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Załącznik Nr 1  

do uchwały Rady Nadzorczej 

Nr 5 z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 

 

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 
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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 użytkowych 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 zasobami 

może zostać skorygowany. 

4. Po zakończeniu roku dokonywane jest ustalenie wyniku gospodarki zasobami spółdzielni. 

Nadwyżka lub niedobór zwiększa odpowiednio 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 funkcjonowania 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 budynków a także ciągi komunikacyjne, instalacje 

i wyposażenie składające się na infrastrukturę techniczną, które nie służą do wyłącznego 

użytkowania przez właścicieli poszczególnych lokali. 

4. Do części wspólnej budynku zalicza się: klatki schodowe, suszarnie, inne pomieszczenia 

gospodarcze ogólnego użytku, przyłącza i instalacje techniczne oraz mury zewnętrzne i dach. 

5. Pod pojęciem zasobów spółdzielni należy rozumieć znajdujące się w budynkach lokale 

mieszkalne i użytkowe oraz pozostałe pomieszczenia, a także urządzenia wchodzące w skład 
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budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla 

prawidłowego korzystania z lokali, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego 

oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie 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, 

- pomieszczenia znajdujące się w budynkach lub poza nimi, związane z administrowaniem                  

i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania oraz korzystania z nieruchomości, 

- lokale wykorzystywane na rzecz funkcjonowania spółdzielni lub jej jednostek  

administracyjnych oraz utrzymania nieruchomości w należytym 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, bramy                

i ogrodzenia, ciągi komunikacyjne, oświetlenie zewnętrzne, parkingi, altany śmietnikowe 

zieleń wraz z elementami kształtowania krajobrazu 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 realizacji procesu gospodarowania zasobami 

spółdzielni. Koszty gospodarki zasobami spółdzielni obejmują w szczególności następujące 

rodzaje 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, itp. 

- 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  
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  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 posiadania 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 cieplnej 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 nieruchomości oraz poszczególnych lokali w tej 

nieruchomości. 
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7. Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnej nieruchomości rozliczane są 

proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w tej nieruchomości. 

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 wysokości 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, działalności 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 użytkowej – w wysokości rzeczywiście 

poniesionej 

d) koszty odpisu na fundusz remontowy i konserwację ustalane  wyliczane jako iloczyn 

powierzchni użytkowej danego lokalu i  stawek jednostkowych 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 stałych za centralne ogrzewanie, podatków od 

nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie, konserwacji i remontów budynków, ochrony 

osiedla, ubezpieczenia majątku Spółdzielni, utrzymania czystości i należytego stanu 

sanitarnego, kosztów wywozu nieczystości stałych w odniesieniu do lakali użytkowych, a 

także działalności społeczno-kulturalnej, 

b) lokal – stosowane do rozliczenia kosztów konserwacji i wymiany instalacji domofonu i 

anteny zbiorczej, 

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. 
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2. Określenie powierzchni użytkowej lokali. 

a) jeżeli dla rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi jednostką fizyczną jest m² powierzchni użytkowej 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 użytkowej 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 mieszkalnym 

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 zaliczone 

do powierzchni użytkowej w przydziałach lokali, uchwałach dotyczących określenia 

przedmiotu odrębnej własności bądź aktach notarialnych ustanawiających odrębną  własność 

lokali/  antresoli, pralni,  suszarni, strychów, piwnic. Do powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach 

nierównoległych do podłogi / np. w mansardach /, której wysokość 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 przynależnych. Do powierzchni lokalu użytkowego 

zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane. 

Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją lokalu jest 

powierzchnią tego lokalu. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnie 

piwnic przynależnych do lokalu. 

      e)do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego     

schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu. 
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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 przypadku 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, przechowalnie 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 zależności 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 powierzchni działki gruntu właściwej dla danej 

nieruchomości oraz stawki jednostkowej uchwalonej przez właściwy organ.  
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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 technicznego zasobów w celu bieżącego ich wykorzystywania 

przez ogół uprawnionych. Rozliczane są proporcjonalnie do przychodów od lokali mieszkalnych. 

5. Remonty. 

1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zgodnie z  art. 6 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają 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. , poniesionymi na remonty zasobów składających się na 

daną nieruchomość. 

b) koszty prac remontowych poprawiających parametry eksploatacyjne budynku, 

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 nieruchomością, 

b) sprzątania terenów nieruchomości, w tym ciągów komunikacyjnych, terenów zielonych, altan 

śmietnikowych itp. 

c) utrzymania i pielęgnacji trawników, krzewów, drzew oraz nasadzeń, 
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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 ustalonej 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 mierzących 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 odczytu podliczników koszt tej energii rozlicza się 

w następujący sposób: użytkownicy garaży opomiarowanych pokrywają koszt energii 

elektrycznej proporcjonalnie do wskazań podliczników energii. Pozostała części kosztów 
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dzielona jest proporcjonalnie do ilości  garaży z których 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. 

 9. 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 lokali, za wyjątkiem lokali określonych w ppkt 1, 

określa  odrębny regulamin.   

10. 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 poszczególnych lokali, za wyjątkiem lokali wskazanych w 

ppkt 1 określa odrębny regulamin.   

11. Wywóz nieczystości stałych. 

1. Koszty wywozu śmieci obejmują kwoty wykazane w fakturach firmy odbierającej, zgodnie z 

zawartą przez Spółdzielnię umową na wywóz 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 wywozu nieczystości stałych obciążający dany lokal obliczany 
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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 nieczystości 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 działalności i sposobu wykorzystywania lokalu. 

 

VII. PRZEPISY  KOŃCOWE 

 

1.Zasady i wysokość opłaty z tytułu  zwiększonych kosztów eksploatacyjnych związanych z 

   posiadaniem przez użytkowników lokali mieszkalnych psów określa Rada Nadzorcza. 

2. Zasady  rozliczania pożytków określa odrębny regulamin. 

 

 

   Sekretarz Rady Nadzorczej                                  Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

 

   Małgorzata Malesa-Gdula                                           Grzegorz Wyszogrodzki 


