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Zdrowych, pogodnych, 
rodzinnych i wesołych
Świąt Wielkanocnych 

życzą Zarząd
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Rada Nadzorcza
Spółdzielni 

Mieszkaniowej
"Przełom"

Dwadzieścia lat temu nastąpiły bardzo istotne zmiany w ustroju naszego państwa. Miały one ogro-
my wpływ na nasze życie. Jednym z najważniejszych zagadnień w dokonanych przeobrażeniach 
było przeniesienie odpowiedzialności za lokalne społeczności na barki samorządów wybieranych w 
demokratycznych wyborach. Pozwoliło to na podjęcie bardzo wielu działań, których efekty widzi-
my praktycznie w każdym miejscu naszej małej ojczyźny.
Trzeba jednak mieć w świadomości fakt, że i my, mieszkańcy Mińska,  jesteśmy w dużej mierze, a 
może przede wszystkim, odpowiedzialni za dalszy rozwój miasta i zmiany jakie w nim będą nastę-
pować. Poprzez udział w wyborach do Rady Miasta oraz Burmistrza decydujemy kto i jak będzie 
realizował zadanie dalszego podnoszenia jakości życia w naszym mieście, kto będzie decydował o 
wysokości obciążeń podatkowych, kosztach wody, wywozu śmieci i wielu innych sprawach związa-
nych z codziennym życiem. Nie można więc być obojętnym w spełnieniu obowiązku głosowania w 
wyborach. Ci, którzy nie głosują nie mają racji. 
Jest również druga strona wyborów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest nas 1/3 mieszkańców miasta 
(mówimy o mieszkańcach zasobów Spółdzielni) to nasi przedstawiciele powinni stanowić 1/3 rad-
nych - 7 radnych. Nie związani z sympatiami partyjnymi powinni reprezentować interesy spółdziel-
cze o których pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszej gazety a które splatają się z interesami mia-
sta. Nie jesteśmy odrębną enklawą na mapie Mińska.
Jesienią odbędą się kolejne wybory do samorządów oraz Burmistrza. Chcąc mieć wpływ na popra-
wę naszego życia powinniśmy wziąć w nich udział wystawiając własnych kandydatów. Wiele osób 
spośród naszych mieszkańców ma swoje przemyślenia na temat spraw znajdujących się w kręgu 
działania Rady Miasta. Czasami brakuje zachęty do tego, by aktywnie uczestniczyć w procesie legi-
slacyjnym mińskiego samorządu. Zachęcamy więc do składania deklaracji chęci uczestniczenia w 
wyborach jako kandydat oraz sugerowania kto spośród znanych nam osób jest godny reprezento-
wania spółdzielczego interesu w przyszłych władzach samorządowych. 
Jest jeszcze sporo czasu do przemyślenia. Wrócimy do poruszonej problematyki w momencie ogło-
szenia kalendarza wyborczego. Spożytkujmy ten czas na własne przemyślenia na temat kandydo-
wania, namówienia osoby godnej tej funkcji oraz spraw, które nasi przedstawiciele powinni wnieść 
na forum Rady Miasta
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Stanisław ŚLEDZIEWSKI  – spółdzielca od zawsze, członek „Przełomu” od 1976 roku, geny, jakie 
otrzymał od przodków to potwierdzają. Dziadek Florian był w okresie międzywojennym człon-
kiem Zarządu Spółdzielczej Kasy Stefczyka w Kałuszynie, a rodzice oraz brat również byli związa-
ni ze spółdzielczością wiejską. Ze spółdzielczością ściśle związana była także p.Czesława, małżon-
ka naszego rozmówcy, która przez wiele lat nauczała w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim, należącym do pionu spółdzielczości rolniczej. Kiedy kończył studia w SGPiS (dzi-
siejsza Szkoła Główna Handlowa) pracę magisterską pisał oczywiście na temat spółdzielczości i za 
nią uzyskał nagrodę rektora. Pracę podjął w pionie „Samopomocy Chłopskiej”. Od 1972 do 1992 
roku związał się z Mińskiem jako Prezes Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni. Był w wo-
jewództwie warszawskim najmłodszym Prezesem. Później przyszła praca w Centrali Samopomocy 
Chłopskiej. a następnie został dyrektorem Zakładu Gospodarczego WZGS. Był współorganizato-
rem powstania nowego Związku Rewizyjnego 
„Samopomoc Chłopska” i jego pierwszym Pre-

zesem. Na pierwszym Kongresie Spółdzielczości Polskiej w 1995 roku zo-
stał wybrany Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, a ko-
lejny Kongres powierzył mu funkcję Z-cy Prezesa Zarządu Krajowej Rady 
Spółdzielczej którą pełni do dzisiaj.
Spółdzielcza działalność na gruncie krajowym umiejscowiła go w repre-
zentacji polskiej spółdzielców w organizacjach międzynarodowych, ostat-
nio brał udział w Kongresie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego 
w Genewie. 
Spółdzielcza pasja, praca wśród ludzi zostały wysoko uhonorowane. W 
2000 roku Prezydent RP odznaczył Stanisława Śledziewskiego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a pięć lat później odebrał z rąk 
Marszałka Sejmu RP Krzyż Oficerski.
Przez długie lata działał Pan w ruchu spółdzielczym na różnych szcze-
blach poczynając od Gminnej Spółdzielni po Centralę. Po przemianach 
ustrojowych i spółdzielczej zapaści w pionie „Samopomocy Chłopskiej” włączył się Pan czynnie w próbę odbudowy czy 
też budowę nowego modelu spółdzielczości. Jakie są tego efekty? 
Przypomnijmy. Przed 20 laty Sejm RP przyjętą ustawą zlikwidował Centralne i Wojewódzkie Związki Spółdzielcze, w tym CRS 
„Samopomoc Chłopską”. Nie byliśmy bierni. W gronie 13 przedstawicieli spółdzielczości w której i ja się znalazłem, podjęli-
śmy próbę stworzenia nowej formy łączności między spółdzielniami. Początkowo w nowopowstałym Związku Rewizyjnym 
było 70  spółdzielni gminnych. Dzisiaj zrzeszonych jest około 1300 spółdzielni.
W rezultacie tych działań ruch, któremu Pan współprzewodził desygnował Pana do Krajowej Rady Spółdzielczej gdzie 
powierzono Panu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jaką usłyszymy ocenę skuteczności tej formacji, bo Krajową Radę nale-
ży chyba uważać za przedstawiciela całej spółdzielczości polskiej i partnera dla Rządu RP.
Rządzący nie każdą organizację traktują po partnersku, a szczególnie taką, która w decyzjach państwowych władz, widzi wie-
le mankamentów i niedoskonałości, które wpływają na ich funkcjonowanie. Staramy się w kierownictwie Krajowej Rady, aby 
podnosić problemy nurtujące całą spółdzielczość. Niestety nie zawsze nasz głos jest właściwie słyszany.
Wśród członków Krajowej Rady Spółdzielczej są zapewne przedstawiciele wszystkich spółdzielczych środowisk. Miesz-
kaniowe w mojej ocenie jest chyba największe.  Jak licznie reprezentowane jest to środowisko?
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej liczy 100 członków z 15 branż. Jest to najwyższy organ reprezentujący pol-
ską spółdzielczość. Wśród tego grona 27 członków to przedstawiciele spółdzielczości mieszkaniowej, a dla porównania Samo-
pomoc Chłopską reprezentuje 17 członków.
Od wielu lat kolejne ekipy rządzące próbują „porządkować” przepisy dotyczące spółdzielczości mieszkaniowej. Czynią 
to często niezgodnie z Konstytucją. Jak zatem Krajowa Rada Spółdzielcza reaguje na działania Sejmu czy Rządu widząc 
w tym wiele działań szkodzących wręcz ruchowi spółdzielczemu?
Widzimy te problemy w Krajowej Radzie i od wielu lat nie udaje się mimo starań naszych przedstawicieli i sojuszników w Sej-
mie RP uchwalić nowego prawa spółdzielczego oczekiwanego przez całą polską spółdzielczość. Projekt opracowany w KRS zo-
stał złożony do Kancelarii Prezydenta RP. Byłem przewodniczącym zespołu, który przygotowywał ten dokument. Przedmio-
towy projekt nie został przez Sejm uchwalony.
W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z czerwca 2007 roku, Zebranie Przedstawicieli Członków zastąpiono Wal-
nym Zgromadzeniem. Aby zobrazować takie teoretyczne Walne Zgromadzenie to tak jakby zwołać zebranie wszystkich 
bez wyjątku mieszkańców Kałuszyna i Cegłowa razem. Czy nie jest to kolejna próba zagrożenia dla normalnego funk-
cjonowania spółdzielczości?
Potwierdzam te obawy. Nasi przedstawiciele uczestniczący niejednokrotnie w pracach komisji sejmowych przekazują uwagi i 
głosy spółdzielców widzących błędne rozwiązania. Obecnie pozostaje nam podejmowanie kolejnych prób, aby przeciwdziałać 
uchwalanym złym rozwiązaniom przez Sejm. Staramy się prowadzić taki model pracy KRS, aby nic o nas spółdzielcach było 
bez nas. Obecnie jest to trudne zadanie. 

SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI

Obrady Kongresu MZS w Genewie
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Najświeższe działania Rządu RP. Minister Infrastruktury, który do niedawna uważał, że Zebrania Przedstawicieli w spół-
dzielniach można w dalszym ciągu zwoływać, szczególnie  w celu uchwalenia Statutów, o dziwo w styczniu br  zmienił 
zdanie i opublikował stanowisko, że każde zwołane dziś Zebranie Przedstawicieli Członków jest bezprawne. Co na to 
kierownictwo Krajowej Rady i jak my w spółdzielniach mamy reagować na zmienne stanowiska w tej samej sprawie? 
Rzeczywiście jest to bardzo złożony problem, bo z jednej strony Sąd Najwyższy uznaje, że Zebranie Przedstawicieli jest upraw-
nione do podejmowania uchwał w sprawie zmian w Statucie, a kilka dni po tej decyzji minister infrastruktury zabiera głos i 
zajmuje absolutnie odmienne stanowisko. Krajowa Rada wystąpiła do ministra o skorygowanie opinii w tej sprawie mówiąc o 
uwzględnieniu wyroku Sądu Najwyższego dopuszczającego zwoływanie Zebrań Przedstawicieli Członków.
15 grudnia 2009 roku Sejm dokonał kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Powiela ona po-
przednie przepisy uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją RP. Czy wiadome Panu jest, że 
podmioty uprawnione ( grupa posłów, Rzecznik Praw) zamierzają po raz kolejny skierować skargę do Trybunału i jakie 
stanowisko w tej sprawie zajęła Krajowa Rada Spółdzielcza?
Krajowej Radzie nie są znane inicjatywy uprawnionych podmiotów zmierzające do uznania za niekonstytucyjne niektórych 
przepisów nowelizacji z 15 grudnia ubr. Mogę stwierdzić, że Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowuje skargę do Komisji Eu-
ropejskiej na dyskryminowanie spółdzielczości w polityce społeczno-gospodarczej państwa. Podam, że z udziałem przedsta-
wicieli rządu RP przygotowaliśmy w Krajowej Radzie raport o stanie spółdzielczości w Polsce. Jest to wydarzenie bez prece-
densu , po raz pierwszy w okresie transformacji ustrojowej udało się przygotować stanowisko w sprawie sytuacji spółdzielczo-
ści. Dokument może mieć znaczenie dla kształtowania postaw polityków i mediów wobec spółdzielczości.
Spółdzielczym raportem do Premiera kończymy rozmowę uzupełniając wywiad jedną ważną liczbą nie wymienioną 
wcześniej przy prezentacji sylwetki Pana Stanisława. Pół wieku, 50 lat w swym zawodowym życiu spędził w spółdziel-
czym środowisku. Patrząc na przebytą drogę, życia nie zmarnował, i ma wielki udział w działaniach na rzecz polskiej 
spółdzielczości, szczególnie w minionym 20-leciu, okresie intensywnych przemian zarówno w całej gospodarce jak i w 
spółdzielczości w której funkcjonuje 9 000 czynnych podmiotów gospodarczych i która zrzesza ponad 8 000 000 człon-
ków.
Dziękując za rozmowę życzymy Panu przede wszystkim zdrowia oraz wytrwałości w realizacji zdań zmierzających do 
przywrócenia należnego miejsca dla spółdzielczości na mapie naszego kraju.
  ze Stanisławem Śledziewskim
  rozmawiał Czesław Gągol
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Ograniczone prawo rzeczowe jakim jest wieczyste użytkowanie jest prawem zbliżonym do prawa własności. Użytkownik wieczy-
sty podobnie jak właściciel może tym prawem swobodnie rozporządzać, jednak jest związany umową o oddanie gruntu w użytko-
wanie wieczyste oraz jej postanowieniami co do sposobu zagospodarowania tego gruntu. Poza podatkiem musi ponosić dodatkowo 
koszty związane z korzystaniem z cudzej własności. Ograniczony jest również termin, na jaki umowa ta została zawarta, czyli mak-
symalnie 99 lat.
W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ”Przełom” użytkowanie wieczyste aktualnie stanowi 24 144 m² i dotyczy ono 30 budyn-
ków . W przypadku wieczystego użytkowania miasto Mińsk Mazowiecki jest właścicielem tych gruntów i zgodnie z kodeksową za-
sadą to, co jest na stałe związane z gruntem, stanowi własność właściciela gruntu. Użytkowanie wieczyste jest wyjątkiem od tej za-
sady. Wzniesione na oddanym gruncie budynki stanowią własność użytkownika wieczystego, w tym przypadku Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przełom”.
Aby wykupić grunt na własność należy zacząć od złożenia stosownego wspólnego wniosku do Burmistrza Miasta, gdyż w przypad-
ku ustanowionych już na rzecz mieszkańców odrębnych własności lokali zastosowanie mają wyłącznie przepisy dotyczące wyku-
pu określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz.2603 z późń.zm). 
Przekształcenie zachodzi tylko w sytuacji wyodrębnienia wszystkich lokali. W obu przypadkach wymaga to zgody każdego współ-
użytkownika  wieczystego gruntu. Wykup nie powiedzie się jeżeli, chociażby jeden współużytkownik wieczysty nie podpisze wnio-
sku lub złoży w tej sprawie swój sprzeciw. Jeżeli w tym czasie do Spółdzielni wpłynie nawet jedno żądanie o przekształcenie lokalu w 
odrębną własność i dojdzie do aktu przekształcenia spowoduje to, że nie załatwiony do tego czasu wniosek dotyczący wspomniane-
go wykupu również nie zostanie uwzględniony i całą procedurę należy wszcząć od początku. Podobnie sytuacja ma się w przypad-
ku zbycia lokalu z ustanowionym prawem odrębnej własności na rzecz innej osoby dzięki czemu pojawia się kolejny współwłaści-
ciel, który musi wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami złożyć nowy wniosek o wykup gruntu na własność. Do wniosku nale-
ży dołączyć aktualny na dzień jego złożenia odpis Księgi Wieczystej. Wykup nastąpi w momencie wydania decyzji administracyjnej 
przez Burmistrza Miasta. Cenę wykupu ustala Burmistrz na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Każdy 
współużytkownik wieczysty gruntu wnosi przypadającą od niego opłatę przed zawarciem umowy sprzedaży. Możliwe jest rozłożenie 
tej należności na raty, jak również udzielenie przez Radę Miasta zgodnie z art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosownej 
bonifikaty - minimum 50%. Po uiszczeniu wszystkich kosztów procedura wykupu kończy się zawarciem umowy sprzedaży w formie 
aktu notarialnego. Dzięki uzyskaniu prawa własności gruntu, współwłaściciele zwolnieni są  z wyższych opłat z tytułu wieczystego 
użytkowania, w dalszym ciągu płacić będą podatek od nieruchomości ustalany corocznie przez Radę Miasta.
Informując Państwa o powyższych zasadach dotyczących uzyskania prawa własności do gruntów będących aktualnie w użytkowaniu 
wieczystym chcemy podkreślić, iż Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 26.01.2010 roku zakwestionował zgodność z prawem prze-
pisów dających prawo użytkownikom wieczystym do uzyskania ustawowej bonifikaty jaką Miasto przyznaje wnioskodawcom przy 
sprzedaży gruntu. Zgodnie z postanowieniem Trybunału dotychczasowe zakwestionowane przepisy obowiązują tylko do czerwca 
2011 roku. Powyższa informacja dotyczy osób posiadających prawo odrębnej własności do lokali w następujących budynkach: Topo-
lowa 8, 10, 12, Wyszyńskiego 23, 25, 32/34, Armii Ludowej 21, 21A, Nadrzeczna 8, 10, 12, 11 Listopada 4, Szczecińska 11, Bulwarna 1, 
1A, Kościuszki 2, Warszawska 86, 88, Kopernika 4, 7, 8A, 11, 14, Okrzei 20, 23, 25, 35, 37, 1-go PLM 2, 2A.
W sprawie nabycia  prawa własności gruntów Zarząd podjął działania zmierzające do przygotowania stosownych wniosków w tej 
sprawie, które do swej prawnej skuteczności muszą być podpisane przez wszystkich współużytkowników wieczystych. Stosowne pi-
sma do zainteresowanych zostaną w miesiącu kwietniu wysłane aby w terminie do czerwca 2011 roku tam gdzie będzie to możliwe, 
czyli tam gdzie będą zgodne wnioski wszystkich zainteresowanych uzyskać prawo do gruntu i skorzystać z bonifikaty. Zainteresowa-
nych zapraszamy do biura Spółdzielni przy ulicy Kościuszki 20 pokój nr 22 w celu uzyskania bliższych wyjaśnień w tej sprawie.

                                                                                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA WŁASNOŚĆ
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R E G U L A M  I N
ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ WODY I  ODPROWADZANIA

ŚCIEKÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„PRZEŁOM” W MIŃSKU MAZOWIECKIM

I. PODSTAWA PRAWNA.
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.- o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.2003 r. nr119 poz.1116 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. 2003r nr 188 poz.1848 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali - (tekst jednolity Dz.U. 2000 r nr 80 poz.903 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. nr 46 poz. 543 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r. nr 
31 poz. 266 z późn. zm.)
6. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków (Dz.U.2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r Prawo o miarach. (Dz. U. 2004 r. nr .243 poz. 2441 oraz Rozporządzenia Min. Gosp. , Pracy i Polityki Społ. z 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2004 r. nr 77 poz. 730)
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania bu-
dynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. nr 74 poz. 836 z późn. zm.)
9. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” w Mińsku Mazowieckim.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzenia ścieków na poszczególne lokale w nieruchomo-
ściach będących w zarządzie Spółdzielni na podstawie art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 
a) “Użytkowniku „ należy przez to rozumieć : członka Spółdzielni, właściciela lokalu, osobę posiadającą własnościowe spółdzielcze prawo do 

lokalu nie będące członkami, najemcę lokalu oraz osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu.
b) „Wodomierzu indywidualnym” należy przez to rozumieć wodomierz zimnej wody zainstalowany na instalacji wodnej dostarczającej 

wodę do lokalu danego Użytkownika.
c)  „Wodomierzu głównym”  należy przez to rozumieć wodomierz zimnej wody zainstalowany na instalacji wodnej dostarczającej wodę do 

danego budynku , którego wskazania są podstawą do rozliczeń pomiędzy Spółdzielnią a Dostawcą wody.
d)  „Zdalnym odczycie” należy przez to rozumieć odczyt  za pomocą   urządzeń nie wymagających wejścia do lokalu Użytkownika 
e)  „Dostawcy wody” należy przez to rozumieć podmioty dostarczające  wodę do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
3. Każdy Użytkownik będący odbiorcą zimnej wody i odprowadzający ścieki z wewnętrznej domowej instalacji wodociągowo-kanalizacyj-
nej jest użytkownikiem systemu, który obsługuje jednocześnie wielu odbiorców.
4. Część wspólną instalacji stanowią:
a) pion wodociągowy zbiorczy, rozprowadzenie instalacji do zaworu odcinającego w lokalu (wraz z zaworem),
b) pion kanalizacyjny zbiorczy z trójnikiem przyłączeniowym do instalacji w
lokalu.
5. Każdy Użytkownik odpowiada za:
a) instalację wodociągową w lokalu od zaworu odcinającego w lokalu do punktów poboru,
b) instalację kanalizacyjną w lokalu od trójnika przyłączeniowego na pionie zbiorczym łącznie z przyborami.
6. Koszty zainstalowania wodomierza w lokalu ponosi Użytkownik lokalu. Koszty zainstalowania wodomierzy ujęć zimnej wody w częściach 
wspólnych w budynku obciążają odpowiednio koszty eksploatacji budynku. Koszty zainstalowania wodomierzy w lokalach będących wła-
snością Spółdzielni  obciążają odpowiednio koszty  Spółdzielni. Ujęcia zimnej wody w częściach wspólnych budynku, lokalach będących 
własnością Spółdzielni oraz wszystkich lokalach użytkowych  winny być wyposażone w wodomierze.
7. Koszty danego budynku z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków składają się z:
a) kosztów za wodę i odprowadzenie ścieków według wskazań wodomierzy głównych Dostawcy wody,
b) opłaty abonamentowej za wodomierz główny Dostawcy,
c)  inne elementy kalkulacyjne Dostawcy w przypadku ich wprowadzenia.
8. Do rozliczania kosztów wody zimnej i odprowadzania ścieków stosowane są stawki i taryfy Dostawcy wody.
9. Koszt przywrócenia działania odczytu zdalnego wodomierza  i koszt wymiany nadajnika  który uległ zniszczeniu wskutek niewłaściwego  
użytkowania pokrywa Użytkownik lokalu.

III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1.Określenie ilości zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla poszczególnych budynków odbywa się w zależności od rozwiązań  technicz-
nych:
a) dla budynku - jako suma zużycia wody według wskazań zamontowanych wodomierzy Dostawcy w danym budynku.
b) dla grupy budynków – w przypadku gdy budynki te są obsługiwane przez jeden wodomierz Dostawcy według wskazań tego wodomie-
rza.
2.  Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w poszczególnych budynkach odbywa się według następujących zasad:
2.1 W budynkach, w których wszystkie lokale i ujęcia wody w częściach wspólnych budynku wyposażone są w wodomierze (lokale opomia-
rowane) podstawę do rozliczeń zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków stanowią wskazania wodomierzy indywidualnych. Różnicę 
pomiędzy zużyciem wody wykazanym przez wodomierz główny a zużyciem wody, wynikającym z sumy wskazań wodomierzy indywidual-
nych w lokalach, rozdziela się proporcjonalnie do zużycia wykazanego przez wodomierze  indywidualne.
2.2 W budynkach, w których tylko część lokali jest opomiarowanych, zużycie zimnej wody i ilość odprowadzanych ścieków ustala się na-
stępująco:        
a) w lokalach opomiarowanych – ilość wody - według wskazań wodomierzy   indywidualnych ,
b) w lokalach nieopomiarowanych – przy zastosowaniu miesięcznych norm zużycia wody:
- 7m³ na osobę w budynku z instalacją tylko wody zimnej
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- 10 m³ na osobę w budynku z instalacją zimnej i ciepłej wody
Różnicę pomiędzy zużyciem wody wykazanym przez wodomierz główny a zużyciem wody wynikającym z sumy wskazań wodomierzy in-
dywidualnych w lokalach i ilością wody jaką obciążono lokale nie opomiarowane rozdziela się proporcjonalnie do ilości wody jaką obcią-
żono poszczególne lokale. 
2.3 W zakresie rozliczania różnic pomiędzy zużyciem wskazanym przez wodomierz główny  a sumarycznym zużyciem wody wodomierzy 
lokalowych, wodomierze w lokalach traktowane są jako podzielniki kosztów tych różnic.
2.4  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy wodomierzy  z przyczyn niezawinionych przez Użytkownika , należność za po-
braną wodę w okresie od ostatniego odczytu  obliczana będzie według średniego zużycia wody z dwóch okresów rozliczeniowych  poprze-
dzających okres awarii   wodomierzy.
2.5  W przypadku kwestionowania przez Użytkownika lokalu prawidłowości pracy wodomierza , Spółdzielnia zleci na jego pisemny wnio-
sek dokonanie technicznej ekspertyzy urządzenia. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działania wodomierza, koszt ekspertyzy 
technicznej poniesie Użytkownik lokalu. Potwierdzenie w wyniku ekspertyzy nieprawidłowej pracy wodomierza, spowoduje dokonanie 
przez Spółdzielnię korekty obciążenia za wodę. Korekta będzie dotyczyć obciążenia za okres  ostatniego odczytu. Należność za zużycie wody 
będzie obliczona według średniego zużycia wody z poprzednich dwóch okresów rozliczeniowych . W tym przypadku koszt ekspertyzy po-
nosi Spółdzielnia.
2.6  Użytkownik lokalu, który naruszy system pomiaru wody, oprócz sankcji przewidzianych w niniejszym regulaminie, ma obowiązek po-
krycia kosztów związanych z doprowadzeniem instalacji do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną, wymianą uszkodzonych liczników, 
legalizacją oraz oplombowaniem.
2.7  W przypadku uszkodzenia wodomierza z winy Użytkownika,    braku lub uszkodzenia plomby legalizacyjnej lub montażowej , stoso-
wania urządzeń zakłócających pracę wodomierza, niemożności dokonania odczytu wodomierza, nie udostępnienia lokalu mimo dwukrot-
nego   powiadomienia o terminie odczytu -   wielkość zużycia wody i  odprowadzenia ścieków zostanie obliczona jako ryczałt stosowany 
do lokali   nieopomiarowanych.
Takie rozliczenie kosztów dostawy wody stanowi ostateczne obciążenie lokalu. Rozliczenie według wskazań wodomierzy lokalowych doko-
nuje się dopiero za okres następny po umożliwieniu przez Użytkownika dokonania odczytu lub wymiany wodomierzy. 
2.8. W przypadku braku legalizacji wodomierza dopuszcza się rozliczenia kosztów zużycia wody na podstawie jego wskazań w sytuacji, gdy 
w wyniku sprawdzenia potwierdzi się prawidłowość działania wodomierza. 
3. Koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków oblicza się jako iloczyn wyliczonej jak w punkcie 2. ilości wody i ceny dostawcy za 
1m³ wody i odprowadzenia ścieków.
4. Opłata abonamentowa obciąża wszystkich odbiorców wody i odprowadzających ścieki a ustalana jest na podstawie faktur Dostawcy. Roz-
liczenie na poszczególne lokale odbywa się proporcjonalnie do ilości lokali w danym budynku. Opłata abonamentowa stanowi składową 
część opłaty eksploatacyjnej.

IV. ZASADY DOKONYWANIA ODCZYTÓW WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH                                                  
1. Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych dokonują osoby upoważnione 
przez Zarząd Spółdzielni. Osoby te sprawdzają prawidłowość montażu wodomierza, stan plomb, numer i wskazania wodomierza.
2. Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych dokonywane będą w terminach półrocznych  - na koniec miesiąca kwietnia i paździer-
nika każdego roku.
3. O terminie odczytów w okresach rozliczeniowych użytkownicy lokali zostaną powiadomieni poprzez  wywieszenie ogłoszeń na tabli-
cach ogłoszeniowych w
budynkach na 3 dni  przed terminem odczytów.
4. Użytkownicy zobowiązani są udostępnić wodomierze indywidualne do odczytu i powinny one być łatwo dostępne,  niezabudowane i nie 
zastawione wyposażeniem lub meblami .
5. Spółdzielnia może dokonywać odczytów kontrolnych wodomierzy w różnych 
terminach /niezależnych od okresów rozliczeniowych/ bez wcześniejszego uprzedzania Użytkowników lokali.
6. Odczyty wodomierzy indywidualnych dokonywane są w m3 przy zastosowaniu zaokrągleń: do 0,49 m³ – w dół, od 0,5m³ – w górę.  
7. W przypadku zastosowania ryczałtowego rozliczania wody z powodów określonych w rozdziale III pkt 2.7 , rozliczenie na podstawie 
wskazań wodomierza indywidualnego może nastąpić po ponownym ustaleniu stanu początkowego na następny okres rozliczeniowy.

V. ZASADY USTALANIA ZALICZEK I ICH ROZLICZANIA NA POKRYCIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA     
ŚCIEKÓW. 
1. Użytkownicy w ciągu okresu rozliczeniowego wnoszą opłaty  zaliczkowe na  
poczet zużytej wody i odprowadzenia ścieków.
2. Wysokość zaliczek ustala się na podstawie średniego zużycia z poprzedniego  okresu rozliczeniowego w danym lokalu.
3. Użytkownicy mają obowiązek wystąpić o zmianę wysokości zaliczki w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu nie-
opomiarowanym. Zmiana obowiązywać będzie od następnego miesiąca kalendarzowego od daty zgłoszenia.
4. Rozliczenie dokonywanych przez Użytkowników zaliczek za zimną wodę i odprowadzane ścieki następuje za dany okres w następujący 
sposób:
a) w przypadku gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym jest wyższa od kosztów za wodę i ścieki w tym okresie, nadpła-

ta ta jest zaliczana w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości opłat eksploatacyjnych i odsetek od tych zadłużeń oraz innych należno-
ści. Pozostała część nadpłaty zaliczana jest na poczet bieżących opłat eksploatacyjnych. Na pisemny wniosek Użytkownika wniesiony do 
trzydziestu dni od daty otrzymania rozliczenia, nadpłata, której kwota po potrąceniu należności o których mowa powyżej zostanie zwró-
cona na 

wskazane konto przez Użytkownika,
b) w przypadku, gdy suma wpłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym nie pokrywa kosztów poniesionych za wodę i ścieki w tym okre-

sie, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę przy najbliższej opłacie eksploatacyjnej lecz nie później niż w terminie trzy-
dziestu dni od daty doręczenia rozliczenia. Nie uregulowanie niedopłaty w terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych,

c/ dokonywanie przez Użytkowników wpłat zaliczkowych w niższej wysokości niż zostało to ustalone przez Zarząd, samowolne dokonywa-
nie potrąceń przed otrzymaniem rozliczenia indywidualnego lokalu z tytułu rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków lub w innej wy-
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sokości niż wykazano w rozliczeniu jest niedopuszczalne i traktowane będzie jako zaległości w opłatach,
d) Użytkownik może wnieść do Spółdzielni reklamację w sprawie rozliczenia zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków, w nieprzekra-

czalnym terminie do czternastu dni od dnia jego otrzymania. Reklamacja złożona w terminie winna być rozpatrzona w ciągu  trzydzie-
stu dni,

e/ po zamknięciu okresu rozliczeniowego należności z tytułu uznanych reklamacji będą zaliczone na poczet następnego okresu rozlicze-
niowego.

5. W przypadku zmiany ceny wody przez Dostawcę w trakcie okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokona dodatkowych odczytów wodo-
mierzy indywidualnych , których wskazania będą uwzględniane przy rozliczeniu kosztów dostaw wody i odprowadzenia ścieków na koniec 
okresu rozliczeniowego . Nie udostępnienie lokalu w celu dokonania odczytu dodatkowego spowoduje zastosowanie do rozliczenia tych 
kosztów średniej ceny  wody i ścieków  stosowanej w danym okresie rozliczeniowym.
6. W przypadku zmiany Użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego saldo opłat powstałe w wyniku rozliczenia kosztów dostawy 
wody i odprowadzenia ścieków obciąża Użytkownika , któremu przysługuje prawo do lokalu na dzień dokonania rozliczenia. 
Możliwe jest dokonanie odczytu pośredniego i rozliczenie  na jego podstawie  kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków poniesionych 
przez dotychczasowego i aktualnego Użytkownika lokalu pod warunkiem zgłoszenia na piśmie do Spółdzielni przez obydwie strony woli 
dokonania przedmiotowego odczytu i rozliczenia. W takim przypadku Użytkownik zdający lokal ma obowiązek wskazać Spółdzielni adres 
do korespondencji, na który zostanie przesłane rozliczenie, jak również jest zobowiązany do uregulowania ewentualnych należności.
7. Przed przystąpieniem do montażu wodomierzy indywidualnych Użytkownik
zobowiązany jest uzyskać zgodę Spółdzielni określającą warunki montażu.
8. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić fakt zamontowania wodomierzy indywidualnych w administracji Spółdzielni celem odbioru tech-
nicznego i zaplombowania wodomierza.
9. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić po odbiorze wodomierza , że jego lokal jest opomiarowany w celu zmiany sposobu rozliczenia za 
zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków. Zmiana rozliczenia w tym przypadku nastąpi od  nowego miesiąca kalendarzowego, o ile 
zgłoszenie nastąpi na 14 dni wcześniej.

VI. ODCIĘCIE DOPŁYWU WODY
1.W przypadku nie wnoszenia opłat eksploatacyjnych Spółdzielnia może dokonać odcięcia:
a) dostawy wody zimnej i ciepłej za okres zadłużenia powyżej 6-ciu miesięcy Użytkownikom lokali mieszkalnych.
b) dostawy wody zimnej i ciepłej za okres zadłużenia powyżej 3-ch miesięcy Użytkownikom lokali użytkowych.
2. Odcięcie wody w przypadkach określonych w pkt 1 może nastąpić po wcześniejszym   powiadomieniu Użytkownika z 30 dniowym wy-
przedzeniem o zamierzonym odcięciu wody.
3. Decyzja o odcięciu wody może nastąpić po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu do uiszczenia opłat eksploatacji.

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
l. Zabronione jest wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków:
a) stanowiących zagrożenie dla:
- zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
- wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,
- jakości wód będących odbiornikiem ścieków;
b) zawierających odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości lub zatkania przewodów kanalizacyjnych, a w szcze-

gólności żwiru, piasku, szkła, wytłoczyn, drożdży, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnio-
nym;

c) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów mas bitumicznych,  mieszanin cemento-
wych, substancji palnych i wybuchowych /benzyny, nay, oleju opałowego/;

d) tłuszczy i innych nie rozpuszczalnych w wodzie odpadów z gospodarstwa domowego;
e) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad itp.
2. Użytkownicy lokali zobowiązani są do:
a) utrzymania we właściwym stanie technicznym należących do niego urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych,
b) nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę
stanu technicznego urządzeń wodociągowych bez uzyskania zgody Spółdzielni. W razie wykonania takich czynności Użytkownicy będą 

obciążeni przywróceniem instalacji do stanu pierwotnego / w tym kosztami serwisowymi firmy odczytującej/rozliczającej w przypadku 
uszkodzenia wodomierzy odczytywanych zdalnie, 

c) nadzorowania i utrzymania we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, miejsca w którym jest zainstalowany wodomierz indywi-
dualny oraz zabezpieczenia wodomierza indywidualnego przed uszkodzeniem.

d) kontrolowania sprawnego funkcjonowania wodomierza indywidualnego zainstalowanego w danym lokalu,
e) natychmiastowego powiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu zerwania plomby z wodomierza indywidualnego, jego osłon a także o 

uszkodzeniu wodomierza indywidualnego  a w szczególności braku wskazań zużycia wody,
f) udostępnienia lokalu osobom upoważnionym przez Zarząd Spółdzielni w celu dokonania odczytu wodomierzy bądź kontroli stanu in-

stalacji i urządzeń,
g) zgłoszenia do Spółdzielni konieczności legalizacji wodomierzy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i zapewnienia dostępu do lokalu celem dokonania jego legalizacji bądź wymiany. 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wodomierze stanowią własność Użytkowników, którzy posiadają   prawo do lokali, za wyjątkiem lokali użytkowanych  na podstawie  
umowy najmu.  Użytkownik jest  odpowiedzialny za ich sprawne funkcjonowanie .
2.Wodomierze główne dla wody zimnej są własnością Dostawcy; podlegają legalizacji i wymianie przez Dostawcę wody.
3.Za legalizację i sprawność wodomierzy zużycia wody w lokalach odpowiada Użytkownik.
4.Spółdzielnia w ramach zarządu powierzonego na podstawie art.27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  podejmie odpowiednie dzia-
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łania organizacyjne, aby proces legalizacji zamontowanych wodomierzy był dokonywany sprawnie, przez uprawnione podmioty i w sposób 
możliwie najmniej uciążliwy dla Użytkowników.  
Legalizacja wodomierzy następować będzie wg harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.
5.W przypadku konieczności  dokonania  legalizacji wodomierza poza ustalonym harmonogramem  lub w przypadku  nie udostępnienia  
lokalu w celu przeprowadzenia wymiany wodomierza w ramach  ustalonego harmonogramu  Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność 
za legalizację i pokrywa koszty ewentualnego sprawdzenia prawidłowości jego działania. 
6.Zasady określone w pkt 1-6 zastosowanie mają także do legalizacji wodomierzy zużycia wody ciepłej.
7.W budynkach, w których odbiorcą ścieków jest Dostawca wody stawka za 
1 m³ zużycia zimnej wody i odprowadzenie ścieków jest stawką scaloną obejmującą wodę zimną i ścieki.
7. Wniesienie reklamacji odnośnie zużycia lub rozliczenia zużycia wody nie zwalnia Użytkownika z uiszczenia naliczonej opłaty.
8. Odmowa  udostępnienia lokalu celem dokonania odczytu  kontrolnego albo stwierdzenie wykonania obejścia wodomierza lub innych 
czynności mogących mieć wpływ na zakłócenie wskazań wodomierza może spowodować skierowanie sprawy na drogę postępowania są-
dowego.                                                         
        Sekretarz Rady Nadzorczej                           Przewodniczący  Rady Nadzorczej

REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT  Z TYTUŁU GOSPODARKI  ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „PRZEŁOM” W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SPIS TREŚCI
1. Podstawa prawna 
2. Postanowienia ogólne 
3. Zasoby Spółdzielni 
4. Zasady rozliczania kosztów i przychodów 
5. Jednostki rozliczeniowe przychodów i kosztów 
6. Zasady rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów  
7. Przepisy końcowe
l. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76. poz. 694 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 206 r. nr 121. poz. 844 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 ze zm.)
7. Statut Spółdzielni  Mieszkaniowej „ Przełom” w Mińsku Mazowieckim
8. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na poszczególne lata

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania wysokości opłat ponoszonych przez:
- członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu, lub prawo odrębnej własności lokalu,
- właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni,
- osoby nie będące członkami Spółdzielni posiadające własnościowe prawa do lokali,
2. Gospodarka zasobami spółdzielni w rozumieniu niniejszego Regulaminu realizowana jest w odniesieniu do lokali mieszkalnych i użytko-
wych oraz innych elementów składających się na nieruchomości spółdzielni, stanowiących własność Spółdzielni oraz objętych jej zarządem 
i określonych w niniejszym regulaminie.
3. Podstawą do przeprowadzenia rozliczeń kosztów gospodarki zasobami spółdzielni jest plan gospodarczo-finansowy uchwalany przez 
Radę Nadzorczą na dany rok. Plan ten, w przypadku wystąpienia w trakcie roku zmian istotnie wpływających na koszty gospodarki zaso-
bami może zostać skorygowany.
4. Po zakończeniu roku dokonywane jest ustalenie wyniku gospodarki zasobami spółdzielni. Nadwyżka lub niedobór zwiększa odpowied-
nio przychody lub koszty w roku następnym.

III. ZASOBY SPÓŁDZIELNI
1. Nieruchomości stanowią działki wraz z budynkami  na nich posadowionymi oraz inne budowle niezbędne dla właściwego funkcjono-
wania nieruchomości. 
2. Do nieruchomości składających się na mienie spółdzielni zaliczamy te, w stosunku do których spółdzielnia posiada tytuł prawny.
3. Część wspólna nieruchomości obejmuje działkę gruntu, na której posadowiony jest budynek lub budynki oraz budowle i części budyn-
ków a także ciągi komunikacyjne, instalacje i wyposażenie składające się na infrastrukturę techniczną, które nie służą do wyłącznego użyt-
kowania przez właścicieli poszczególnych lokali.
4. Do części wspólnej budynku zalicza się: klatki schodowe, suszarnie, inne pomieszczenia gospodarcze ogólnego użytku, przyłącza i insta-
lacje techniczne oraz mury zewnętrzne i dach.
5. Pod pojęciem zasobów spółdzielni należy rozumieć znajdujące się w budynkach lokale mieszkalne i użytkowe oraz pozostałe pomiesz-
czenia, a także urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla pra-
widłowego korzystania z lokali, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowa-
nie oraz administrowanie.
6. Do zasobów spółdzielni zaliczamy:
- lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami i wyposażeniem technicznym tj. klatki schodowe, strychy, 

piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże, dźwigi osobowe i towarowe, urządzenia do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie,
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- pomieszczenia znajdujące się w budynkach lub poza nimi, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowa-
nia oraz korzystania z nieruchomości,

- lokale wykorzystywane na rzecz funkcjonowania spółdzielni lub jej jednostek  administracyjnych oraz utrzymania nieruchomości w na-
leżytym stanie,

- urządzenia i infrastrukturę techniczną terenów, na których zlokalizowane są nieruchomości wchodzące w skład zasobów spółdzielni lub 
podlegające zarządzaniu przez spółdzielnię, takie jak: przewody sieci wodnokanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, przepompownie, bra-
my i ogrodzenia, ciągi komunikacyjne, oświetlenie zewnętrzne, parkingi, altany śmietnikowe zieleń wraz z elementami kształtowania kra-
jobrazu itd.

- grunt, na którym zostały posadowione wyszczególnione powyżej elementy.

IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
1. Przez pojęcie kosztów gospodarki zasobami spółdzielni należy rozumieć ogół kosztów ponoszonych przez spółdzielnię w wyniku reali-
zacji procesu gospodarowania zasobami spółdzielni. Koszty gospodarki zasobami spółdzielni obejmują w szczególności następujące rodza-
je kosztów:
- ciepła przeznaczonego do ogrzewania zasobów spółdzielni (koszty centralnego ogrzewania),
- ciepła przeznaczonego do ogrzewania wody użytkowej (koszty ciepłej wody),
- wody i kanalizacji, 
- wywozu nieczystości stałych, 
- energii elektrycznej na potrzeby ogólne, w tym oświetlenia terenu i części wspólnych nieruchomości, urządzeń i instalacji technicznych, 
- gazu,
- utrzymania porządku oraz czystości i należytego stanu sanitarnego w zasobach spółdzielni,
- wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji elementów zasobów spółdzielni przewidzianych odnośnymi przepisami, 
- opłat z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- odpisu na fundusz remontowy spółdzielni, z którego środków  finansowane są remonty zasobów spółdzielni,
- konserwacji zasobów spółdzielni wraz z ich integralnymi urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem,
- koszty ogólne administracji i zarządzania zasobami spółdzielni,
- działalności społeczno - kulturalnej,
- innych, realizowanych w oparciu o uchwały organów spółdzielni
2. Koszty gospodarki zasobami spółdzielni pokrywane są z przychodów spółdzielni a w szczególności:
- opłat eksploatacyjnych z lokali,
- opłat z tytułu korzystania z zasobów spółdzielni takich jak: dzierżawa terenów, opłaty za umieszczenie reklam, opłaty z tytułu posiada-

nia psów itp.
- opłat z tytułu najmu powierzchni i pomieszczeń oraz innych elementów zasobów spółdzielni,
- uzyskanych odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań wobec spółdzielni,
- przychodów finansowych uzyskanych w wyniku gospodarowania środkami finansowymi spółdzielni.
3. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o rachunek ekonomiczny a okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Rozliczenie przychodów i kosztów gospodarki zasobami dokonywane jest w okresach rocznych w terminach wynikających z odnośnych 
przepisów, poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego składającego się z bilansu spółdzielni, rachunku zysków i strat, zestawienia 
zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Przedstawione powyżej zasady nie obejmują 
rozliczenia następujących składników kosztów gospodarki zasobami:
- kosztów centralnego ogrzewania, których terminy rozliczania określone zostały w  Regulaminie rozliczenia kosztów dostaw energii ciepl-
nej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody.
- kosztów zimnej wody, których terminy rozliczania określone zostały w Regulaminie rozliczenia kosztów zimnej wody i odprowadzania 
ścieków.
5. Rozliczanie przychodów i kosztów gospodarki zasobami spółdzielni prowadzone jest odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.
6. Przychody i koszty gospodarki zasobami spółdzielni rozliczane są w odniesieniu do powierzchni użytkowej poszczególnych nieruchomo-
ści oraz poszczególnych lokali w tej nieruchomości.
7. Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnej nieruchomości rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w tej nie-
ruchomości.
8. Poszczególne rodzaje kosztów wynikających z prowadzenia gospodarki zasobami spółdzielni,  obciążające  poszczególne  nieruchomości  
określone  są  według  następujących zasad:
a) koszty ciepła, wody, wywozu nieczystości stałych, energii elektrycznej, gazu, utrzymania czystości, konserwacji, domofonów,  – w wyso-

kości rzeczywiście poniesionej,
b) podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie – w wysokości określonej w uchwale właściwego organu gminy,
c) koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi  spółdzielni, na które składają się w szczególności koszty ogólne i administracji, działalno-

ści organów spółdzielni oraz koszty nie mogące być przypisane bezpośrednio do danej nieruchomości, według ustalonej i zatwierdzonej 
przez Radę Nadzorczą struktury na poszczególne nieruchomości, a w obrębie danej nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użyt-
kowej – w wysokości rzeczywiście poniesionej

d) koszty odpisu na fundusz remontowy i konserwację ustalane  wyliczane jako iloczyn powierzchni użytkowej danego lokalu i  stawek jed-
nostkowych ustalanych przez Radę Nadzorczą.

V. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
1. Przy rozliczaniu przychodów i kosztów stosowane są następujące rodzaje jednostek rozliczeniowych:
a) metr kwadratowy [m²] powierzchni użytkowej lokali – stosowany do rozliczania kosztów ogólnych działalności Spółdzielni, opłat sta-

łych za centralne ogrzewanie, podatków od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie, konserwacji i remontów budynków, ochro-
ny osiedla, ubezpieczenia majątku Spółdzielni, utrzymania czystości i należytego stanu sanitarnego, kosztów wywozu nieczystości stałych 
w odniesieniu do lokali użytkowych, a także działalności społeczno-kulturalnej,

b) lokal – stosowane do rozliczenia kosztów konserwacji i wymiany instalacji domofonu i anteny zbiorczej,
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c) m³ - stosowany do rozliczenia  kosztów zimnej wody, centralnej  ciepłej wody użytkowej i odprowadzania ścieków.
d) osoba – stosowana do rozliczenia kosztów dostawy gazu i wywozu nieczystości stałych z lokali mieszkalnych.
2. Określenie powierzchni użytkowej lokali.
a) jeżeli dla rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jednostką fizyczną jest m² powierzchni użyt-

kowej lokali, to dla ustalenia tej powierzchni przyjmuje się powierzchnię określoną w uchwale Zarządu określającej przedmiot odrębnej  
własności  lokali , aktach notarialnych , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach powierzchnie te można ustalić z natury.

b) przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się wymiary na wysokości 1,0 m ponad  poziomem podłogi. Wynik pomiaru powierzchni użyt-
kowej lokalu podaje się z dokładnością do 0,1 m². Przy ustalaniu powierzchni nie wlicza się wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 
m². Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na 
ich przeznaczenie i sposób użytkowania, takich jak np. pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp. pomieszczenia służące miesz-
kalnym i gospodarczym celom użytkowania. 

c) do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą  przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie 
wlicza się do powierzchni użytkowej  lokalu mieszkalnego: balkonów, logii/ nawet w przypadkach kiedy powierzchnie te zostały zaliczo-
ne do powierzchni użytkowej w przydziałach lokali, uchwałach dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności bądź aktach nota-
rialnych ustanawiających odrębną  własność lokali/  antresoli, pralni,  suszarni, strychów, piwnic. Do powierzchni użytkowej lokalu miesz-
kalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi / np. w mansardach /, której wy-
sokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 140cm do 220cm, to do 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu lub jego 
części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się 100%.

d) do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przyna-
leżnych. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane. Powierzch-
nia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją lokalu jest powierzchnią tego lokalu. Do powierzchni lokalu użytkowe-
go zalicza się powierzchnie piwnic przynależnych do lokalu.

e) do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomiesz-
czenia wewnątrz lokalu.

f) powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali / np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne / należy doliczyć 
w częściach proporcjonalnych  do  powierzchni poszczególnych lokali

g) jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów gospodarki zasobami  mieszkaniowymi fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób 
, to uwzględnia się osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy oraz osoby faktycznie korzystające z lokalu. Ilość osób  ustala się w   
oparciu o ewidencję ludności  prowadzoną  przez Urząd Miasta , rejestry Spółdzielni oraz oświadczenia użytkowników  lokali. W przy-
padku powstania wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących lokal Spółdzielnia może wszcząć postępowanie wyjaśniające. 

VI. ZASADY ROZLICZANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW.
Poszczególne kategorie kosztów ponoszonych w gospodarce nieruchomościami definiowane są i rozliczane następująco:
1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.
1) Łączne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni rozlicza się proporcjonalnie do przychodów od lokali mieszkalnych , 
użytkowych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. 
2) Nie obciąża się kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi lokali i pomieszczeń ogólnego użytku takich jak: pralnie, suszarnie, prze-
chowalnie wózków, lokale wykorzystywane na cele społeczno-kulturalne itp., pod warunkiem zachowania ich ogólnej dostępności.
2. Podatek od nieruchomości.
1) Podatek od nieruchomości jest kosztem danej nieruchomości. Wysokość tego podatku wyliczana jest na podstawie stawek jednostkowych 
uchwalonych przez właściwy organ oraz powierzchni właściwych dla poszczególnych nieruchomości. Podatek od nieruchomości naliczany 
jest od gruntu, na którym posadowione są budynki oraz od samych budynków. Stawki podatku od nieruchomości są zróżnicowane w za-
leżności od przeznaczenia lub sposobu użytkowania lokalu.
2) Właściciele lokali wyodrębnionych opłacają podatek od nieruchomości  we własnym zakresie w wysokości uchwalonej przez właściwy 
organ .
3. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
1) Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest kosztem danej nieruchomości. Wysokość tej opłaty wyliczana jest jako iloczyn po-
wierzchni działki gruntu właściwej dla danej nieruchomości oraz stawki jednostkowej uchwalonej przez właściwy organ. 
2) Koszty wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej obciążają wszystkie lokale znajdujące 
się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej proporcjonalnie do ich powierzchni.
3) Właściciele lokali wyodrębnionych wnoszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego we własnym zakresie w wymiarze wynikającym z 
udziału w części wspólnej danej nieruchomości, ustalonej przez organ administracji państwowej.
4. Konserwacja zasobów spółdzielni.
a) Koszty konserwacji, przez które rozumiane są koszty bieżących przeglądów, utrzymania właściwego stanu eksploatacyjnego, bieżących 

napraw obejmują koszty wykonawstwa obcego lub własnego. 
b) Koszty konserwacji obejmują wyłącznie koszty prac, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia właściwego stanu techniczne-

go zasobów w celu bieżącego ich wykorzystywania przez ogół uprawnionych. Rozliczane są proporcjonalnie do przychodów od loka-
li mieszkalnych.

5. Remonty.
1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zgodnie z  art. 6 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obcią-
żają koszty gospodarki zasobami spółdzielni. Ze środków funduszu remontowego finansowane są remonty zasobów spółdzielni zgodnie z 
planem remontów, który stanowi część planu finansowo gospodarczego spółdzielni na dany rok obrachunkowy zatwierdzanego przez Radę 
Nadzorczą. Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego prowadzona jest odrębnie dla każdej nieruchomości.
2. Na koszty remontów finansowanych z funduszu remontowego składają się:
a) koszty robót wykonawców zewnętrznych oraz wykonawstwa własnego wraz z kosztami materiałów, zaopatrzenia, transportu itp. , ponie-

sionymi na remonty zasobów składających się na daną nieruchomość.
b) koszty prac remontowych poprawiających parametry eksploatacyjne budynku,
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c) kwoty udzielonych bonifikat i wypłaconych odszkodowań 
3. Koszty remontów i napraw rozliczane są na poszczególne nieruchomości.  
6. Utrzymanie porządków i czystości.
1)  Na koszty utrzymania zasobów spółdzielni w stanie należytego porządku i czystości składają się następujące koszty składowe:
a) sprzątania części wspólnych budynków oraz innych pomieszczeń wykorzystywanych przez spółdzielnię do zarządzania nieruchomo-

ścią,
b) sprzątania terenów nieruchomości, w tym ciągów komunikacyjnych, terenów zielonych, altan śmietnikowych itp.
c) utrzymania i pielęgnacji trawników, krzewów, drzew oraz nasadzeń,
d) dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 
e) utrzymania należytego stanu sanitarnego 
f) usług kominiarskich.
g) wywozu nieczystości stałych
h) wynagrodzenia sprzątaczy i narzuty na wynagrodzenia
2)  Koszty wskazane w pkt 1 ppkt a,b,c rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni lokali. 
3) Koszty wskazane w pkt 1 ppkt d, e rozliczane są proporcjonalne na poszczególne nieruchomości.
4) Koszty wskazane w pkt 1 ppk f rozliczane są proporcjonalnie do ilości osób w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Lokale użytkowe 
obciążane są kosztami określonymi w ppkt f proporcjonalnie do powierzchni użytkowej tych lokali. 
7. Wykonywanie przeglądów wymaganych obowiązującymi  przepisami  prawa.
Koszty   przeglądów  budynków, w tym:
- corocznych przeglądów ciągów wentylacyjno-kominowych,
- corocznych przeglądów instalacji gazowych,
- corocznych i pięcioletnich przeglądów budynków i budowli posiadających książki obiektu budowlanego,
- przeglądu instalacji elektrycznej pod kątem jej bezpieczeństwa w okresach pięcioletnich, obciążają  daną  nieruchomość.
8. Zużycie energii elektrycznej.
1. Koszty energii elektrycznej stanowią kwoty poniesione na dostawę energii elektrycznej przez Zakład  Energetyczny w wysokości ustalo-
nej w oparciu o faktury sporządzone na podstawie odczytów liczników energii elektrycznej i obciążają daną nieruchomość. Koszt energii 
elektrycznej obciążający daną nieruchomość wynika z sumarycznego zużycia wykazanego przez wszystkie liczniki energii elektrycznej mie-
rzących zużycie  energii dla wspólnych części nieruchomości.
2. Koszty energii elektrycznej zużytej przez zespoły garażowe rozliczane są raz w roku.
a) koszty energii elektrycznej zużytej przez zespoły garażowe obciążają użytkowników garaży proporcjonalnie do wskazań podliczników 

energii elektrycznej znajdujących się  w poszczególnych garażach .
b) jeżeli w zespole garażowym część garaży nie jest wyposażona w podliczniki energii elektrycznej lub użytkownicy nie umożliwią odczy-

tu podliczników koszt tej energii rozlicza się w następujący sposób: użytkownicy garaży opomiarowanych pokrywają koszt energii elek-
trycznej proporcjonalnie do wskazań podliczników energii. Pozostała części kosztów dzielona jest proporcjonalnie do ilości  garaży z któ-
rych brak jest odczytów i garaży nieopomiarowanych. 

c) w przypadku braku podliczników w poszczególnych garażach / w całym zespole garażowym/ koszty zużytej energii elektrycznej przez 
dany zespół garażowy rozliczane są proporcjonalnie do ilości garaży. 

9. Zużycie gazu w budynkach niewyposażonych w indywidualne liczniki .
1. Koszty gazu stanowią kwoty wykazane w fakturach PGN i G Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem wystawionych zgodnie ze wskazaniami 
głównych liczników gazu pobranego przez daną nieruchomość. 
2. Koszty dostawy gazu  do danej nieruchomości rozliczane są proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości.
10. Woda i odprowadzanie ścieków dla potrzeb lokali administracyjnych.
1)  Koszty  zużycia  wody oraz odprowadzania ścieków powstałe w związku z eksploatacją nieruchomości  stanowiących mienie Spółdzielni 
oraz lokali administracyjnych Spółdzielni obciążają wszystkie pozostałe  nieruchomości  proporcjonalnie do powierzchni lokali.     
2) Zasady  rozliczenia  kosztów zużycia wody i kosztów odprowadzenia ścieków powstałych w związku  z eksploatacją poszczególnych lo-
kali, za wyjątkiem lokali określonych w ppkt 1, określa  odrębny regulamin.  
101 Ciepło do ogrzewania pomieszczeń i wody dla potrzeb lokali administracyjnych .
1). Koszty ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania wody użytkowej dla potrzeb lokali administracyjnych Spółdzielni  rozlicza się 
wg zasad określonych w pkt 9 ppkt 1.
2)  Zasady rozliczenia kosztów ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania wody użytkowej  powstałych w związku z eksploatacją po-
szczególnych lokali, za wyjątkiem lokali wskazanych w ppkt 1 określa odrębny regulamin.  
12. Wywóz nieczystości stałych.
1. Koszty wywozu śmieci obejmują kwoty wykazane w fakturach firmy odbierającej, zgodnie z zawartą przez Spółdzielnię umową na wy-
wóz nieczystości stałych.
2. Rozliczenie kosztów na poszczególne lokale w danej nieruchomości prowadzone jest według następujących zasad:
a) koszt wywozu nieczystości z danej nieruchomości określa się według rzeczywiście ponoszonych kosztów,
b) jednostką rozliczeniową dla lokali mieszkalnych jest  liczba osób ustalona w sposób wskazany w rozdziale V pkt2 ppkt g. Koszt wywo-

zu nieczystości stałych obciążający dany lokal obliczany jest jako iloczyn ilości osób zamieszkujących w lokalu oraz stawki jednostkowej 
przypadającej na jedną osobę zamieszkałą w zasobach Spółdzielni. Koszt ten ustala Zarząd Spółdzielni.

c) koszty wywozu nieczystości dla lokali użytkowych ustalany jest według powierzchni użytkowej tych lokali. Stawkę opłaty za wywóz nie-
czystości stałych przypadającą na jeden m² ustala Zarząd Spółdzielni. Koszty wywozu nieczystości stałych dla lokali użytkowych mogą 
być ustalane indywidualnie dla każdego kontrahenta na podstawie odrębnej kalkulacji uwzględniającej specyfikę prowadzonej działal-
ności i sposobu wykorzystywania lokalu.

VII. PRZEPISY  KOŃCOWE
1.Zasady i wysokość opłaty z tytułu  zwiększonych kosztów eksploatacyjnych związanych z posiadaniem przez użytkowników lokali miesz-
kalnych psów określa Rada Nadzorcza.
2. Zasady  rozliczania pożytków określa odrębny regulamin.
         Sekretarz Rady Nadzorczej                     Przewodniczący  Rady Nadzorczej
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Zamienię 38m2 p.III blisko dwor-
ca PKP i PKS na niższe piętro lub  
parter. Dzielnica bez znaczenia. 
Może być os. Targówka lub inne. 
tel: 25 758 94 39

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM”
w Mińsku Mazowieckim

05-300 ul. Kościuszki 20 tel.25 758 5011, fax  25 758 3867
o g ł a s z a

przetarg nieograniczony
na wykonanie modernizacji

anten zbiorczych w zasobach Spółdzielni

Przetarg odbędzie się w dniu 9.04.2010 r o godz.10.oo

Wadium w wysokości 4000zł. 
należy wpłacić na konto Spółdzielni

w PKO BP Mińsk Mazowiecki
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można odebrać

w siedzibie zamawiającego Dział Techniczny pokój nr 5
tel 25 758 3325 w 27 lub na stronie
internetowej www.smprzelom.pl

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie
przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM”
w Mińsku Mazowieckim

05-300 ul. Kościuszki 20 tel.25 758 5011, fax 758 38 67
o g ł a s z a

przetarg nieograniczony
na przeprowadzenie przeglądów

instalacji elektrycznych w zasobach Spółdzielni;

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2010 r o godz.10.oo

Wadium w wysokości 1000zł.
należy wpłacić na konto Spółdzielni

w PKO BP Mińsk Mazowiecki
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można odebrać

w siedzibie zamawiającego Dział Techniczny pokój nr 5
tel 25 758 3325 w 27 lub na stronie
internetowej www.smprzelom.pl

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie
przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM”
w Mińsku Mazowieckim

05-300 ul. Kościuszki 20 tel.25 758 5011, fax  25 758 3867
o g ł a s z a

przetarg nieograniczony
przetarg nieograniczony na malowanie klatek 

schodowych w zasobach Spółdzielni; 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2010 r o godz.10.oo

Wadium w wysokości 1000zł. 
należy wpłacić na konto Spółdzielni

w PKO BP Mińsk Mazowiecki
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można odebrać

w siedzibie zamawiającego Dział Techniczny pokój nr 5
tel 25 758 3325 w 27 lub na stronie
internetowej www.smprzelom.pl

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie
przetargu bez podania przyczyny. 

Zarząd Spółdzielni

FERIE ZIMOWE W "PRZEŁOMIE"


