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Rady Nadz orczłj Społ,Jz^ie_lrri Mieszkalniowej ,,BESKID" w Nowym Sączu z dnta

:] .V,, - . -ń i.l,iń.;*.,...a:,.0,1l..Ą.ł.
l

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rozliczaniakosztów Eksploatacji i utrzymania

Nieruchomości (Gospodlłrki Zasobami Mieszkaniowymi) i Ustalania opłat

za1Jżywanie LoLa[ w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" w Nowym

Sączu.

Rada Nadz ar,Z,aSpółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" w Nowym Sączu,

dziil3jącnapodstawie§74ust.2pkt1l)StatutuSpołdzielni,

postanawia

1. Uchwalić Regulamin Rozlicz,ania Kosztów Eksploatacji i Utrzymania^

Nieruchomosi,i 1 cospodarki 21asobami Mieszkaniolvymi) i Ustalania opłat

zalJĘwanie Lo]kal1 w Spół<lzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" w Nowym

Sączu.

2. Uchwała wchclclzi vl Ęcte z d.niempodjęcia, a jej wykonanie powierza się Zarządowt

Spółdzielni.

Uchwała zoltŃapodjęta wynikiem głosów: głosowalo ...,T.""", zauchwŃą"""T""",,

przeciw....0...,.... wstrzyrrrało się od głosowania ",U""" ,

Sekretarz Rady Nadzorc:zej :

Ewa Baran

Przewodni czący Rady Nadzorczej :

'Antoni tbmczyk
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Załqcznik do Uchwał1, Rąd! Nadzorczej

,, ,.J.h.l .łOłl z dnia ,,2I.p.ł.ąw.{l,!,ą Mtr'4 /.ll,

SP)ŁDZIELI\{IA MII]SZBIANIOWA ,,BESKID" W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN ROZLIC:ZANIA KOSZTOW EKSPLOATACJI
I UTRZYMANIA Nl ERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI

,IASOBANII MIE SZKANIOWYMI)
I USTA_LANIA OIPŁAT ZAUŻYWANIE LOKALI

REGULAM|N GZM

WRZESIEŃ ZOZI



I. Polsrłwy pRJ\wNE

Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących
dokumentach:
l. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r,o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.

Dz.U. z2Ożll:. poz.1208 zl>óźn, zm,).
7. Ustawa z16ulrzęślnial98żr. Prawo Spółdzielcze (tekstjedn,Dz,U.z202lr.,poz.648

zpoźn, zm.).
3. Ustawa z dnta. ż4 częrwca 1994r, o własności lokali (tekst jedn, Dz. U, z 202Ir, poz.

1048 zpożn, z,m.).

4 . Ustawa z dnia 7 |ipca |994r. Prawo Budowlane (tekst j edn. Dz. IJ , ,z 20żOr . poz.I333 z
poźn. zm.).

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 1l00lr o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścięków (tekst jedn. Dz.U. z2020r. poz.20ż8 zpoźn. zm.).

6. Ustawa Prawc, energetycznę z dnia 10 kwietnia 1997r,(tekstjedn. Dz.U. z 202Ir. poz.
7 16).

7. Ustawa z dnta21 ęzęrwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminnym i o zlmianie kodekr;u cywilnego (tekst jedn. Dz,U. zżD2Or. poz.6II zpóżn,
Zm,),

8. Ustawa zdnia ll maja 200lr. -prawo o miarach (tekstjedn. Dz.L],z2020poz,2166
zpoźn. zm,),

9, Rozporządzenie Mtinistra Infiastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia
normzużycia wody (Dz. U. zr.200żr. Nr 8 poz. 70),

l0. Rozporządzenie lvlinistra Infrastruktury z dnia Iż kwietnia ż0O2r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i :ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U, z ż01')r. p<>z. 1065 z poźn. zm.),

1 l . Ustawa o podatku dochodorł,ym od osób prawrrych z dnia 15 lutego l992r. (tekst jedn.

Dz, U. ż079 poz. Ei65 z pożn, zm.).
lż, Ustawa z dniil23 kwiętnia1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020t, poz.

|740 zpoźn, z:,m.).

l3, Statut Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" w Nowym Sączu.
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II. PosrłNow]tENIA oGoL|{E

§1
Regulamin określa zesad;l rozliczaria kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz

ustalania opłatza uzytkovranie lokali, które obejmują:

l. eksploatację i utrzyrnanie nieruchomości (części wspólne w tym koszty mienia),

2. odpisy na fundusz remontowy zasobów mięszkaniowych,

3, wywóz nieczystości stałych,

4. dostawę ciepłej i zirnnej wody,
5. dostawę gazu d)la lo]kali mięszl<alnych nie posiadających indywidualnych gazomierzy,

6. energię elektryc,zną,

7. utrzymanie i konserwację dornofonów,

8. wieczyste uzytkowani tęrenórru,

9. podatek od nieruchclmości,

1 0, przeglądy techniczne,

l 1. centralne ogrze,wanie,

1ż. pozostałe koszt.y utrzymania nieruchomości (nie wymienione w punktach l - 12).

§2
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości są ewidencjonowane odrębnie dla

poszczególnych nieruchomości.

§3
Podstawą do naliczania clpłat zauż.ywanię lokali jest roczny plan gospodarczo - finansowy

opracowany przez 11arząd Spółdz:ielni i uchwalony corocznie przez Ptadę Nadzorczą,

z wyjątkiem opłat vrnoszonych zat nĄem lokali i dzierżawę terenu oraz w przypadkach

określonych w § 5,S/ uzasadnionych przypadkach dokonuje się korekty planu gospodarczo -
finansowego w trakcie roku kalendarzowego. Podwyższęnię opŁat za uzywanie lokali
mieszkalnych nie mo:ze jednak bl,ć dokonywane częściej niż co 6 miesięcy.

§4
Całkowite rozliczenie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomrrści oraz centralnego

ogrzewania przepro,wadir,a się w okresach rocznych, półrocznyclr oraz kwartalnych,

określonych w niniejr;zym Regulaminie. Rada Nadzorcza możę, w szczególnych przypadkach
(np. nagłe powazne zmiany warunków ekonomicznych), ustalić inne, krótsze, okresy
rozliczeniowe dla poszc,zególnych rodzajów kosztów. Księgowego rozliczenia kosztów
gospodarki zasobam.i nrieszkanio,,\rymi (GZM) dokonuje się corc)cznie za pełen rok
kalendarzowy.

§5
W przypadku zmiany cen dostaw mLediów, opłat urzędowych lub cen usług, mających istotny

wpływ na wysokośó ]kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w okresie

rozliczeniowym fopkrty v/noszone rra pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni: podatku

od nieruchomości (od gruntów, buLdynków i budowli), opłaĘ z $uŁu prawa użytkowania
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3.

4.

wieczystego gruntórł,, dostawy zirnnej wody i odprowadzania ścieków, dostawY energii

cieplnej na cele centralnego ogrztlwania i podgrzania wody, opłaty za odbiór odPadów

komunalnych, cen errergiii elektrycznej , gazu)f - Zarząd Spółdzielni upowaznionY jest do

dokonania korekty §,ch opłat, W przypadku podwyzki opłaty, która wpĘwa na wysokość

stawki eksp l o atacj i Ztlrzą<! dokonuj e korekty za zgo dą Rady Nadz or częi .

§6
L. Spółdzielnia prowad;zi działalnośó gospodarczą na zasadach rachtrnku ekonomicznego,

przy zapęwnieniu korzyśc i członkom.

ż. Różnica między faktycznymi kosztami, a przychodami z eksploatacji i utrzYmania

nieruchomości w darrym roku zwiększa odpowiednio koszĘ lub przychody gospodarki

zasobami w roku następnym.

Różnica między kos;ltami dostiawy ciepła do lokali oraz wody i odprowadzania Ścieków

a przychod ami :l_ tytułu opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody oraz wody

i odprowa dzania ścieków (nadpłata lub niedobór) podlega rozliczeniu między

Spółdzielnią a poszczególn;lmi użytkownikami lokali po zakończęniu okresu

rozliczeniowego,
Spółdzielnia tw,orzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniolvych, Odpisy na ten

fundusz obciąża.ją koszty gos1lodarki zasobami mieszkanio!\ymi, Szczegółowe zasady

określa Regularnin tworzenia i gospodarowania funduszęm na remonty zasobów

mieszkaniowych i lokali uzytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,I}ESKID"

§7
poprzezużyte w niniejsz.ym regularninie określęnia rozumie się:

1. Lokale - lokale mieszkalne, uzytkowe i lokale garażowe wielostilnowiskowe (a w nich

miejsca postojorve) bezwzgIęclu na tytuł prawny do uzytkowanęgo lokalu.

2. powierzchnia uĄllrowa lokalu mieszkalnego - powierzchnię wszystkich Pomieszczęń

znajdujących się,w lrrkalu słuzitrcym mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika,

3. powierzchnia qĘ;kowa lolralu użvtkowego (lokalu o inny'm przęznaczęniu niŻ

mieszkalne) - pow;ierzchnię wszystkich pomięszczęń znajdująoych się w nim oraz

pomieszczeń pr:lynależnych.

4. Powierzchnia lgĘkowa loką!! określana jest w oparciu o dane obowiązująae przy

wyliczaniu udziałów lokali ,w danych nieruchomoŚciach i wskazanych w uchrł'ale

w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla danej nieruchomoŚci,

o której mowa vu art, 4ż ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkanio,wych.

5. Osoby zamieszkałll w loka]lu _ faktycznie przebywające w nim osoby w okresie

dłuzszym niz dwa 12) miesiąr;ę kalendarzowe, niezaleznie od rzeczywistej liczbY osób

zameldowanycbL. Ustalenię osób zamieszkaĘch w lokalu następuje na Podstawie

pisemnych oświadc;zeń osób, lktórym przysługują prawa do lokali. W przyPadku zmianY

|iczby osób zamieszkaĘch w lokalu osoby, którym przysługują prawa do lokali

zobowiązane są do uaktualnia,nia swoich oświa<lczeń. Korekta stawęk opłat na|iczanYch

w stosunku dcl |le,zby osób zamieszkujących w lokalu następuje zę skutkiem' od

następnego miesiąca kalendarilowego. 
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6. Użvtkownik lokalu - osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, prawo

własności lokalu,, pra,wo rrajmu na podstawie umowy zawartej ze Społdzielnią, a także
osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego.

Powierzchnia plrzynależna d<ł loka!! - przypisane do lokali p<:mieszczenia, choćby

bezpośrednio do nich nie przylegały, takie jak: piwnice, komórki, r;chowki, zabudowane

częścikorytarzy ltp,

Udział w nieru,chorności wsllólnei - stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz

z powierzchnią przynależną do lokalu do sumy powierzchni uzytkowej wszystkich lokali

i powierzchni przynależnych do lokali w danej nieruchomości.

Nieruchomość - buclynek wruz z gruntem ptzyna|eżnym do tego budynku stanowiący
podstawową nieruchomośó ewidencyjną oznaczoną w księdze wieczystej.

Nieruchomość vgggllna - grunt oraz tę części budynku t urządz:.enia, które nie słuzą

wyłącznie do uż;ytku osób, którym przysługuje prawo do lokalu (np. ściany nośne,

fundamenty, ele,wacje, dachy, klatki schodowe, kotytarze, kominy, piony wodno-

kanalizacyjne, rynny:, pomieszozenia techniczne, przęwody went1,lacyjne i kominorł,e,

itp.).

Mienie spółdziellni - wszęlkie nieruchomości zabudowane i nięzabudowane lub ich
części w takim zakresiie, w jakirn nie narusza to przysługującej posz:czególnym członkom

i właścicielom lclkali niebędąc;rm członkami Spółdzielni odrębnej własności lokali lub

praw z nią związ:.anyoh, w tl,m m,in.: grunty niezabudowane, lokale uzy,tkowe, budynki

wolnostoj ące niemieszkalne.
Mienie Spółdzie,lni do wspóhrego korzystania - nieruchomości, gruntowe, budowle,

lokale i inne urzą,dzenia stanowiące własność Spółdzielni ) a przęznaczonę zę względu na

ich charakter i 1unkcje do uzytku przęz wszystkie osoby zamieszkujące

w nieruchomościach np. lokal użytkowy przęznaczony na biuro Spółdzielni.

Urzadzenia porniarowe - wodomierze, ciepłomierze, gazomi<>rze, liczniki energii

elektrycznej spełIriające wymogi określone przepisami prawa dla ur:ządzeń pomiarowych.

Gospodarka zasotlami mieszkaniowvmi (GZM) - działalność Spółdzielni

bezpośrednio zw:iązana z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszk:a|nych oraz vządzeń
i pomieszczeń, \;tóre słuzą ceJlom mieszkalnym oraz miejsc postojowych w lokalach
garazowych służących potrzebom osób zamieszkaĘch w z;asobach Spółdzielni
i posiadających tytuł prawny drl lokalu. Do dztałalności tej zalicza. się wszystkie koszty
i przychody bezpośrednio związane z zabezpieczeniem prawidłowej eksploatacji lokali,
Gospodarka zasobanri mieszkaniolvymi jest działalnością bezwynikową, a rożnica
w tozLiczęniu poniesionych rocznych kosztów i uzyskanych przychodów, zgodnie
z uregulowaniami ustawowymi, zwiększa koszty lub przychody w r,rku następnym.

Pozostała działa,lnośić gospodllrcza - wszystkie rcdzaje działalności Spółdzielni oraz

związane z nimi kos;zty i przychody niewymienione w ust. 14, w szczególności koszty
iprzychody uzyskiwane z ekspl.oatacji lokali uzytkowych w budynl<ach odrębnych i tych

znajdujących się w budynkach mieszkalnych, przychody z najmu powierzchni wspólnej

nieruchomości clla :innych celów niż potrzeb mieszkaniowych, dzierżawy terenu,

przychody z reklam, O rozliczeniu i wykorzystaniu wyniku tej ,działalności decyduje

7.

B.

9.

10.

tt.

12.

13.

1,4.
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Walne Zgromad"zenie z uwzględnieniem zapisów art. 5 usta,wy o spółdzielniach
mieszkaniowych,

§8
Do rozliczania posz;cze6lólnych rodzajów kosztów stosowane są następujące jednostki
rozliczeniowe:
l. metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu, powierzchnię tę przylmuje się

według uchwał zafrvięrdzony,ch przez Radę Nadzorczą Nr 75 do 84 z dnia 09.10.2003r.

i nr 3 z dnia 08.01 .2004r.
2. lokal,
3. liczba osób zamieszlkujących w lokalu, lokale, w których zgłoszonajest zerowa ilośó

osób obciąża się l<osztami staĘrni i zmiennymi jakza l osobę,

4, wskazania urzzldzeń pomiarowych obligatoryjnie, gdy wządzenia takie są

zainstalowane.

III. Złsłoy RozLICzAI\{IA KoSZTow EKspLoATACJI I UTRZyMANIA

NIERUCIłOMOŚCI

§9
Ko szty eksploatacj i i utrz;zman ia nieruchomo ści obej muj ą :

1. Koszty bezpośreclnio dotyczące utrzymania lokalu ztytułu:
a) dostawy ciepła dla centralnego ogrzewania,

b) dostawy ciepła do podgrzewania wody,
c) zlżycia wody i odlrrowadzania ścieków,
d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) dostawy gazu,dla lokali nie posiadających indywidualnych gazon,ierzy,
f) energii elektrycznej - oświet.lenie części wspólrrej nieruchomości.

ż. Koszty utrzyman.ia nii3ruchomorici wspólnej ztytułu:
a) utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz otoczęniu

budynków (kosity osobowe sprzątających wraz z obligatoryjnymi narzutami

i składkami 2!US. zużyte materiały, środki czystości, itp.),

b) wody zużytej do sprzątania i innych celów gospodarczych,

c) naprawy i biez;ącej konserwacji
d) utrzyman ia zie,Ieni,,

e) ubezpieczenia nieruchomoścji,

fl dezynsekcji, drlzynfekcji i deratyzacji,

3. inne koszty powstałe w danej nieruchomości niewymienione wżej, a stanowiące koszty
ich eksploatacji,

4" Odpis na fundusz rem,ontowy.

5" Koszty dotyczące: zarządzanta i administrowania Spółdzielnią, w sliład których wchodzą
wydatki ponoszolle w szczególności na:
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5.

a) wynagro dzęnia osoborł,e i bęzosobowe pracowników (w tym również zlęcęniobiorców

i wykonawcórv śrł,iadczących usługi na podstawię umów zlęcęnia lub umów o dzieło

itp.) wraz z oblligatoryjnymi narzutami i składkami (ubezpieczenia społeczne, Fundusz

Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), świadczenia na rzęcz

pracowników;

b) kontrolne badirnia lekarskie;

c) szkolenie pracowników,;

d) zakup materiałów do celów gospodarczych, biurowych i wyposażenia, w tym między

innymi dla utrzymania czystości, piśmienno biurowych. komputerowych,

prenumeraty pras;l do użytl,ru słuzbowego, środków bhp, w Ę'm odzieżY ochronnej

itp,;

e) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych (energia e\ektryczna. centralne

ogrzewanie, r;iepła i zimnil woda, opłaty publiczno-prawne, w tym podatek od

nieruchomości, utrzymarrie plorządku i czystości itp.),

f) pozostałe koszty (w tym amoĘzacja środków trwaĘch, lrządzeń i sprzętu,

ubezpieczenia, oplłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Programów
komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, naprawa maszyn i tltządzeń, obsługa

prawna, diet1, i saaruuĘ nrl diety członków Rady Nadzorczej, lustracja, ryczaŁtY

samochodowe, ,cgłoszenia, prasowe, inne stanowiące koszty zarządzania

i administrowania).

Koszty eksploatacji i utrzynlania mienia Spółdzielni stanowiącego nieruchomoŚci

gruntowe i zabudclwane budowlami przeznaczonymi do wspćllnego korzYstania

ponoszone ztytułu:
a) oświetlenia terenu,

b) utrzymania porząclku i czystości,

c) utrzymania terenów zielonyr;h,

d) konserwacji li napraw nawierzchni dróg, chodników, latarni, ogrodzenia i innl'ch

urządzeń infrastruktury technicznej,

e) podatku od nieruchomości gruntowej,

f) opłat zawleczystel uzytkowaLnie gruntów,

g) pozostałych kosz:tów zwieyzanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomoŚci

przeznaczonych do wspólnego korzystania niewymienionych powyżej, a stanowiącllch

koszty ich ekr;ploatacj i.

§10
ponoszonę prze)z S;półdzielnię kosz§ eksploatacji i utrzymattia nieruchomoŚci są

roz|iczane i ewiclenc jonowane ,cdrębnie dla poszczególnych nieruclromości. W przypadku

gdy nie jest mo:iliwe ustalenie kosztów eksploatacji na poszczegćllne nieruchomoŚci, są

one rozliczane proporcjonahrie do ich powierzchni uzytkowej.

KoszĘ, zarządza.nia i administrowania Spółdzielnią, które nie są tlezpoŚrednio związane

z kosztami po:;zcz<>go\nych nieruchomości rozliczanę są strul<furą przychodów na

poszczególn e żt,odła kosztów w takim stosunku w jakim pozostają przychody z Ęch
źrodeŁ w ogóln<j krvocie prą,chodów (podstawa art. 15 ust.2 i 2a ustawy o Podatku

l.

ż.
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dochodowym od osćrb prawnych) z uwzględnieniem mediów ewidencjonowanych na

kontach zesp.2.
Koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni słuzącego prowadzeniu działalności

go sp odarczej ponrni ej s zaj ą pr zy cho dy uzys ka ne z tej działalno ści.

Koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni słuzącego prowadzeniu działalności

gospodarczej (np. lokale uzytkclwe) i do wspólnego korzystania ro.zdzielane są na GZM
i działalność gostrlodarczą.

Koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni do wspólnego korzystania

rozdzięIanę są strukturą przych,rdów na poszczęgólne żródła kosztów w takim stosunku

w jakim pozostajlą prz:ychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów (podstawa art.

l5 ust. ż i ża ustawy o podatku rJochodovrym od osób prawnych).

Koszty eksploatacji lokali uzytkowych są rozliczane odrębnie na plszczególne lokale

znajdujące się w obrębie danej :nieruchomości, a koszty garaży są r,ozliczane odrębnie na

poszczególne osiedla i nierucho;mości (zespoły).

IV. OnPrSY NA FIJNDUSZ REMONTOWY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I

UZYTKo\ryYCH

§ 1l
Obciązenia poszczegolnych lokali mieszkalnych i uzytkowych lrdpisami na fundusz

remontowy zasotrów mieszkanirlwych są ustalane według stawek złlmz. Uchwalone przez

Radę Nadzorczi1 stawki odllisów mogą byó ztóżnicowane dla poszczególnych

nięruchomości, tł, za|ężności od ich stanu technicznego oraz wyposażenia.

Spółdzielnia nie tworzy fundus:lu ręmontowego garaży, natomiast rvydatki poniesione na

remont części wr;pólnej są pokrywane wg boksów w ramach posz:,czególnych zespołów

garaży.

3. W ramach ustalonyctr stawek odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych

mogą być wyodrębnlione środk.i na inne zadanta celowe (np. wymiana lub legalizacja
wodomierzy).

l.

KOSZIY WYWOZU NIECz,YSTOŚCI STAŁYCH

§12
Koszty wywozu :nieclzystości (odbioru odpadów komunalnych) ustalane są według zasad

wynikających z obo,wiązujących przepisów prawa w tym zakresię. Do kosztów tych

zaIicza się wydat,ki zlviązane z gospodarowaniem odpadami komunialnymi, Obowiązkięm

uzytkolvników lrrkalii jest dokonywanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
a Spółdzielnia sklada stosowną deklarację do Urzędu Miasta Nowe51o Sącza. Spółdzielnia
stosuje jednostki rozliczeniolvę oraz stawki opłat za gosporlarowanie odpadami

komunalnym i zgodni r; z odpclwliednimi uchwałami władz samorządowych,
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2. Koszty gospodarowarnia odparJami komunalnymi są ewidencjonowane i rozliczanę
według nieruchclmoś;ci na podstawie złożonej do Urzędu Miast,a Nowego Sącza
deklaracji o wysokośc;i opła§, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3, Opłata za gospodarowanie cdpadami komunalnymi jest naliczana na podstawie

złożonego ostatrriego pisemnego oświadczenia, według zasad i stawek określonych przez

właściwy organ N4iasl.a Nowego Sącza.

VI. ZłSłOY ROZLICZANIA KOSZTO\il DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA

ścmxów oRArl UsTALANIA, opŁAT zATE UsŁuGI

§ 13

1. Warunki dostaqr wody i odp,rowadzania ścieków określa umowa zawarta pomiędzy

dostawcą a Spółdzielrrią.

ż. Rozliczenia za polor. rlą wodę i odprowadzone do kanalizaqi ścięki w poszczególnych

nieruchomościach między dostilwcą wody a Spółdzielnią, jako odbiorcą, dokonuje się

według wskazań ,wod,cmierzy,gJiównych zamontowanych na przyłączach wody zimnej do

budynków.

3. Ilość odprowadzanyclr ścieków odpowiada ilości wody pobranej.

4. Jednostką rozlicz,;nio,wą jest metr sześcienny (1 m') wody według wskazań wodomierz1,.

5. Koszty dostawy ,wody i odprowadzania ścieków obejmują koszty Spółdzielni związane
z opłatami za dosliawę wocly i odprowadzenie ścieków uiszczanymi na rzecz
przedsiębiorstwa wodociągowo * kanalizacvjnego.

§14
l. Rozliczenie koszl,ów zużycia wody i odprowadzania ścieków następuje według wskazań

wodomierzy głórvnych w okresach rozliczeniowych. Do zakończenia każdego okresu

rozliczeniowego uzytl<ownicy lclkali wnoszą miesięczne opłaty zaliczkowe.
2. Okresem rozliczeniolvym kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków jest kwartał

kalendarzowy.
3. Koszty dostawy ,wod,y i odbiorr"l ścieków obejmują koszty dostawy wody, w tym wody

przeznaczonej do podgrzewu oriez odbioru ścieków.

4. Kosz§ stałe (oplłata aboname.ntowa) rozliczanę są proporcjonalnię do liczby lokali
mieszkalnych znarldujących się w danej nieruchomości.

5. Koszty zmienne rozliczane są na poszczególne lokale mieszkalne i uzytkowe
(pomie szczenia g o spc,d ar cze sprzątaj ących) z wyodrębnieniem :

a) Kosztu podstau,owego ustalonego jako iloczyn liczby m3 zu:życia wody w danym

lokalu oraz ceny l m3 wg stawęk ,,Sądeckich Wodociągów",
b) Kosztu uzupełniająceg<l (tzw, strata wody) wyliczana jako r<iżnica między ilością

wody dostarczuną danej n.ieruchomości wg wskazań wodomierza głównego, a sunlą
ZW i ZWF' wg, wskazań wodomierzy indywidualnych w lc,kalach mieszkalnych
i użytkowyt;h (p omiesz czę:nia gospodarcze sprzątaj ących).
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6. Koszt uzupełniający rozlicza się proporcjonalnię do zużycia wody w poszczególnych

lokalach.

7, Róznica między kos:ztem całkowitym ZW zmiennej vrykazanym w fakturach zakupu

wystawionymi przęr. ,,Sądecl<ie Wodociągi" w danym okresie rozliczeniowym
(kwartale), a sum.ą kc,sztu podsl.awowego i uzupełniającego zimnej wody stanowi koszty

ZWP (zimna wodla do podgrzerłłr).

§ 15

Warunki dla układu oponriarowania lokali mieszkalnych i użytkowych:

l. Wszystkie wodornierzle w lokalu posiadają ważną cechę legalizacyjną,

ż. Wszystkie wodomier:ze w lokalu są zainstalowane zgodnie z przeznaczeniem (dla CW
lub ZW).

3, Wszystkie wodornięrze są odpc,rnę na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, Dla
wodomierzy nieodpc,rnych na działanię pola magnetycznego |ęcz z ważną obecnie

IegaIizacją dopuszcza, się stoso,wanie wskaźnika użycia pola magne§,cznego - tylko do

zakończęnia okresu w,azno śc i Ie galtzacji.

4. Wszystkie wodornier:le posiada_ią nienaruszone plomby zamontowane przęz SM BESKID
lub na jej zlecęnie.

5. Żaden z wodomi,orzy niejest zainstalowany natzw. obejściu pomiarowym, słuzącym do

równoległego montazu wodomi,erza w stosunku do rur zasilających.

6. Wszystkie punkty połloru wody są opomiarowane.

7. Spełnienie warunkórv określonych ust. l- 6 sprawdzane jest przęz pracowników

działający ch z upowazn ienia Spółdzi elni :

- podczas plomlrowaniawodomierzy,
- w czasie z:,arządzonej prz:ez Spółdzielnię kontroli.

§16
1. Użytkownik lokzrlu, l<tóry ubiega się o rozliczanię wg wskazań wodomierzy zapewnia

spełnienie warun]<ów określonych w § l5 wyłącznie na własny koszt.

ż. Odczyty wskazań wodomierzy wody dokonywane są cztery razy w roku w odstępach

trzymiesięcznych,, tj. na koniec miesiąca marca, czętwca, września i na koniec roku

kalendarzowego.

3. Odczyty wskazarń wodomierzy wody dokonywane są drogą radiową, gdy lokale

w budynku w)rplosailone są \Ą, wodomierze radiowe. W uzasadnic,nych przypadkach

dopuszcza się doJ<ona"nie cldczyl.u ptzez pracownika Spółdzielni.
4. Uzytkownik ma obowiązek umozliwienia dostępu do urządzeń pomiarowych

pracownikom sp,ółdzielni w celu dokonania odczytu lub ich kontroli.
5. Uszkodzęnie wo,1omierzy lub zerwanie plomb naIeży zgłaszaó nięzwłocznie w formię

pisemnej. W takim przypadku zużycie wody w miejscu poboru z uszkodzonym

wodomierzem z;ostanie przyjęte do biezącego rozliczenia jako średnie zużycie
z 4 kwartałow poprzedzających okres rozliczęnia,

6. Stwierdzenię przez p.racownika Spółdzielni uszkodzenia wodomierza, zerwania plomby,
jakiejkolwiek ingererrcji w praLcę wodomięrza mającej na cęlu zmianę jego wskazań,
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skutkuje natychmiastową utratą prawa do rozliczania wg wskazań wodomierzy jako lokal
nie spełniający warunkórł, dla układu opomiarowania opisanych w §i l5. W przypadku
uszkodzenia wodomierza z wirry lokatora, koszt wymiany (zakup i wymiana) poĘlva
lokator.

Ponadto użytkownik lokalu zolstanie obciążony kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy
wskazaniem wodomierza głów:nego, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniov,lych za

dany kwartał, w którym stwierd:zono uszkodzęnie wodomierza.

7. Spółdzielnia mieszka,niowa w plrzypadkach uzasadnionych będzie kierowała wnioski do

sądu celem w szczęcia po stępowania karne go o kr adzięż wody.
8. W przypadku przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem uzytkownik lokalu

zostanie obciązony kosztami doprowadzenia instalacji wodociągowej do statru

pierwotnego,

9. Przywrócenie dlir lo]<alu prawa do rozliczania wg wskazań wodomierzy nastąpi po

wymianie uszkodzontlgo rvodornierza począwszy od następnego okresu rozliczeniowego
po dacie wymiany,

§17
l. Uzytkownicy lokali \^/noszą opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków wtaz z pozostaĘmi

opłatami za uzywa,nie loka.lu w formie miesięcznych zaliczęk podlegających
rozliczeniom w oł<resach wskazinnych w § 16 ust. 2.

ż. Miesięczne opłat.y zaliczkowe zazużycte wody ustalane są dla poszczególnych lokali na

następny okres r,ozlic;zeniowy .w oparciu o zużycie z poprzedniego okresu i aktualnej

ceny ustalonej przzez clostawcę.

3. Uzytkownik loklalu, w uzal;adnionych przypadkach (np. zmiana |iczby osób

zamieszkujących lokal), może wnioskowaó o zmianę wysokości pobieranych zaliczęk
poprzez złożenie w biurze Spółclzielni pisemnego wniosku.

4. Dla lokali nieopclmiarowanych przyjmuje się miesięczny ryczah w rvysokości 5 m'na
każdą osobę zamięszk:.ałą w lokaLlu.

§ 18

l. Róznica między kos:ltami dostawy wody iodprowadzania ścieków a przychodami z
tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków (nadpłata lub niedopłata) podlega
rozliczęniu międz:y Spółdzielnią a poszczęgólnymi użytkownikami lokali po zakończeniu
okresu rozliczeniowego w następujący sposób:

a) niedopłatę uzytkownik lokalu reguluje w miesiącu następnym po dokonaniu
rozliczęnia w terminie przewidzianym dla wnoszenia miesięcznych opłat za
używanie lclkalu, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) nadpłatę zalicztt się, jezeli uzytkownik lokalu nie zażąda jej zwrotu, na poczet
najbliższy clr opł:at m i e s ię czny ch za uży wani e l okal u),

ż. W uzasadnionyc|r przypadkach, na wniosek uzytkownika lokalu, Zatząd Spółdzielni
może Wrazić zgcldę na wniesietrie niedopłaty za wodę w ratach,

,I
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§ 19

Reklamacje doĘ,czące razltczrlnia kosztów zużycia wody i odprowadzania Ścieków

należy składać p,isęnlnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia razliczęnia. Po tYm

terminie reklama,;je nie będą uvrzględniane.

Spółdzielnia porł,innai rozpatrzyó reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od

daty złożenia rek lamarcj i.

3. Zgłoszona przez użylkownika lokalu reklamacja wskazań wodomierza podlega wstęPnej

weryfikacji ptzl?z słuzby tr;chniczne Spółdzielni, która przedstawia nastęPnie

odpowiednie stanrowilsko w tej sprawie.

W przypadku kvrestionowania prawidłowości działania wodomierza użytkownik lokalu

ma prawo żądaniajelgo wymiarny i wykonania ekspeĘzy przez instytucję posiadającą

uprawnienia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jeśli ekspeńyza nie potwierdzi wadliwoŚci

wodomierza, koszty s;prawdzen:ia i wymiany ponosi uzltkownik lokalu.

W przypadku op,isanym w ust, 4, kwestionowany wodomierz zostatrie wymienionY na

nowy a wymontowany wodomierz oddany do ekspeĘzy. Następnę rczliczęnię kosztów

zużycia wody zclstanie rvykonane według wskazań no\^Iego wodomierza

z uwzględnieniem cla§ wymiany. W zależności od wyniku ekspeĘzy rozliczenie

kosztów zużycia, wc,dy do daty wymiany nastąpi według wskazaii zdęmontowanego

wodomięrza lub według przeciętnego zużycia w danym lokalu w analogicznym okresie

poprzedniego ok_resu rozliczeni,owego.

Ilośó wody pozostajjącej do rozliczenia wskutek korekty wykonarrej po zamknięciu

okresu rozliczeniowego, rozlicz:a się w następnym okresie.

VIII. Rozlrczłlur KoSzTO\il GLzIJ DLA LoKALI MIEszKALNyCH NIE

PoSIADAJltcY CH INDY\trIDUALNYCH GAZOMIERZY

§20
l. Uzytkownicy lclkali mieszkalnych objęci opomiarowaniem zbiorowym wnoszą co

miesiąc zaliczkę, wyliczoną .jako iloczyn stawki jednostkowej i liczby osób w danYm

lokalu.

2. Stawkę jednostl<owitr ustala slię dzieląc kosrt zużycta gazu przypadający na danY

gazomierz wg fa"ktur za poprzedni okres rozliczeniowy (roczny), podzielony Przez liczbę

mieszkańców z niego korzystaj ących.
3" Rozliczenie kosz:tów gazu dok<lnywane jest w stosunku rocznym.

4. Koszty zużyciił określa si,? na podstawie faktur dostawcy wykazanych dla

po szcze góln y ch gazclmierzy,

5. Różnica pomiędzy sumą kosztr5w, a sumą pobranych zaliczęk w okresie, o którym mowa

w pkt 3 podlega rozliczeniu w I kwartale roku następnego,

6. odbiornikięm gazu w lokalach objętych opomiarowaniem zbiclrowym możę byĆ

vłyłącznie kuchenka gazowa,jedna na lokal,

7. Zmiany ilości clsób do rozliczenia gazu będą uwzględniane począwszy od kolejnego

okresu rozliczeniowego. 
1
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VUI. RozrlczlNlr ENERGIIIILEKTRyczNEJ

1.

§2l
Uzytkownicy ponos,.ą opłaty za energię elektryczną zużytą w danym bloku na

oświetlenie wejśó dcl klatek sr;hodowych, klatek schodowych, galerii, korytaruY oraz

piwnic i innych pomieszczeń og,ólnego uzytku.

Rozliczenia kosztów energii elektrycznej w budynkach na Osiedlu Wólki dokonuje się:

a) na lokale ntieszkalne i uz;ytkowe, zgodnie z ich usytuowaniem w budynku, a Ęm
samym z konięcznością oświetlenia drogi dojścia, wg zużycia wykazanego ptzez

ticzńin energii elektrycznej na klatkach schodowych,ptzewiązkach i galeriach.

b) w budynk,ach typu C z przejściamt na wysokości parteru (Konstanty ż9,

Barbackiego 28, 
-Barbar:kiego 

34, Barbackiego 46), koszty zllżycia energii

wykazanejprzęzlicznikv/ segmencie B są rozliczanę wg proporcji:
o 40oń - m.ieszkanie nr 1{5,

. 30oń - m.ieszkania nr 18,19,żO,ż7,
o 30oń - prrzostałe miesz]<ania zwyłączeniem lokali nr 7ż i |7,

c) w budyniach [}arbackieg;o 42 i 38 proporcjonalnie do ilości lrlkali mieszkalnych

i użytkowych.
3. Lokale uŹytkowe us,ytuowane przy klatkach schodowych i korzystrrjące z oŚwietlenia

dro gi doj śc ia uczestn,icz ą w r odliczeniu ko sztów ze w społczynnikięm 2,

§22
Rozliczęnia kosztów energii etektrycznej w budynkach na Osiedlu Wojska Polskiego

dokonuje się:

a) zgodnie z wykarzystanienl oświetlenia drogi dojścia do lokalu, wg zużYcia

wykazanego trlrzęZ:,1iczniki na klatkach schodowych i galeriach:

o 50Yo kosz:tów naliczbę,csób zgłoszonych,

o pozostałę 50ol'o na ilość mieszkań.

b) dla lokali użytkourych przyjrnuje się obciązenie jak dla mieszkania z iloŚcią 5 osób,

c) koszty zużyciaenr:rgii elektrycznej wykazanego przęzpodlicznik elektrycznY nr. JEC-

61036 umiejscowiony w ni,eruchomości przy ul. Rokitniańczyków 33, klatka 2, są

rozliczanejako koszty mieni,a całego osiedla wojska polskiego.

§23
Rozliczanie kosztów energii elektryc2nęj w częściach wspólnych t garażach w budynkach 66

i 68 przy ul. Barbackiego w Nowynr Sączu.

l. Koszt energii elektryczne.j stan,rwi sumę kosztu stałego i kosztu zmiennego.

2. Koszty stałe i zrnienne rcz\iczllne są na poszczegóIne lokale i miejsca gatńowe według

podanego schematu:

- Warlośó stanu lic:znika za okres obrachunkowy plus koszty stałe <lzielone PrzęZ sumę

lokali mieszllaln)lch i mieisc garażov,rych. kwota ta jest podstawą do wyliczenia

nalezności:

l) mieszkani<lbęz:miejsca 8;arazowego _ nalezność wyliczona jak wyzej x 1,

ż) mieszkanie z jednyrn miejscem garazowym - nalężnośó wyliczona jakvłYżejx2,

3) mieszkanię z dwoma miejscami garażowymi - naleznośó wyliczona jak wYżej x 3,

ż.
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l.
§24

Koszty energii elektr;lcznej wlrnienione w § 2l iżż sąrozIiczane w okresach rccznych

w oparciu o faktury drlstawców energii dla poszczegolnych punktów prrboru energii.

Użytkownicy lol<ali wnoszą co miesiąc za\iczkę wyliczoną w oparciu o koszty

poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Róznica pomiędzy su,mą kosztów, a sumą pobranych zaliczek w okresie, o którym mowa

w pkt 1 podlega rozliozeniu w I kwartale roku następnego,

§25
Rozliczanie energii elektrycznej w :zespołach garaży opomiarowanych wspólnym licznikiem

dokonuje się:

l. DIa garaży korz,ystających z energii elektrycznej, koszty stałe rozliczane są na

garażw równych częrściach. w clparciu o faktury dostawcy energii.

ż. Wskazania indyvridualnych pod|liczników energii elektrycznej u uzytkowników garazY są

dla nich podstawą dcl obciązenia kosztami zmiennymi. Róznica pomiędzy wskazaniami

licznika główneg;o, a sumą wskazań podliczników energii w garażach dzięlona jest na

resztę garaży (nie posiaclający,ch podliczników) podpiętych do tego samego licznika

głównego, w rów,nych częściaclr.

3. Uzytkownicy garaży posiadający podliczniki zobowiązani są do podawania odczYtów

wskazań tych porlliczników w clkreślony m przez Spółdzielnię terminie.

4. Nie podanie przzez uzl.tkowników odczytów, o których mowa w ust, 3, powoduje

rozliczenie kosztu en,orgiijak dJla garażu bez podlicznika,

5. Uzytkownic y garaży, którzy niLe poinformowali Spółdzielni , że nie korzystają z energii

elektrycznej, są ro,.zliczani tak, juk uzytkownicy garuży korzystający z energii

elektrycznej bez podl icz nika zuży cta.

6. Uzytkownicy garaży usytuowanych w zespole, do którego jest cloprowadzona energia

elektryczna , zobowityzani są d,c udostępnienia garńu pracownikom spółdzielni w celu

dokonania kontroli w ternlinie rrgłoszonym przez spółdzielnię.

7. Kosz§ energii elektrycztrej obciążającej garaże rozliczanę są w okresach PÓłrocznY'ch

w oparciu o faktury clostawcy energii.

Ix. Koszry KONSIIRwACJI DoMoFoNow

§26
Koszty konserv,racji donrofonów są ewidencjonowane i roz|iczane na mieszkania

odrębnie dIa poszczególnych n_ięruchomości.

Rozliczenia kosztórv utrzl,mimia konserwacji domofonów na poszczególne lokale

podłączone do 1,ej instalacji dokonuje się jednolicte, nieza\eżnie od charakteru lokalu,

jego powierzchni czy liczby zamęldowanych osób.

Koszty utrzymatria domoflonóv,l nie obejmują napraw i wymiany aparatów.

'l

kużdy

1.

ż,

,
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ż.

X. WrcczysTEI]Zy,IKoWANIE

l.
§ż7

ponoszone przez Spółdzielnię koszty wieczystego uzytkowania grurrtów stanowiących

mienię SpółdzieXni roz|iczanę są proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali

mieszkalnych i użytkowych w rirmach danego osiedla.
ponoszone przez Sp,ółdzielnię koszty wieczystego użytkowania gruntów dotYczące

garaży ewidencjonowanę są i rozliczane proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej

garaży w ramach danego osiedla w przeliczeniu na boks garażowy.

Poołtnx oD NIERUCHoMIośCI

§28
podatek od nieruc,homości opłacany przez Spółdzielnię jest ewidencjonowanY

i rozliczany odrębnie dla kazdej nieruchomości i obejmuje:

a) podatek od grunt,u wchodzą,cego w skład nieruchomości,

b) podatek od lokali rnieszkalnych i pomieszczęńprzynależnych,

c) podatek od lokali uzytkowy,ch i garaży.

obciążenia lokaliL mięszkalnych podatkiem wymienionym w pkt 1. poz. a, b, dokonuje się

proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Jeśli w lokalu mieszkalnY'm

prowadzona jest działalność powodująca wzrost podatku od nieruchomoŚci, to skutki

tego wzrostu obciążają tylko ten lokal.
podatkiem od n_ieruchomości ,w części przypadającej na zajmowane lokale użytkowe

wraz z udziaŁę:m w grunci.e Spółdzielnia obciąża bezpośrednio uzytkowników

poszczególnych lokali wg ilajmowanej powierzchni. Podatek od nieruchomoŚci

dotyczący garaż1, obciąża garażwg boksu w ramach danego osiędla (wg kalkulacji).
podatek od nieruchorności od gruntu i budowli będących w mieniu Spółdzielni roz|iczany

jest w ramach kosztó,w mienia.
podatęk od nieruchomości płar;ony przez Spółdzielnię od pomieszczeń udostępnionYch

nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia firmie ,,MPEC:" na utworzenie

wym iennikowni obc ią ża ko szty eksp l oatacj i tych nieruchomośc i.

Właściciel lokalu stanowiącegcl wyodrębnioną własnośc rozlicza się z tytułu podatku od

nieruchomości z gminą Nowy §iącz.

xI.

1.

2.

a

4.

5,

6.

XII. Pnzncl4DlaTEcHNIcz|{E

§29
1. Stosownie do wl,mo51ów prawa budowlanego Spółdzielnia przeprowadza ptzeglądy:

a) kominiarskie ,- razl rv roku,

b) szczelności instalacj i urządz,eń gazowych - raz w roku,
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c) badanie oporn,rści instalacji elektrycznej i odgromów--co 5 lat.

ż. Koszty przeglądów rozliczanę: są w stosunku do ltczby lokali w ramach danej

nieruchomości.

xI[. RozrlczlNlE KosZToW DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ - KULTURALNEJ

§30
1. Na koszty działalności społecznej składają się:

a) koszty środorviskrrwych im,prez zorganizowanych grup mieszkańców w miejscu

zamieszkania,
b) dofinansowywanie kosztów imprez i akcji społeczno-wychowawczych

organizowany ch przez r:bce j ednostki.
c) współfinansowanię kosztów akcji socjalnych i opiekuńczych organizowanych Przez

służby i organizacje prowadzące tę działalność,
d) koszty nugiód rze<>zóvłych dla osób i organizacji wnoszących istotny wkład w rozwój

Spółdzielni,
e) dofinansowyu,anie, innych dz:iałalności statutowych Spółdzielni.

ż. Nie zalicza się do kosztów działalności społeczno-kulturalnej k<lsztów pierwszego

wyposazenia placówek.

§ 31

l. Koszty działalności społecznej - do wysokości przyjętego i uchwalonego przez Radę

Nadzorczą planu rzec:,zowo-rlnansowego - pokrywane są przychodami z:

a) opłat uczestni]t<ów imprez i akcji,

b) opłat zakorzystanie z lokali, pomieszczeńiurządzeńprzezobcych użytkowników,

c) dofinans owań ze środków gminy i innych insĘtucji zajmujących się rozwojem

kultury,
d) dobrowolnyctr składek miesilkańców i użytkowników,

e) darowizn najemców lokaliu:żytkowych i innych,

l) innych wpłyrvów np. z pożlltków i innych przychodów z nieruchomoŚci (ań. 5 ust.1

ustawy o sm)

Rada Nadzorcza po zlasięgnięciu opinii Zarządu Spółdzielni ustala zasady odpłatnoŚci za

korzystanie z ut,ządz,eń przezrrczonych na działa|nośó społeczną ptzęZ ZęwnętrznYch

uzytkown i k ów o r az cl r gan izatorów l u b zle c ający ch zor ganizowani e imprez.

Zmiany planu rzeczow<>-flnansowego w trakcie roku obrachunkowego wymagają

uchwalenia prze:l RarJę Nadzor,;zą.

xlv. Złsłly R(|ZL\CZANIA KoSZTow GOSPODARKI CIEPLNEJ I USTALANIA

OPŁAT ZA CENI,RALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

§32
Koszty zakupu ciepła na potrzeb;y podgrzewu wody ewidencjonowane są według faktur

dostawcy w następujlący sposób: i

.l
l
l

ż.

J.
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1. Koszty stałe (rnoc ,zamówiona dla c.w., przesył energii):

- budynki Barbackie go 66, r58 - oddzielnie na każdą nieruchomość,,

- pozostałe budyrrki na Oś. Wólki - jeden licznik główny - wymiennik,
- budynki na Oś, Wojsko Polskie - oddzielnie nakuZdą nieruchomość,

Koszty zmienne (zależne od:zużytej energii cieplnej):

. budynki Barbackie g<> 66, 158 - oddzielnie na każdą nieruchomość,,

o pozostałe budyrLki na Oś. 'Wólki 
- jeden licznik główny - wymiennik,

. budynki na Oś. R'ojsko Polskie - oddzięlnie nakażdąnięruchomość.

§33
Koszty stałe (mocy, zamiówiclnej, przesyłu energii, opłaty abonamęntowe) są rozIiczane

proporcjonalnie do ll,czby lokalipodpięfych do danego licznika głównego tj.:

. budynki Barbackiego 66 i 68 - oddzielnie kaźda nieruchomość,

o pozostałe budyrrki na oś. \Mólki - jeden licznik główny - wymierrnik,
. budynki na oś. lwojsko polskie - oddzielniekażda nieruchomość,

włącznie z lokalami uzytkowyrni i arJministracjami,

§34
Koszty zmienne za dlcsta]ilę ciepła .na potrzeby podgrzania wody (zużycie energii i przesl,ł)

rozliczanę są na pos,lczególne loka,le mieszkalne i uzytkowe (pomieszczenia gospodarcze\
jako iloczyn wskazalń urządzeń pomiarowych (wodomierzy ciepłej wody w lokalu) i
rzeczywistego kosztu podgrzania 1 m3 wody v,ryliczanego na podstawię faktur wystawionych
przez dostawcę energli cieplnej w naLstępujący sposób:

l. Dla budynków na osiedlu Wojsl<a Polskiego:
całkowity kosź zmienny w kwańale poza sezonem

Z.

Ustalony w ten sposólr kolszt podgrz,erłłr wody dla poszczególnych nieruchomości obowiązuje
przez ko|ejny rok. Rćrżnica pomiędz:y kosztem zmiennym całkowiĘm w sezonie grzęwczym
(wg faktur dostawcy ciepła), a kosztem podgrzewu wyliczonego wg wskazań wodomierzy

indywidualnych w lokalach miesizkalnych i użytkowych (pomieszczenia gospodarcze

sprzątających) stanowi koszt zrrienrLy dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania.

ż. Dla budynków Barbar;kiego 66, 68 i Browarna 33

koszt podgrzewu wo(Cy w złlm3
(odrębnie dla klżdej

nieruchomości)

koszt podgrzewu wocly w złlm3
(odrębnie dla kzżdej

nieruchomośr;i)

gdzie:

grzęwczym

suma wskazań wodomierzy indywidualnych w danej
nieruchomości

całkowity koszt zmienny (wg faktur dostawcy) - kosź
_ znienny na potrzeby CO

suma wskazań wodomierzy indywidualnych

L7



koszt zmienny na potrzeby CO to iloczyn sumy wskazań ciepłomierzy indywidualnych

i stawki za l GJ zużycia energii (,wg stawki dostawcy ciepła).

3, Pozostałe budynki na oś. Wólki

koszt podgrzewu wocĘ w złlm3 ,=
całkowity kosź zmienny (wg faktur do§ą._gy)_

sum a wskazań wodom ie rza g)óv, nego (wym iennik)

§35
okresem rozliczeniov,rym kosztów 7użycia energii cieplnej dla potrzeb przygotowania ciePłej

wody jest kwartał kalendarzowy.

§36
l. Użytkownicy |ollali (mieszkalnych i uzytkowych) wnoszą opłaty na poczet pokrycia

kosztów podgrzewu wody wraz z pozostaĘmi opłatami za używanie lokalu w formie

miesięcznychzaIiczękpodlegajlącychrozliczęniomwokresachwskazanychw§35.
ż. Miesięczne opłaty za,liczkowę z:a dostawę ciepła do podgrzania wody ustalane są wedfug

ilości zuzytej wo,Jy i kosztu poclgrzania l m3 wody w budynku.

3, Właściciele lokali 111ę,9ązłożyć uzasadniony wniosek o zmianę wysokoŚci zaliczki.

4. Dla |okali nieopomiarowanychr koszt zmienny zużycia ciepła dla potrzeb podgrzania

wody naliczany jest w wysok:ości - 3 m' miesięcznię na każdą osobę zamieszkałą

w lokalu.

§37
Zużycie CW w budynku administriecyjnym Spółdzielni okreŚla się na podstawie przyjętego

ryczałtuw wysokoścl ż mf miesięcznie,

§38
Koszty centralnego clgrzewania roz:Iiczane są zgodnie z umową o dostarvie energii ciePlnej

w oparciu o faktury dos;tawcy ciepła oddzięlnię dla Osiedla Wojska POlskiego i Osiędla

Wólki.

§39
1, Na koszt centralnego ogrzewania składają się:

a) opłata stała będąca iloczyn,em mocy zamówionej w MW i stawki jednostkowej za

1 MW,
b) opłata stałazaprzesył energii cieplnej jako iloczyn mocy zamólvionej w MW i stawki

jednostkowej zaprzes7,ł l MW,
c) opłata abonanrentt)wazaprzyłącze wg taryfy dostawcy ciepła,

d) opłata zauzul>ełnienie nośnika ciepła,

e) opłata zmienn,a stetnowiąca iloczyn zużytej energii cieplnej w GJ i ceny jednostĘgwej,

l
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2.

f) opłata zmienna za przesył stanowiąca iloczyn zużytej energii cieplnej w GJ i cenY

j ednostkow ej za ptzesył,

Koszt opłaty stałej jest roz|iczany osobno dla kazdej nieruchomoŚci wg faktur dostawcY

ciepła, a obciążenia kosztami opłaty stałej poszczególnych lokali w budynku wyliczane

są proporcjonalnie do powierzclrni ogrzewanej tych lokali, Nięruchomośó jest to budYnek

lub grupa lokali nrieszkalnych i użytkowych, w których instalacja centralnego

ogtzewaniajest zasilan a ptzez jeden układ pomiarowo -rozliczęniowy (węzeł cieplny),

Koszty zmiennel centralnego ogrzewania rozliczane są oddzielnie dla kazdego

opomiarowanego zespołu mieszkań.

Za powierzchnitl ogrzęwaną cęntralnie uważa się powierzchnię uzytkową lokalu,

w których zainsta1.owane są grzejniki instalacji centralnego ogrzewania oraz

powierzchnię pornieszczęti nię posiadających tych grzejników lecz wchodzących w skład

lokali mieszkalnych lub uzytkowych (np, przedpokój, łazienka, W'C, wiatrołap, itp.)

ogrzewanych p,ośrerJnio cieplłem z sąsiadujących pomieszczeń. Jeśli w danej

nieruchomości ,,łystępują lokale o róznej wysokości pomieszczeń, powierzchnię

ogrzewaną takich lclkali nale:ży zastąpió powierzchnią obliczeniową uwzględniającą

zwiększoną kuloatun"ę takich lokali. Powierzchnia obliczeniowa lokalu jest to

powierzchnia oE;rzel,vana lokalu pomnozona przez wspołczynnlk kubaturowy lokalu.

Współczynnik kubaturowy lokzLlu - |iczba będąca wynikiem dzielenia wysokoŚci danego

lokalu przez standar<lową wysokość w grupie lokali w danej nieruchomoŚci (zasilanYch

przez jeden układ pomiarowo-rozliczeniowy (wartość równa l dla lokali o standardowej

wysokości).
okresem rozlic:zeniowym kolsztów centralnego ogrzewania jest standardowo okres

l2 kolejnych miesię,cy. Okrelsem grzęwczym jest okres dostarczania do instalacji

czynnika gtzew;zego w danyrn okresie rozliczeniowym. Jeśli następuje zmiana okresu

rozliczeniowego, moze cln byó jednorazowo skrócony lub wydfuzony. W Spółdzielni

Mieszkaniowej I}ESKID stosorryane są dwa różne okręsy rozliczeniowe:

a) od 01 lipca do 30 czerwca roku kolejnego,

b) od 01 styc;łnia do 3l grudnia kazdego roku,

Na poczet kosztó1v centralnego ogrzewania Zarząd Spółdzielni, po dokonanYm

rozliczeniu kosztów ogrzewania za poprzedni okres rozliczeniowy ustala wYsokoŚÓ oPłat

za|tczkoryc h wno szo n y ch pt zl:,z uży,tkowników l okal i na p o d stawie :

a) kosztów poniesiony,ch w trzech poprzedzających sezonach grzelvczych,

uj prognory kclsztć,w, na nilstępny okres rozliczeniowy wykonanej ptZęZ firmę

rozliczeniową w porozumieniu z zarządem spółdzielni, w oparciu o:

o średnie k,oszĘ/ ogrzewania fzłlmż] w zakończonym okłesie rozliczeniowym

iparametry za,kończonęgo sezonu grzęwczęgo (średnia temperatura zewnętrzna,

czas trwan,ia sezonu),

o przewidyvrany wzrost kosztów ogrzewania orM przewidYwane Parametry

następne go sęz]o nu grzew azęgo

c) minimalna vrysokość miesięcznej stawki opłat zaliczkowyoh na następnY okres

rozliczeniowy nie moze by,i mniejszaniż IżOYI średniego kosztu ogrzewania |zUmŻ]

w danej nieruchomo ści zak<>ńczonym okresie rozliczeniowym, J

4.

5.

6.
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d) ustalenie opłat zaliczkowych moze odbywać się indywidualnię dla poszczególnych
1okali,

e) w przypadku wysltąpienia rvyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych lub
większego niż plzewidywano wzrostu cen ciepła w taryfie dostawcy, Zarząd

Spółdzielni mclze z,mienió wy,sokość zaltczek w trakcie okresu rozliczeniowęgo.

l) na pisemny w,niosek uzytkownika lokalu może byó dla niego ustalona indywidualna

stawka opłaĘ zaliczkowej na poczet kosztów ogrzewania - podwyzszona ltrb

obnizona, jednak nie moze byc niższa niz minimalna stawka opłaty zaliczkowej

ustalona na następny okres rozliczeniowy dla danej nieruchomości.

7 . Wysokość zaliczę:k pcldlega zatyvietdzęniu przez Radę Nadzorczą,

§40
Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się najpóźniej do 75 dni po

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Podział całkowitych kosztów centralnego

ogrzewania naposzczególne lokale clokonuje się zgodnie zponiższymizasadami:
l. W budynkach nie posiadających podzielników kosztów ogrzewania proporcjonalnie do

powierzchni ogrz,ewanej lokalu.
ż. W budynkach z zainrstalowanymi standardowymi podzielnikami kosztów ogrzewania,

całkowite koszty ogrzewania Floniesione w okresie rozliczeniowym dzieli się na trzy
rodzaje kosztów:

a) koszty stałe -- w wysokości opłat stałych /§ 39 ust. 1 pkt a), b), c), d)/ na darrą

nieruchomośc - roz:,Ilczane proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali,
b) koszty wspólrre -- w wysclkości Aoń opłat zmiennych /§ 39 ust. l, pkte),D/

stanowiących koszty zakupu energii cieplnej na daną nieruchomość (koszty te

odzwierciedlają straty ciepła. na poziomych i pionowych przewodach instalacji c,o,

w piwnicach i klat.kach schodowych, koszty ogtzewania pomieszczeń wspólnych np.

klatek schodo,wych, suszarni, pralni itp., koszty emisji ciepła pionów grzewczych

w lokalach nie,opomiaro,,łanych grzejników w łazienkach) - rozliczanę
proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali,

c) koszty zmiennę -- w wysokości Coń opłat zmiennych /§ 39 ust. 1, pkt e), f/

stanowiących koszty zakupu energii cieplnej na daną nieruchomośó (koszty te

odzwierciedlają k,oszty cielpła wyemitowanego przęz opomiarowane grzejniki
w lokalach) :rozliczane proporcjonalnie do względnego udziału jednostek

rozliczeniowyoh kosztćlw zrniennych, określonych na podstawie iloczynu wskazań
jednostek nl:życill zare.jestrowanych przęz podzielniki kosztów ogrzewania,

współczynnikćlw oceny grzejników i współczynników korygujący,ch zę względu na
połozenie lokali w bryle bud)lnku,

d) wielkość para"metrów AYo : 10Yo, C% 90oń ustalono dla budynków przry

ul. B,A. Konstanty o numera.ch 12, ż7 t ż9 oraz w budynkach przy ul. Barbackiego
o numerach 28,40 146,

e) wielkośó paratmet.rów A% 600ń, C% 40% ustalono dla budynku przy
ul. B"A. Konstlanty l4,

f) dla poszczególnyc}r budynkó,w ustalono wielkości parametrów A%o; C%o:
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. AYo: 30Yo, CYo == 7096 - pc|zostałe budynki na Os. Wólki, tj. Barbackiego 34,

. A%o: ż5Yo, ()Yo == 7 596 - pclzostałe budynki na Os. Wólki, tj. Barbackiego 38,

o Aoń : 25oń, ()oń == 7 5o,/o - buLdynki na Osiedlu Wojska Polskiego.

W budynkach z zainstalowan;rmi podzielnikami kosztów ogrzewania wyposazonych

w opcję rejestracji średniej temperatury pomieszczenia całkowite koszty ogrzewania

poniesione w okresie rozliczeniowym dzięli się na cńery rodzaje kosztów:

a) koszty stałe -- w wysokośc,i opłat staĘch /§ 39 ust. l pkt a), b), c), d)l na daną

nieruchomość - rozliczane proporcjonalnię do powierzchni ogrzewanej lokali,

b) koszty wspólrre -- w wysclkości Aoń opłat zmiennych /§ 39 ust. 1 pkt ę),f)l
stanowiących koszty zakupu energii cieplnej na daną nieruchomośó (koszty te

odzwięrciędlają straty ciepłal na poziomych i pionowych przewodach instalacji c.o.

w piwnicach i klal,kach schodowych, koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych np.

klatek schodorłych, suszarni, pralni itp.) - rozliczane proporcjonalnie do powierzchni

ogrzewanej lokali,
c) koszty zmienlre I - w wysokości BYo opłat zmiennych /§ 39 ust. 1 pkt ę),Dl

stanowiących koszty zakupu energii cieplnej na daną nieruchomośó (koszty te

uwzględniają m.in. koszqi emisji ciepła pionów grzewczych w lokalach,

nieopomiarowanyc;h grzejników w łazięnkach oraz wymiany ciepła między lokalami

poprzez przegrod1, budor,vlane - ściany i stropy) - rozliczane proporcjonalnie do

względnego udzillłu jednostek rozliczeniowych kosztów zmlennych I lokalu

określonych na podstalvie iloczynu powierzchni ogrzewanej lokalrr i różnicy średniej

temperatury wewnętrznej lokalu i średniej temperatury zewnętrznej w sezonie

gtzęwczym,
d) koszty zmięrure II - w rĘlsokości CYo opłat zmiennych /§ 39 ust. l pkt e), f)/

stanowiących koszty zakup,u energii cieplnej na daną nieruchomość (koszty te

odzwierciedlają k:oszty ciepła wyemitowanego przez opomiarowane grzejniki

w lokalach) rozliczane proporcjonalnie do względnego udziału jednostek

rozliczeniowyr;h kosztów zmiennych II, określonych na podstarvie iloczynu wskazań
jednostek zużycia zarejestrowanych przęz podzielniki kosztów ogrzewania,

współczynniktiw clcen1, grzejników i współczynników korygującl,ch zę względu na

połozenia lokali w bryle bud.lnku,

e) dla poszczegól,nyclr budynków ustalono więlkości parametrów A%;BYo; C%o:

- A%: I}c,)/o; I\o/o: 459'o; C%: 45oń - budynki przy uL B,A, Konstanty 27,

Barbackiego 40,

- Aoń:24o/o:,Bo/o: 38Yo; C'.%: 38% - budynki przy ul, Barbackiego 4ż,
- AYg : 24Yo:, B%l : 38%o; C'.oń : 38% - budynki przy ul. Browamąj 4l .

W lokalach uzy,tkorłych indywidualnie opomiarowanych ciepłonrierzem stanowiącym
podlicznik ciepłomierza głównego w budynku - koszty stałe rozlicza się wg
powierzchni u:żytkrrlvej lokalu, a koszty zmienne wg wskazania ciepłomierza
pomniejszając jednocześnie kclszty stałe i zmienne dla budynku.

Koszty serwisu rozl.iczeniowego związane z obsługą indywidualnegcl systemu rozliczęń
(odczyty, rozli<:zan'.ie, wydruJki tozliczęń zbiorczych oraz wydruki indywidualnych

4.

5,

tr z1,



rozliczęń dla uzytk<lwników lokali) dolicza się do kosztów lokali proporcjonalnie do

ilości zamontouzanych podziel.ników.

§41
Rozliczanie kosztów ogrz;ewania w nieruchomościach z podzielnikami kosztów ogrzewania

w przypadk ach szczególnych :

1. Ieżelt uż7Ąkownik lokalu nie wyrazi zgody na zamontowanie podzielników (lokal

nieopomiarowan)/ w nieruchclmości opomiarowanej podzielnikami kosztów ogrzewania),

od użytkowników taltich lokali dochodzonę będzie odszkodowanię na rzecz wszystkich

opomiarowanych uzy,tkownikólru lokali w danej nieruchomości w wysokości ustalonej

zgodnie z następuj ący,mi zasadami :

a) koszty stałe i lvspólne obliczane będą jak dla lokali opomiarowanych,

b) koszty zmienne oraz zmienne I i II obliczane będą proporcjonalnię do jednostek

rozliczeniowyr;h odpowiednich kosztów zmiennych, jako iloczyn powierzchni lokalu

nieopomiarowanego i liczby jednostek rozliczeniowych poszczególnych kosztów

zmiennych przypadających na l m2 lokalu opomiarowanego, w którym wystąpił

maksymalny jednostkowy koszt ogrzewania l m2, w obrębie danej rrieruchomości,

c) współczynnik korygujący zę względu na połozenie mieszkania w budynku

o wartości 1,

d) dla pokrycia serwisu rozliczeniowego kosztów rozliczenia CO przyjmuje się

największą ilość pcldzielników występującą w lokalach opomiarowanych w danej

nięruchomości,
ż. Jeżeli uzytkownik lol<alu:

a) bez zgody Slpóklzielni zdemontuje grzejnik lub dokona jakiekolwiek zmiany
w instalacji c;entralnego o13rzewania (wymiany grzejników, nastaw wstępnych
zaworów termostal;ycznych, montazu zaworów na powrocie itp.),

b) uszkodzi choćlby _ieden pod;zielnik, plombę, kotwę montazową, zdemontuje opaskę

plombującą ,przyłącze grzlejnika lub dokona innej niepoz;ądanej ingerencji

w urządzenie,

c) zdemontuj e pcldzie ln ik z grz<>jnika,

d) nie udostępni podzielrrików, kosztów ogrzewania, w celu dokonania ich odczytu

w dwóch ogłosz,cnych terminach lub uzytkownik lokalu dokona ingerencji w
podzielnik w clelu :zafałszowttnia jego pomiarów, wskazań,

od uzytkownikólv taliich lokali dochodzone będzie odszkodowanie na rzecz wszystkich

opomiarowanych użytkownikriw nięruchomości w wysokości ustalonej zgodnie

z zasadami określonymi w § 4l ust.l.
3. W przypadku zaListnilenia sy,turrcji określonych w punkcię 2. a),lr), c) i d) użytkownik

lokalu pokryje koszty zv,iązane z doprowadzęnięm instalacji i podzielników do stanu

właściwego.

4. Stwierdzęnie faktu manipulacji przy podzl,elnikach kosztów - ich dęmontaz, uszkodzęnię

plomb lub koterł,mo,ntazowyclr, podmiana grzejników na nieoporniarowane, ingerencji

w instalację c.l), lub innyclr działań mających wpływ na wskazania urządzeń

pomiarowych itp. oprócz konlsekwencji określonych w poprzednich punktach, może

spowodować skięrowanie sprarłry na drogę postępowania sądowego (Vładzież ciepła).
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1.

Zgodnie z Rozporządzęniem lvlinistra Infrastruktury w celu ochrony budynków oraz

właściwych warunkriw eksplr:atacyjnych lokali, w pomieszczeniach mieszkalnych

o temperaturze ,łllliczeniowej 2l)oC i wyższej nie mozna utrzymywać temperatury niższej

niz l6oC,
Jęśli średnia temperatura któregokolwiek pomieszczenia w lokalu, zarejestrowana przęz

podzielnik kosztów w danyrn okręsię rozliczeniowym, będzie niższa niż 16oC,

uzytkownik lokalu zostanie ob,;iązony kosztami zmiennymi I wynikającymi ze Średniej

temperatury lokalu obliczonej po uwzględnieniu minimalnej Średniej temperatury tego

pomieszczenia na poziomie 16oC.

§42
Róznica międą, krrsztami clostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania

a przychodami z tytułu opłat zil centralne ogrzewanie (nadpłata lub niedopłata) podlega

rozliczeniu między SpołdzielniźL a poszczęgólnymi użytkownikami lokali po zakończeniu

okresu rozliczeniowe,go w następujący sposób:

a) niedopłatę uzytkow,nik ].okalu reguluje w miesiącu następnym po dokonaniu

roz|iczęnia w terminie przewidztanym dla wnoszenia miesięcznych opłat za

uzywanie lokalr,l, z zastrzr:żęniem ust. 2,

b) nadpłatę ztllricza się, jeżtlli uzytkownik lokalu nie zńąda jej zwrotu, na poczet

nĄb\iższl,ch opłat miesięczny ch za używanię lokalu, z zastrzężęniem lit. c),

c) w przypadlku uzytkowników lokali zadłuzonych wobec Spółdzielni, nadpłatę

zalicza się w plierwszej kolejności na poczet najstarszego zadłużęnia zĘtułu opŁat

m iesięczny ch za użl,wani g lokalu.

2, W uzasadnionyc,h przypadkac.h, na wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni

może wyrazić zgodę na wnięsienie niedopłaty za CO w ratach.

§43
Zmiany w instalacji wewtrętrznej :

l. Instalacja centralnego ogrzewania stanowi normatywne wyposazenie budynku, Za jej

utrzymanie w nallezyl.ym stanie technicznym odpowiadają organy statutowe Spółdzielni.

ż. Wszelkie zmiany/ w nyposazeniu instalacji na przyl<ład zmiana przekroju przewodów,

rodzaju grzejnik<iw, ilaworólv przygrzejnikowych, atalże likwidacja grzejnikawymagają

uzyskania zgody Zarządcy ,

3. Demontaz grzejnLikólv w jakiml<olwiek pomieszczęniu ogrzewanego lokalu nie powoduje

wyłączenia porł,ierzchni tego pomieszczenia z ogrzewanej centralnie powierzchni

uzytkowej lokalu, stanor,l,iącej podstawę do ustalenia obciążeń z tytułu opłat za koszty

stałe CO.
4. Wszelkie zmian1l w instalacji centralnego ogrzewania dokonywatre za zgodą Zarządcy

winny być zak<>ńcz,cnę przęd rozpoczęciem okresu grzęwczego celem uzupełnienia

danych dla firmy rozliczającej,
5. Zmiana grzejnikil uwzględniona zostanie w nowym, kolejnym okresie grzęwazym.

6. W przypadku dok<lnania przez użytkownika lokalu za zgodty Zarządcy wymiany

grzejników, nowo montowane grzejniki muszą posiadaó stosowne dokumenty
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umozliwiające legalrre wprou,adzenie ich do obrotu w budownictwie wielorodzinnym

wraz zkarta kataiog|]wą. Uzytkownik lokalu ma obowiązękzawiadomienia Spółdzielni

oraz firmy rozlicze,niowej cl dokonanej wymianie grzejników w celu dokonania

przemontowania podzielnika i przeprowadzęnia inwentaryzacji, Koszty Zwlązane

z v,rymianą bądź przeniesieniem grzejników w lokalu, przemontowanięm podzielników

i ich programowaniiem oruz ptzeprowadzeniem inwentaryzacji ol>ciążają w całości

użytkownika lok,alu.

7. W przypadku nię zacholvania przez użytkownika lokalu karty katalogowej grzejnlka,

odpowiedzialność za pomyłkę przy ustalaniu jego mocy Znamionowej obciąża całkowicie

uzytkownika lokalu. W przypaclku, gdy użytkownik lokalu samowolnie bez porozumienia

i zgody zarządcy dokonał prze,budowy instalacji i urządzeń gtzewczych w tym zmiany

(demontażu) grzejnil,1ów, a tym samym zmniejszenia powierzchni ogrzewanej instalacją

c.o.'comozebl,ópowodemniedogrzewanianięktórychpomieszcze6,atakŻęzakłócęń
w działaniu wentylal;ji naturalnej budynku _ lokal, w którym dokonano tych czynności

uznany zostaje jakcl nieopomiarowany, Sprawca samowolnych zmian instalacji c,o,

zobowiązany 1esi p.rry*rócić stan pierwotny i pokryć wszęlkie koszty usunięcia skutków

wprowadzenia samo,wolnych zmian,

XV. USIALANIE OPŁAT ZAaŻYW ANIE LOKALI

§44

Za użytkowanię lokali p<lzostający,;h w zasobach Spółdzielni lub w je1 zarządzie Spółdzielnia

pobiera od uzytkownikć,*, lokali opłaty na pokycie wydatków związaltych z eksploatacją,

utrzymaniem lokali i nięruchomości stanowiących mienie Spółdzielni w sPosób nastęPującY

(tzw. opłaty za lżyu,anie, lokali) :

1. Członkowię Spółdzielni. którym przysługują społdzielcze prawa do lokali oraz osoby

niebędące człorrkanri Spółdzielni, którym przysługują spółdzie\cze własnościowe prawa

do lokali, Są zobowiązani do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją

i utrzymaniem .nieruchotności ujętych w § 9, w częściach przypadających na ich lokalę,

wyliczonych wg zasad podany,ch w niniejszym regulaminie,

ż. Właścicielę lclkali będący członkami Spółdzielni są obow,iązani uczestniczyó

w pokrywaniu l<osztów związanychz eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją

i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości stanowiących mienie

spółdzielni, w częściach przypadających na ich lokale, wyliczonych wg zasad podanych

w niniej szym regulaminie.

3" Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są zobowiązani uczestn\czyó

w pokrywaniu kosztów związanychz eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją

i utrzymaniem nieruchomoś,;i wspólnych. są oni również zobowiązani uczestniczyć

w wydatka ch zwieyzany,ch z eksploatacją i utrzymaniem nięruchclmości stanowiących

mięnie Spółdz:ielnii, które są przeznaczonę do wspólnego korzystan\a przez osoby

zamieszkujące w okręślonych budynkach lub osiedlu, obowiązki te wykonują,przez
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uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni będący

właścicielami lokali, z uw,zględnieniem, iz właściciele niebędący czł<>nkami Spółdzielni

nie partycypują w korzyśc:iach uLzyskanych z działalności zarobkowqj.

osoby, którym prz;rsługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu

(ekspektatywa) są z<lbowiązane uczestniczyć w poĘwaniu kosztów jak właŚciciele

1okali.

Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą opłaty w wysokoŚci okreŚlonej

w umowie najmu.

Podmioty uzytkujące lokal bez tytułu prawnego zobowiązane są do zapłaĘ

odszkodowania w wysokclści czynszu jaki Spółdzielnia mogłaby otrzymać zĘnllu najnru

tego lokalu, nie nrższe>go jr;dnak od kosztów ponoszonych ptzęz Spółdzielnię,

a przypadających na rJany lokal. Osoba zajmująca lokal mięszkalny bez Ętufu prawnego,

ale uprawniona do lokalu zamiennego lub socjalnego, wnosi odszkodowanie

w wysokości czynsz:u albo irrnych opłat, jakie byłaby zobowiązana wnosić, gdyby

stosunek prawny nię 1,1ry§asł.

Za opłaty dotyczące lokalu mieszkalnęgo odpowiadają solidarnie stale zamieszkujące

w lokalu osoby pełnoletnie , a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

Wszystkie opłaty są wnoszorle na pokrycie kosztów zależnych i nięzalężnych od

Spółdzielni w wl,sokości określonej w książeczkach opłat czynszowych na dany kwartał,

Do opłat (lub ich niektórych składników) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
jezeli wynikato z: obowiązujący,ch przepisów prawa,

Opłaty wnoszone na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dotyczą w szczególnoŚci

pokrycia kosztótłl:

a) eksploatacji i uftzyrrtania nieruchomości oruz mienia Spółdzielni do wspólnego

korzystania,

b) zarządzania ji adnn i ni strowani a S p ółdz ie lni ą,

c) konserwacji,
d) remontów,

e) konserwacj i domoforrów,

opłaty wnoszo]ne na pokrllg|ę kosztów nieza\eżnych od spółdzielni dotyczą

w szczególności pokrycia kosztów:

a) podatku od rrięruchorrrości (od gruntów, budynków i budowli),

b) opłaty rocznl3j z lrytułu prav/a uzytkowania wieczystego gruntów,

c) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) dostawy zimnej wody i odplrowadzania ścieków,
e) dostawy en,orgii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody

w podziale na opłaty zmien,ne i stałe,

f) dostawy gazu,

g) energii elektrycz.nej (dla potrzeb części wspólnych).
Jeżeli częśc pomiesz,czerria ogólnego uzytku w danej nieruchomt>ści jest udostępniana

czasowo do wl,łlącznego korzystania przez daną osobę (najem pomieszczenia ogólnego

użytku), to osoba t,a obowiązana jest wnosić z tego tytułu comiesięczny ozynsz

7.

8.

9.
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w wysokości określ,cnej w umowie o udostępnienie pomieszczenia do vłyłącznego

korzystania,

§45
Wysokość opłat, o kt(iryclr mo\^/a w § 44, jest ustalana na podstawie:

a) planu gospodarcz:o - finansowego,

b) niniej szego regulamirru.

Pozytki i inne przychocly z nieruchomości wspólnej, po pomnie.jszeniu o podatek

dochodowy i irrnę obciązenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów

ustawowych słuzą pol<ryrłlaniu wydatków związanychz jej eksploatacją i utrzymaniem.

Pozytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, po odliczeniu

kosztów, stanowią zysk Spółdzielni, który po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne

obciążenia oborł,iązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi

nadwyzkę bilansową.
Nadwyżka bilanl;owa, w całośici albo w części, może zostaó przeznaczona uchwałą

Walnego Zgroma.dzenia na pohycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem

nięruchomości u, zakesie obc,iążającym członków lub przeznaczona na zwiększenie

funduszy: np. renrontr)wego.

§46
Obowiązek wnosizenia opłat za uzywanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu
przez Spółdzielrrię do dyspozycii użytkownika, choćby faktyczne objęcie lokalu nastąpiło

po tym dniu. C) dacie postawięnia lokalu do dyspozycji użytkownika spółdzielnia

zawiadamia go pisernnie prze,J tą datą, Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem

ftzycznego opró:żnienia lokalu i oddaniu kluczy do administracji, Jężeli w trakcie

miesiąca nastąpi zmiana uzytkownika lokalu , to obowiązek wniesienia opłaty za tęn

miesiąc dotyczy osoby , kt,óra zbyła lokal,
Opłaty za używanie lokalu wnosi się ee za dany miesiąc w terminie do ostatniego dnia

miesiąca" Od opłllt w]noszon),ch z opoźnieniem Spółdzięlnia nalicza odsetki ustawowe za

opóźnienie.

O zmianie wysok,ości opłirt na p,okrycie kosztów eksploatacji i utrz1,6ąnia nięruchomości
Spółdzielnia zalviadamia użytkowników lokali, w tęrminach określonych zgodnie
z Ustawą o spółdzielniach rnieszkanio!\rych. Na ządanię członka Spółdzielni lub

właściciela lokalu nie będąceg;o członkiem Spółdzielni, Spółdzielnia jest obowiązana
przedstawić kalkulacj ę w)/sokoś|ci opłat.

Członkowie Spć,łdzielni oraz właściciele nie będący członkanri Spółdzielni mogą

kwestionować zasaórość zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej,

Wystąpienie na drc,gę postępowania sądowego nie zwalnia wymienionych osób

z obowiązku wno,szenia opłat w zmienionej wysokości

4,

l.

2.

3.

4.

Ar--^
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XVI. PosrłNowIENIAroŃcown

Niniejszy Regulamin został uchwalony przęz Radę Nadzorczą spółdzielni uchwałą

N, . . .2Ą. . .tzoit w dniu .!..|..nn+ciny,,o, . . . . . żOżIr, z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia,

Traci moc Regularnin rczliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nięruchomości

(gospodarki zasobanri mieszkaniovr.rymi) i ustalania opłat za używanie lokali w SPÓłdzielni

Mieszkaniowej ,,BIISKID" uchvlalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą

Nr 18/2018 w dniu 0,3 czerwca ż01:5r.

Sekretarz Rady Narlzorczej

...Dcttg.rr....[,§§
Ewa Baran

Przewodni czący Ruł Nadzorczej

,_v"","""

Antoni Tomcry,k
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