
1. Fizycmymi jednostkami rozliczeniowymi kosźów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

mogą byó:
al m2 powietzclni użytkowej
b/ osoba
c/ lokal
d/ m2 powierzchni terenu

zastosowanie jednostek rozliczeniowych należy do kompetencji organu uprawnionego do

ustalania opłat eksploataryj nych.

2. powierzchnią użltkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkidh pomieszczeń

zrrajdującyctr się'w lokalu bez względu na lch przennczenie i sposób użltkowania jak:

pokojó iazienki, ubikacje itp, pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarcąT n celom

uzytkownika, których wysokośó * świ"tle jest nie mniejsz a ńż 220 cm. Do powierz,chni

uz}tkowej iokalu mieszkal nego zalicza się równiez powierzchnię zajętą ptzez meble

*budo*un. lub obudowane orazpomieszczenia przynależnego bokówki ,

Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi 140 cm do 220 cm, to do

powierzctni uzytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego

pomieszczenia lub jego części,

3. wg zasady ustalonej w pkt ż okeśla się również powierzchnię lokalu użytkowego z

włiczeniem pomieszćzeń ptzynależnych łącmie z pomies zczeniani składowymi, garażmi,

komórkami itp.

4. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalic za się 50%o powierzchni rzutu poźomego

schódów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu,

5.Powierzchnięużytkowąlokalidotozliczeńakosztówgospodarkizasobami
mieszkaniowymi usiala się według powykonawczej dokumentacji tecbniczrrej budynku

ptzyjętej przez Spółdzielnię w trakcie odbioru.

6.Powierzchnięlokaluobliczasięnapodstawiepomiarówdokonanychna*ysokości1'0m
po*apoziompodłogiodpowiedniejkondy^gnacji.Wynikpomiarupowierzchniużytkowej
iouru poauj" się 

" 
dókładnością do 0,01 m2, Do powierzchni lokalu nie wlicza się wnęk o

powierłchni rzutu poziomego do 0,1 m2.

REGULAMIN
roz]ric7j''ni?- kosztów gospodarki za§obami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za użytkowanie lokali.

Dział I.

Dział II.
MIESZKANIOWYMI

1,Ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów eksploatacji prowadzi się odrębnie dla kazdej

nieruchomości:

2. Nie rozlicza się kosźów eksploatacji na pomieszczenia ogólnego uĄtku jak: pralnie,

suszamie, ptzechowalnie wózków.



W przypadku, gdy użytkownik wykorzystuje część lokalu mieszkalnego lza zgodą Spółdzielni
i służb architektonicznych ina prowadzeńe dzińalności gospodarczej, powieźchnię
wykorzystywaną na tę działalnośó obciąza się kosztami eksploatacji wg zasad obowipujących
lokale użytkowe,

3. Dokonuje się odpisów na firndusz Iemontowy w ciężu kosźów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi.

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

5, Odpis na fundusz femontowy, o którym mowa lv ust.3, naliczany w odniesieniu do lokali
mieszkalnych w pawilonach mieszkalno-usługowych i w domach jednorodzinnych
przemaczony jest na utrzymanie terenów zieionych, ciągów pieszych, podjazdów i parkingów
oraz wądzeń i sieci nadziemnych i podziemnych stanowiących mienie Spółdzielni
plzeznaczone do wspólnego korzystania.

6. Stawki opłat eksploatacyjnych ustala się odrębnie dla :

- lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym
- lokali mieszkalnych w budownictwie jednorodzinnym
- lokaliuzytkowychwolnostojących
- lokali użytkowych wbudowanych
- lokali użytkowych , w których świadczone są usługi medyczne
- garuĄr

7. Wysokośó stawęk opłat określanych na podstawie kosżów ustala Zarząd.

DZiał III. ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

Rozdzial 1. Postanowienia ogólne

1. Kosay energii cieplnej, w tym kosźy funkcjonowania systemów racjonalizujących ztizycie
ciepła, poniesione w okresie rozliczeniowym, rozlicza się na lokale w nieruchomości jedno lub
wielobudynkowej, w zaleZności od liczby budynków zasilanych z węża cieplnego.

2. Za rczliczenie kosźów energii cieplnej Spółdzielnia pobiera opłatę w wysokości ustalonej
przez Zarząd wynikającą z umów zavłartych z frmami prowadzącymi rozliczertta.

3. Zainstalowan e urządzenia pomiarowe podlegają legalizacji i wymianie. Kosźy legalizacji i
wymiany obciążają użytkuj ącego lokal.

4. Wysokośó stawki opłaty za energię cieplną zużytą na centralne ogrzewanie dla lokali
uzytkowych znajdujących się w budyŃach wielolokalowych ustala się mnożąc koszt ogrzania
1 m2 powierzchni okalu

Lp. wysokość lokalu wsnółczvnnik
1, do2m 0,80
2. po\Ąryżei 2mdo2,5m 1,00

J. powyżei 2,5 mdo 4m l,33
4. powyźei 4m I,66



41. Wysokośó opłaty za energię cieplrrą z|JżrĄą na centralne ogrzewanie dla ogrzewanych

wlłrajmowanych części wspóln/ch nieruchomości ustala się mnożąc kosź ogrzania 1 m2

powierzchni budyŃu przez powietznhńę w najmie.

5. użytkownik 1okalu zobowiązany jest uiszczać zalicz}j na poczet kosźów energii cieplnej

na pohzeby c.o., jako stały element opłaty eksploatacyjnej.

6. Wszelkie żądania dokonania korekt w rozliczeniu kosźów energii cieplnej mogą być

zgłaszane do dnia zamknięcia roku obrachunkowego spółdzielni, w trakcie klórego doręczono

rczliczeńe.

Rlozdzial2. KoszĘ podgrzania wody

I. Zarząd ustala stawkę za podgrzańe 1m3 wody napodstawi e kosźu zużycia ciepła na

potrzeby centralnej ciepłej wody uZytkowej (c.c.w.u).

2.użytkownik lokalu wnosi opłatę za podgrzanie w kwocie będącej ilocrynem stawki i ilości
zużytej wody wg wskazań wodomierza.

3. W lokalach nieopomiarowanych uZŃownik wnosi opłatę za podgtzańe wody w formie
ryczńbl, który jest iloczynem przeciętnej ilości c.c.w.u. ztlżytej w danej nieruchomości ptzez
jednego mieszkńca, liczby osób zamieszkałych w lokalu i stawki, o której mowa w ust. 1,

4. Kosźy podgtzańa wody w danym budyŃu przyjmuje się w wysokości sprzedńy z Ęt:ia
podgrzania wody.

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

1, Podstawą ustalenia kosźów zażycia ciepła w lokalach z podzielnikami są całkowite kosźy
energii cieplnej w okresie rozliczeniowym pomniejszone o: koszty podgrzania wody, kosźy
ogrzówańa lokali nieopomiarowanych, kosży ogrzewania wynajmowanych części wspólnych
nieruchomości z uwzględnieniem ust. 1 w rozdziale I.

2. Roz\iczeńa kosźów c,o. dokonuje się na podstawie wskazń podzielników kosnów
centralnego ogrzewania oraz danych o kosztach poniesionych przez Spółdzielnię i zaliczkach
wniesionych przez użytkowników.

3, kosź znżycia enetgli cieplnej w lokalach nieopomiarowanych oraz w pomieszczeniach

w których zdemontowano grzejnik ustalany jest jako iloczyn stałej stawki i powierzchni

użytkowej lokalu, pomieszczenia, stawkę okłeśIa zarząd,"v wysokości najwyższego kosżu
ogrzania 1m2 w lokalu opomiarowanym z poprzedniego okresu rozliczeniowego

z uwzględnieniem zmian taryfikatora MPEC,

4. Rozliczanie kosztów energii cieplnej dokonywane jest coroczrie. okes rozliczeńowy
wynosi 12 miesięcy. Rozliczenie dostarczane jest w terminie do 4 miesięcy |icząc od

zakończenia okresu rozliczeniowego.

5. Rozliczenia kosźów c.o. przypadających na dany lokal dokonuje się z podzińem na:

al kosńy zmienne ustalane na podstawie ilości jednostek rozliczeniowych przypadających na

1okal. Ilość jednostek rozliczeniowych wylicza się według wskazń podzielnika po

uwzględnieniu położenia lokalu, ilości i rodzaju grzejników oraz indywidualnych



współcżynników określonych w rozdziale Lust,4. W lokalach wyposa:żonych w licmiki
ciepła koszĘ zmienne ustala się na podstawie ich wskazń, traktując liczniki jak podzielniki
kosźów.

b/ kosźy stałe zawierające: opłatę stałą na uecz MPEC, kosży ogrzewania pomieszczeń
nieopomiarowanych (łazienek, WC, Ę.), kosży ogrzewania pomieszczeń wspólnego
użytku ( klatek schodowych, pralni, suszarni itp.) oraz kosży zapewnienia minimalnej
temperatury (16"C) w lokalu wymaganej przepisami prawa budowlanego i koniecznej do

zapewnienia utrzymania go we właściwym stanie technicznym, proporcjonalnie do

wielkości zajmowanego lokalu.

6, użytkownik lokalu jest zobowiązany do umożliwienia kontroli wskazań podzielników
kosźów c.o. upoważnionej osobie kżdorazowo w celu kontroli ich sprawności,

7 . Odcz7t podzielników wykonywany j est droga radiową.

8. Wskazania podzielnika z zakończonego okresu rozliczeniowego przechowywane są w
pamięci podziel nika ptzez okres umożliwiający skonfrontowanie ich z darrymi ujętymi w
rozliczenil, nie kócej niż sześć miesięcy.

9. Lokale, które były wyposażone w podzielniki wylrarkowe, a które nie zostały udostępnione

do wymiany na podzielniki elektroniczne, w okresie rozliczeniowym 201212013 rozliczone
będą według średniej wskazań z budyŃu.

10. Lokale, które były wyposżone w podzielniki wyparkowe, a które nie zostały udostępnione

do wymiany na podzielniki elektroniczne poczynając od okresu rozliczeniowego 20I3l20I4
roz|iczane będą jak lokale nieopomiarowane.

1 1. W przypadku uszkodzenia podzielnika:
a/ użytkownik lokalu ma obowipek niezwłocznie o tym fakcie powiadomić administrację

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

12. w lokalu, w którym podzielnik został uszkodzony dla pomieszczenia z uszkodzonym
podzielnikiem przyjmuje się wskazania w wysokości średniej wyliczonej ze wskazań

pozostałych podzielników zamontowanych w lokalu.

13. Jeżeli uszkodzenie podzielnika kosźów c.o, nie zostało zgłoszone do adminishacji osiedla

koszty energii cieplnej dla pomieszczenia z uszkodzonym podzielnikiem ustala się wg zasad

dotyczących lokalu nieopomiarowanego.

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

14I. W lokalu, w którym podzielnik w rvłiązku z wadą fabtyczną wządzenia, niewłaściwym

montżem 1ub z innych przyczyn nie leżących po stronie użTtkownika lokalu nie działa

prawidłowo, dla pomieszczenia z uszkodzonym podzielnikiem przyjmuje się wskazania

w wysokości śłedniej z zakończonych okresów rozliczeniowych.

15, W przypadku wystąpienia niedopłaty w stosuŃu do wniesionych zaliczek Mytkownik
lokalu ma ńgulowaó zobońązanie w terminie 14 dni od daty doręczeńa rozliczeńa,

(Eż"/



16, Natlpłatę wynikającą z tozliczeńa stawia się do dyspozycji użl,tkolvnika lokalu po

potrąceniu zobowi ązah w obec Spółdzielni.

Dział IV.
OSOBOWYCH

1. kosży eksploatacji dhvigów osobowych rozlicza się na poszczególne nieruchomości na

metr kwadratówy powierzchni obsługiwanych lokali powyżej paxteru z uwzględnieniem

współczyrrrrików w}sokościowych. w budyŃach, w których dźwig obsługuje kondygnacje

porriz"1 
-purt"- 

kosźy eksploatacji dńvigów roz]ricza się ta}łże na powierzchnię lokali

usytuowanych na parterzę.

2. Podzlńtl kosztów eksploatacji dzrłrigów osobowych w budynkach ptzez nie obsługiwanych

na loka]e mieszkalne i usfugowe dokonuje się według odrębnej kalkulacji za§łierdzonej przez

Zarząd

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

Dział V.

Rozdział 1.Postanowienia ogólne.

l.podstawą do rcz\iczeń kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków są wskazania

vądzeń pomiarowych _ wodomierzy. przyjmuje się, że ilośó ścieków odprowadzonych do

kanalizacji jest równa sumie ilości zuzytej wody zimnej i podgrzanej.

2.stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków okeślają umowy spółdzielni z

przedsiębiorstwami świadczącymi te usługi.

3.Do tozliczei z człoŃami Spóldzielni Zarząd może wprowadzić jedną stawkę okeślającą

;; i .t *oay. c"rru uwzgiędnia kosa doitawy 1m3 wody i kosż odprowadzenia 1m3

ścieków.

4,Jednostką rozliczeniową w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych jest osoba.

Zarząd Spółdzlelni ustala miesię czny tyczń zuĘcia wody zimnej i podgtzanej w mj/osobę.

Wysokośi ryczałtu ustalana jest odrębnie dla kaZdej nieruchomości,

5.kosń zlĘtej wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych opomiarowanych i w

lokalach uzYtkowycir ustala się na podstawie odczytów wskazń wodomierzy lokalowych z

uwzględnieniem wskazań wodomierzy głównych zamontowanych n a przyłączll do budynku.

Rlozdzial 2. Rozliczenie zułcia, oplaty,

1, Rozliczanie zużycia wody odbywa się w systemie zaiiczkowym,

2. uży.tkownik lokalu jest zobońązany do umożliwienia odcątu wodomierzy upowa:żnionej

osobie w zaplanowanym terminie orazkńdorazowo w przypadku kontroli,



3.Wokesierozliczeniowymilośćzuży,tejwody'będącasumąwskazŃwządzeń
;".;";;;;,;".o*o**y.t'* r"'r."ńr,l ,ycruŁów *i*u byĆ równa zuŻyciu wynikającemu

ffi;;;;ilorni.r^ giórńy*. óługosć ok .su rozliczeniowego wynosi 3 miesiące,

4. W przypadku występowania róznicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą

wskazń wodomierzy -i";;;;;i, i";;;;ńy odbiorcy obciążani są proporcjonalnie do

zułńru, prrv rustosowaniu współczynnika koryguj ące go,

5. Wysokość wspólczynnika korygującego wylicza .się dzieląc ilość zużytej, wody

i.rqiJ,i"**u p;;;;il;i;;, idńi brirsumę ryczahów i zlsżyć zarcjesttowanych przez

wodomierze zamontowane *j"iii""r,. rriYri"zony współczynnik obowiązuje przez cały okes

rozliczeniowy .

6. Faktyczrre zużycie wody ptzlpadająre na lokal wylicza się rnlożąc żlużycie wynikające ze

wskazń wodom ieva pr zez w spółczyrrrrik kory guj ący,

7, RachuŃi zaliczkowe wystawiane są na okes hzeń miesięcy, podstawę do wystawienia

rachuŃu stanowi ,ur";"rioń.- 
, 
ńy"i, wody *.dług wskazań wodomierzy

mieszkaniowych.

8. Przy rozliczeniu zaliczkowym uwzględrriana jest róźnica pomiędzy wskazaniami

wodomierza głównego, " 
,ńi *rt__ i"odo_i"rz! mieszkaniowych poprzez stosowanie

współczynnika koryguj ącego,

9. Rómica, na koniec okresu rozliczeniowego, pomiędzy zużyciem.wody.przyjęĘm do

rozltczenia zaliczkowego, 
"- 

ńiir"- rzeczyństym stwieidzonym w dniu odcz}'tu Podlega

rożiczeniu w pierwszym rachuŃu następnego okesu rozliczeniowego

10. Po sporząd zenil tozliczeń zaliczkowych nie przyjmuje się od użytkowników lokali

zgłoszeń wskazŃ *"ao_il."y.- rrłolri*ose. *y.tu*re"iu roz|iczenia wedtug akualnych

wskazń wodomierzy zostaje iachowana tylko w syhracji zamiany lub zbycia mieszkania

(zmiany uźytkownika lokalu),

11.opróczopłatŻazlJŻ'Ąąwodęi.odprowadzone,ściekiSpółdzielniapobieraopłatę
i"eań"v:"ą ikżdy zamóntowany wodomierz oruz opłatę rozliczeniową,

12, Wysokość opłaĘ legalizacyjnej określa Rada Nadzorcza ŁSM, Opłatę legalizacyjną ustala

się w wysokości "-"żi*;i;;;j-'pońv"i, 
kosztów wymiany wodomierza po zakończeniu

okresu legalizacji,

13'WysokośćopłatyrozliczeniowejustaiaZarządŁSMwwysokościnieprzekraczającej
kosźu przeprowad zeńa r ozliczenia,

14. UĄ.tkownik lokalu zobowiązany jest_do_ wnoszenia opłaĘ legalizacyjnej w równych

miesięcmych ,utu"l, ,-"rn ł opł"ti_ eksploatacyjną , zaś opłaty rozliczeniowej wraz

" 
,"g,i"*"rrt"- należności za wodęi ścieki 1ub wraz z opłatą eksploatacyjną,

1 5 . Użytkownik lokalu odpowiad a za stal lxądzeń pomiarowych (wodomierzy), , ,

w przypadku stwierdzenia' niepru*iało*os"i ry|azń, uszkodzenia vządzenia lub piomby

"oń*ią"*y ;*t nienłłocznie powiadomić administację osiedla,



16. W przypadku stwierdzenia:
- naruszenia plomb,
- uszkodzeniawodomierza

użytkownik lokalu moźe być obciążony za zuĄĘ wodę i ścieki dwukrotnością ryczałtu
po'ńozoną przez Iiczbę osób zamieszkujących w lokalu. opłata ta nie podlega rozliczeniu.

Wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje się na koszt użytkownika 1okalu,

17. w przypadku stw.ierdzenia celowego naruszenia plomb lub uszkodzenia wodomierza

ń*or"i[ ioralu zostaje obciążony trżyklotnością ryczałtl pomnożoną przez liczbę osób

"ńi"srko; 
ą"y"ł, w 1okaju za kńdy miesiąc poczynając od miesiąca, w którym dokonano

ostatniego"odózytu, opłata ta nie podlega rożiczeniu. Uszkodzony wodomierz wymienia się na

kosź uĄtkownika lokalu.

18. celowym uszkodzęniem wodomierza jest talrże oddziaływanie na wodomierz polem

magnetycznym, stwierdzone przy llĘcill czujników, stosowane mogą byó czujniki statyczne

nuń.jun" 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,

19. Lokale, ldóre były \łyposażone w wodomierze i nie zostały udostępnione do wlTniany na

*"a"-i"ń pr"y*tó.ó*ań do odcątu drogą radiową, 7a znżrĄą wodę i ścieki będą obciązane

*"Jłog s."a*" go ztlżycia wody prąpadającego na osobę w danej nieruchomości waz

" k;;; podlrzania'wody. Ńalń"ońa opłata stanowi ryczŃt i obowiązuje przez okres

rozliczeniowy.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe.
1'Ryczń,októrymmowawust.16i77rozdńńll2ustalasię,biorączapostav/ęnajwyższe
ń"rię"^ó zuzyćie wody w zasobach spółdzielni, ptzypadające na osobę, wtaz z kosńem

podgrzania wody.

Dzial VI.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. koszty mienia spółdzielni rozliczane są na powierzchnię użlkową lokali w danym osiedlu,

2. Jęits,|i okeślone mienie spółdzielni z uwagi na funkcjonalność llb przentaczenie obsługuje

całe zasoby kosźy utrzymania tego mienia rozlicza się odpowiednio,

3. Administracje osiedli wpisują na fakturach odnoszących

adnotację:,Potyczy mienia Spółdzielni na osiedlr-/osiedlach"""",

A.DzińGZMiinformujedziałksięgowościdodnia15miesiącaopowierzchnina
p"rrńoŃ"n osiedlach ( ,'*y"r"""gZhi"niem nieruchomości w giupach rodzajowych l/ 

),

na które należy r ozllczyó kosźy mienia Spółdzielni,"

ll zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu r ozlic,zaniakosńów gospodarki zasobami

miószkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali,

się do mienia Spółdzielni
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Rozdzial 2. Zasady rozliczania kosztów mienia Spółdzielni

Lp. Wyszczególnienie S posób rozliczania kosztów Uwagi

I. Sieci

Elektryczna Wraz
z kosztem energii

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uĄłkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
uż!łkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkahych. ułtkowych i garazy.

2. sanitarna

l.sieci sanitarne odprowadzające ścieki z
nieruchomości całego osiedla: Proporcjonalnie do
udziafu powierzchni uĄtkowej poszczegóInych
nieruchomości w powierzchni uĄtkowej lokali na
osiedlu, w odniesieniu do lokali mieszkalnych
i użl,tkowych.
2.Prrylącza do pos zczególnych nieruchomości:
rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do lokali mieszkalrrych i urytkowych.
3,Kosay związane z ubz}maniem sieci
obsfugujących nieruchomości pr4l ul. Leśnej
rozliczać wylącznie na te nieruchomości.

3. Deszczowa

Proporcjonalnie do udziafu powierzchni uzltkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
użytkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, u4tkoł}ch i garazy.

4. Wodociągowa

1.Przylącza do poszczególnych ni€ruchomości:
rozliczane w ramach danej nieruchomości, w
odniesieniu do powierzchni lokali mieszkalnych
i użytkowych.
2.Sieci wodociągowe: proporcjonalnie do udziału
powierzchni użltkowej poszczególnych
nieruchomości w powierzchrri uĄtkowej lokali na
osiedlu, w odniesieniu do lokali mieszkalnych i
użytkołych.
3. Koszty związane 7 utrzymaniem sieci
obsługujących nieruchomości przy ul. Leśnej
rozlicza się wylączni€ na te nieruchomości.

5. Ciepłownicza
Rozliczanie na obsfugiwane nieruchomości w
odniesieniu do powierzchni lokali mieszkalnych
i uzytkowych.

os. KonsMucii

ll. smietniki i inne
elementy służące
utźymaniu czystości
W tym znajdujące się
W obrębie
nieruGhomości
budynkowej

Proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
uĄ,tkowej lokali na danym osiedlu w odniesieniu do
lokali mieszkalrrych, użytkowych 1 garaż,y, ptzy
czym pojemniki na odpady zmieszane stanowiące
wyposżenie altan śmietnikowych oraz pojemniki na
odpady segregowane rozlicza się w odniesieniu do
lokali mieszkalnych i użytkowych.

Altany i kosze na
śmieci oraz
pojemniki na
odpady arrieszaae
i segregowane.
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Lp. Wyszczególnienie Sposób rozliczania kosztów Uwagi

I. Place zabaw,
boiska spońowe
i inne elementy
służące rekreacji,
w Ęm znajdujące
się w obrębie
nieruchomości
budynkowei

Proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych poszczegóhych nieruchomości
w powierzchni uĄ,tkowej lokali mieszkalnych na
danym osiedlu.

np, ławki parkowe

Iv. Nawierzchnie utwardzone

l Jezdnie

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uzryłkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni jezdni
na danym osiedlu w orlniesieniu do lokali
mieszkalnych, użytkorych i garażry -

2. chodniki

PropoĘonalrrie do udziału powierzchni uz},tkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
chodników na danym osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, uźytkowych i gal?rży.

Parkingi

Proporcjonalnie do udziału powierzchni uą,tkowej
poszczególnych nieruchomości w powielzchni
parkingów na danym osiedlu w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, użytkowych i garaźy.

v, Tereny zielone

Proporcjonalrrie do udziału powierzchni uąltkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
tęrenów zielonych osiedla w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, użltkowych i garał.

vI. Utrzymanie
porządku

Proporcjonalnie do urŁiału powierzchni uzytkowej
poszczególnych nieruchomości w powierzchni
użrytkowej lokali na osiedlu, w odniesieniu do lokali
mieszkalnych. uzytkorłrych i garaży_

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

Koszty utrzymania mienia zńęarlego z funkcjonowaniem biura Zarządu tozlicza się na całe

zasoby proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

Rozdzial 4. Postanowienia końcowe

Nie rozlicza się na nieruchomości przy ul. Leśnej kosźów mienia spółdzielni odnoszących się

do:
1/ sieci elektrycmej łącznie z kosźem energii,
2l sieci deszczowej,
3/śmietników i innych elementów służących utrzymaniu czystości,
4lplaców zabavł, boisk sportowych i innych elementów słuĘcych rekreacji,

S/nawierzchni utwardzonych, tj, jezdni, chodników, parkingów,

6/terenów zielonych
7 lltzymania porządku.



Dział VII.

1.KoszĘ administracji osiedlowych rozficza się proporcjonalnie do udziału powierzchni

uĄtkowej poszczególnych nieruchomości w powierzchni użl.tkowej lokali na danym osiedlu

w odniesieniu do lokali mieszkalnych i u4tkowych oruz ganżry.

2. Koszty administracji ogólnej Spółdzielni rczllcza się na lokale mieszkalne, lokale użytkowe

i garże wg ustalanego wskzr:źnika struktury spzedazy opodatkowanej do sprzedży ogółem.

Dział VIII.

l.Stawki opłat eksploatacyjnych skalkulowane na
pożytków z mienia wspólnego danej nieruchomości
ustala Zarząd Spółdzielni.

2. Pobiera się opłaty za umieszczenie na budynku
ogłoszeniowych, anten, itp.

podstawie kosżów z uwzględnieniem
oru stawki czynszu najmu i dzierżawy

lub na terenie reklam, szyldów, tablic

1 . Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Z dniem uprawomocnienia się regulaminu traci moc obowiązującą:

_ Regulamin roz|iczeń kosźów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za lĘtkowuie lokali zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia

23,O9.I996t, prot. nr 3/96 z późniejszymi zmianami,
_ Aneks do regulaminu rozliczsń kosźów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i

ustalania opłat za uży.tkowanie lokali ,,rozliczanie kosztów dostawy ciepła na potrzeby

centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użl.tkowej" zafrłierdzony na

posiedzeniu Rady Nadzorcz Ą dnia 22.0|,2001, prot. nl 2l200I z późniejszymi
zmianami,

_ Aneks nr 2 do regulaminu Aneks do regulaminu rozliczeń kosżów gospodarki

zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali ,, Rozliczanie
ztlżycia wody i odprowadzania ścieków" zatwierdzony na posiedzeniu Rady

Nadzorczej dnia 17 .I2.ż0O4r., prot. nr 14/2004 z późmiejszymi zmianami,

!, ił z l]W o DN I CZĄCA
l\uly xyrqłsłłłłotlzt

WsanoZąpm

Dział IX.

Regulamin został uchwalony w dniu 07.05.2008r; uchwałą nr l2l2008
z późniejszymi zmianami z dnia l'1.12,2009r,, uchwŃa nl 22/2009,,

oŻ.12,2010r., uchwałaff 39l20l0,, 19.05.20l lr., uchwała nr 1 l/20l l;
l7.11,20l ir., uchwała m 25D0|1:,08.11.20l2r., uchw ała nr 19l20l2;
25.04.2013r., uchwała lr 3D013; 05.09,20l3r., uchwałanr 1012013;

13.1 1.20l4r,, uchwała nr 15 l20l4,, 26,0Ą.2017 t., llchvl ała m 17 D01'l ;

28.09.20l 7r., uchwala lr 25 l20l7 : lż.12.ż0l7r., uchwała ff 32D0l7,,
08.06.20 l 8r., uchw ała il 3 l20 18.: 09.1 1.20 l 8r., uchwała nr 7/20 1 8;

l5.04,20l9r., uchwała rlr 6120|9;05.09.2019r., uchwała nr 1 l/20l9;
26.02.202lr., rchw ała ft 1 D021,, 1 0.09.2021r., uchwała nl 9 DOż1,
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ZaIącznik nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat

za ułtkowanie lokali.

Rodzaje nieruchomości, na które rozlricza się koszĘ mienia Spóldzielni

I. Lokale mieszkalne, z tego:

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

IL Lokale użytkowe

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

III. Garaże

odnośnie domów j ednorodzirurych przy ul. Leśnej koszty mienia spółdzielni dotyczą

wyłączrrie sieci wodociągowej i sanitamej obsfugującej te nieruchomości,

Łomża, 19,03.2008r.
Zbigniew. Dziemiński
Ryszard Siązak
Wojciech Michalak

ĄcA
l,ó'rź:'

Krysrrna Z,aperl
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