nieruchomości:
rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do powierzchni lokali mieszkalnych
i użytkowych.
2.Sieci wodociągowe: proporcjonalnie do udziału
powierzchni użytkowej poszczególnych
nieruchomości w powierzclrni użytkowej lokali na
osiedlu, w odniesieniu do lokali mieszkalnych i
użytkowych.
3. Koszry zlł iązane z utr4 maniem sieci
obsługujących nieruchomości przy ul. Leśnej
rozlicza się wylącznie na te nieruchomości.

5. Ciepłownicza
Rozliczanie na obsługiwane nieruchomości w
odniesieniu do powierzchni lokali mieszkalnych
i uźytkowych.

os. Kolst}tucji

u, smietniki i inne
elementy służące
utfzymaniu
czystoŚci

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uż},tkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
użytkowej lokali na danym osiędlu w odnięsieniu do
Iokali mieszkalny ch. uzytkowych i garazy,

altany i kosze na
śmieci
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III. Place zabaw,
boiska sportowe
i inne elementy
służące rekreacji,
W tym znajdujące
się w obrębie
nieruchomości
budynkowei

Proporcjonal-rrie do udziału powierzchni użltkowej
lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości
w powierzchni użlkowej lokali mieszkalnych na
dan}T n osiedlu.

np. ławki parkowe

Iv. Nawierzchnie utwardzone

l Jezdnie

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzrytkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni jezdni
na danym osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, użytkowych i gafaży.

2. Ghodniki

Proporcjonalnie do udziału powierzchni użltkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
chodników na danym osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, użrytkowych i garaury.

3. Parkingi

Proporcjonalnie do udziafu powierzchni uĄtkowej
poszczególnych nieruchomości w powieźchni
parkingów na dan;łn osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uż},tkowych i garazy_

v, Tereny zielone

Proporcjonalnie do udziału powierzchrri użytkowej
poszczególnych nieruchomości w powienchni
terenów zielonych osiedla w odnięsieniu do lokali
mieszkalnych. uz},lkowych i galazy.

vI. Utrzymanie
porządku

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uźytkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
użrytkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalny ch. użytkowych i garazy.

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

Kosźy utrzymania mienia rw|ązutego z funkcjonowaniem biura Zarz ądu rońicza się na całe
zasoby proporcjonalnie do powierzchni uĄtkowej lokali.

Rozdzial 4. Postanowienia końcowe

Nie rozlicza się na nieruchomości przy ul. Leśnej kosźów mienia Spółdzielni odnoszących się
do:
1/ sieci elektrycmej łącznie z kosżem energii,
2l sieci deszczowej,
3/śmietników i irrrrych elementów służących utrzymaniu czystości,
4lplaców zabaw, boisk sportowych i innych elementów służących rekreacj i,
S/nawierzchni utwardzonych, tj, jezdni, chodników, parkingów,
6/terenów zielonych
7/utrzymania porządku.



Dział VII.

1.Koszty administracji osiedlowych rozlicza się proporcjonalnie do udziału powierzchni
użytkowej poszczególnych nieruchomości w powierzchni użytkowej lokali na dan}.rn osiedlu
w odniesieniu do lokali mieszkalnych i uży.tkowych oruz gataĄ.

2. Koszty administracji ogólnej Spółdzielni rozlicza się na lokale mieszkalne, Iokale użytkowe
i garńe wg ustalanego wskaźnika struktury sptzedńy opodatkowanej do sprzedńy ogółem.

Dział VIII.

1.Stawki opłat eksploatacyjnych skalkulowane na podstawie kosźów z uwzględnieniem
pożytków z mienia wspólnego danej nieruchomości oraz stawki czynszu najmu i dzierżawy
usta|a Zar ząd Spółdzielni.

2. Pobiera się opłaty za umieszczenie na budynku lub na terenie reklam, szyldów, tablic
o głoszeniowych, anten, iĘ.

Dział Ix. PosTANowIENIA KoŃCoWE REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. 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
23.09.7996r, prot. w 3196 z późniejszymi zmianami,

- Aneks do regulaminu rozliczeń kosźów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i
ustalania opłat za użytkowanie lokali ,,rozliczanie kosźów dostawy ciepła na
potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej" zŃwierdzony
na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 22.01 .200I, ptot. ff 2/200| z późniejszymi
zmianami,

- Aneks nr 2 do regulaminu Aneks do regulaminu rozliczęńkosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użltkowanie lokali ,, Rozliczanie
zużycia wody i odprowadzania ściekód' zatwierdzony naposiedzeniu Rady
Nadzorczej dnia 1'l ,12.2004T., prot. nr 1412004 z późniejszymi zmianami.

Regulamin został uchwalony w dniu 07.05.2008r; uchwałą m 12lż008
z późniejszymi zmianami z dnia 17.12,2009r., uchwałarr 2212009:
02.12.2010r., uchwałanr 39l20l0; 19.05.201 lr., uchwała ff l l/201 l;
l7.11.201 lr., uchw ała nr 25l20|l:08.11.2012r,, uchwała nr l9l20lż;
25.04.2013r., uchwała nr 3/2013; 05.09.20l3r., uchwała nr 10/20l3;
13.11.20t4r., uchwała ff l5l20|4i 26,04,20|7t,, uchwałanr 1712017;
28.09,20 l 7r., uchwała u 25 D017 i 12.12.2017r,, rchwała ru 32/2017 :

08.06,20l8r., uchwała nr 3/2018.; 09.11.2018r., uchwała nr 7i2018.
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Zalącznik nr t do regulaminu rozliczania kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat
za użytkowanie lokali.

Rodzaje nieruchomości, na które rozlicza się koszty mienia Spółdzielni

I. Lokale mieszkalne, z tego:

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

II. Lokale użytkowe

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

III. Garaże

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

Łomża,79.03.ż0O8t.
ZbigrrielDziemiński
Ryszard Slązak
Wojciech Michalak
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