
REGULAMIN
rozliczania prrychod6w i koszt6w Sp6ldzielni Mieszkaniowej o,Czerwony

w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym orzz ustalania oplat za

Rynek"

lokale.

Podstawg prawrQ regulaminu stanowi4:

1 . Ustawa z dnia 16.09 .1982 roku - Prawo sp6ldzielcze z pS2niejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 15.12.2000 roku o sp6ldzielniach mieszkaniowych z pofuniejszymi zmianami.
3. Ustawa z dnia24.06. 1994 roku o wlasnoSci lokali zp6funiejszymi zmianami.
4. Ustawa z dnia 2I.06.200I roku o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego zpofuniejszymi zmianami.
5. Statut Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,Czerwony Rynek".

I. PoSTANowIENIA oGoLNE
s1

1. Regulamin okreSla zasady rozhczania przychod6w i koszt6w zwiqzarrych z eksploatacj4
i utrzymaniem nieruchomoSci stanowi4cych wsp6lwlasnoSd Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,Czerwony
Rynek" - pozostaj4cych w zarzqdzie powierzonym Sp6ldzielni oraz eksploatacj4 i utrzymaniem
nieruchomoSci stanowi4cych mienie Sp6ldzielni jak i zasady pokrywania tych koszt6w przez
uiszczanie ustalonych przez Sp6ldzielnig oplat.

Regulamin obowi4zuje czlonk6w Sp6ldzielni, kt6rym przysluguj4 spotdzielcze prawa do lokali,
os6b niebgd4cych czlonkami Sp6ldzielni, kt6rym przysluguj4 sp6ldzielcze wlasnoSciowe prawa
do lokali, wlaScicieli lokali, czlonk6w Sl6tdzielni bgd4cych wlaScicielami lokali, wlaScicieli
niebgd4cych czlonkami Sp6tdzielni oraz os6b nie posiadaj4cych tytulu prawnego do lokalu.

Ilekrod w Regulaminie jest mowa o:

a) zasobach mieszkaniolvych SprSldzielni - nale2y przez to rozumied zbi6r nieruchomoSci
zar zEdzany ch pr zez S p 6ldzielni g - stanow i zaLqcznik nr l,

b) nieruchomoSci - nale?y przez to rozumied grunt niezabudowany,bEdL zabudowany budynkiem
(lub budynkami) zwiqzanym trwale z grvrrtem, uregulowany w odrgbnej ksigdze wieczystej,

c) nieruchomoSci gruntowej - nale?y przez to rozumied grunt wraz z czgsciami skladowymi,
zwyl4czeniem budynk6w i lokali, je2eIi stanowi4 odrgbny przedmiot wlasno6ci.

d) nieruchomoSci wsp6lnej nale|y przez to rozumied gnrnt oraz czgsci budynku i urz1dzenia,
kt6re nie sluhEv,ryl1cznie do uZytku wlaScicieli lokali,

e) mieniu Sp6ldzielni - nale?y przez to rozumied nieruchomoSci przeznaczone do wsp6lnego
korzystania przez osoby zamieszkuj4ce w okreSlonych budynkach lub osiedlu),

D budynku w rozumieniu niniejszego regulaminu jest to budynek mieszkalny wielolokalowy,
sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiekt6w Budowlanych (PKOB - II2), atakae budynek
niemieszkalny (PKOB - I2I),

g) lokalu mieszkalnym - nale?y przez to rozumie6 samodzielny lokal wydzielony trwalymi
Scianami w obrgbie budynku przeznaczony na staly pobyt ludzi, sluhqcy zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniolvych - zwany dalej ,,lokalem". Lokalem mieszkalnym jest r6wnieZ
pracownia tw6rcy przeznaczona do prowadzenia dziaNalnoSci w dziedzinie kultury i sztuki,

h) lokalu o irurym przeznaczeniu - nale|y przez to rozumie6 samodzielny lokal wykorzystywany
zgodnie zprzeznaczeniem na cele inne ni2 mieszkalne (lokal uZytkowy; garu2,itp.).



1.
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Uzytkownikami lokali s4:

a) czlonkowie Sp6ldzielni, kt6rym przysluguj4 sp6ldzielcze prawa do lokali,
b) osoby niebgd4ce czlonkami Sp6ldzielni, kt6rym przysfuguj4 sp6ldzielcze wlasnoSciowe prawa do lokali,
c) czlonkowie Sp6ldzielni bgd4cy wla6cicielami lokali,
d) wla6ciciele lokali niebgd1cy czlonkami Sp6trdzielni,
e) najemcy lokali.

UdziaN wlaSciciela lokalu w nieruchomoSci wsp6lnej odpowiada stosunkowi powierzchni uzytkowej
lokalu wraz z powierzchni4 pomieszczen przynalehnych do Nqcznej powierzchni wszystkich lokali
wraz z pomieszczeniami przynale2nymi w budynku lub budynkach, stanowi4cych odrgbnq
nieruchomoSi.

UdziaN Sp6ldzielni w nieruchomoSci wsp6lnej odpowiada stosunkowi powierzchni uZytkowej lokali
niewyodrgbnionych do Nqcznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami
przynalelnymi w budynku lub budynkach, stanowi4cych odrgbn4 nieruchomoSd. CzgSci budynku
rl;;rz1dzenianalelqce do nieruchomoSci wsp6lnej szczeg6towo okresla zaN1czniknr 2 do niniejszego
Regulaminu.

$3
Koszty eksploatacji i u1rzymania nieruchomoSci s4 f,rnansowane z oplat pobieranych
od uZytkownik6w lokali polozonych w tych nieruchomoSciach oraz z innych lr5del przychod6w
Sp6ldzielni i obejmuj4:
a) koszty eksploatacji i utrzymania lokali,
b) koszty eksploatacj i i utrzymania nieruchomo6ci wsp6lnych,
c) koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoSci stanowi4cych mienie Sp6ldzielni.

Czlonkowie Sp6ldzielni, kt6rym przysluguj4 spoldzielcze prawa do lokali oraz osoby nie bgd4ce
czlonkami Sp6trdzielni, kt6rym przysluguj4 spoldzielcze wlasnoSciowe prawa do lokali,
sQ zobowrqzani do pokrywania koszt6w zwi1zanych z:
a) eksploatacj1ittrzymaniem nieruchomoSci w czgsciach przypadajqcych na ich lokale,
b) eksploatacjq i utrzymaniem nieruchomoSci stanowi4cych mienie Sp6ldzielni przez uiszczanie

ustalonych przez Sp6ldzielnig oplat.

Osoby niebgd4ce czlonkami Sp6ldzielni, kt6rym nie przysluguj4 sp6ldzielcze prawa do lokali,
sq zobowrqzani do pokrywania koszt6w zwiEzanych z'.

a) eksploataejqiutrzymaniem nieruchomoSci w czgsciach przypadajqcych na ich lokale,
b) eksploatacjq i utrzymaniem nieruchomoSci stanowi4cych mienie Sp6ldzielni przez uiszczanie

ustalonych przez Sp6ldzielnig oplat.

Czlonkowie Sp6ldzielni bgd4cy wlaScicielami lokali s4 zobowi4zani do pokrywania koszt6w przez
uiszczanie miesi gcznych oplat zwiEzany ch z:
a) eksploatacj q i utrzymaniem ich lokali,
b) eksploatacj q, i utrzymaniem nieruchomoSci wsp6lnych,
c) eksploatacj 4iutrzymaniem nieruchomoSci stanowi4cych mienie Sp6ldzielni.

WlaSciciele lokali niebgd4cy czlonkami Sp6ldzielni s4 zobowi4zam do pokrywania koszt6w przez
uiszczanie miesi gcznych oplat zwiqzany ch z:
a) eksploatacj 4 i utrzymaniem ich lokali,
b) eksploatacj q i utrzymaniem nieruchomo Sci wsp6lnych,
c) eksploatacj4 i utrzyrnaniem nieruchomoSci stanowi4cych mienie Sp6ldzielni, kt6re

sQ przeznaczone do wsp6lnego korzystania przez osoby zarnieszkujEce w okreSlonych
budynkach lub osiedlu.
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6. Najemcy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu s4 zobowiqzani do uiszczania czynszu
sigcznych, w wysokoSci wynikaj4cej z umowy najmu.
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Najemcy lokali nie czerpiq korzySci z po?ytkow i innych przychod6w z nieruchomoSci wsp6lnych
oraz po25ttk6w i przychod6w z dzialalnoSci gospodarczej Sp6ldzielni.

Koszty eksploatacji i utrzymania lokali zajmowanych na potrzeby wlasne Sp6ldzielni obciqaajq
koszty zarzqdu o g6lnego.

$4
Pozytki i inne przychody z nieruchomoSci wsp6lnej slu24 pokrywaniu wydatk6w zwi1zanych
z j ej eksp 1o atacj q i utr zy martiem tej nieruchomo S c i.

Do pozytk6w i innych przychod6w z nieruchomoSci wsp6lnej zaliczasig w szczeg6lnoSci:
przychody z dzierhav,ry grunt6w i z reklam na nieruchomo5ci,
wynaj em pomieszczeri stanowi4cych czgS6 nieruchomoSci wsp6lnej .

Pozytki i inne przychody z wlasnej dzialalnolci gospodarczej Sp6ldzielnia moae przeznaczy|
na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z eksploatacjq i utrzymaniem nieruchomoSci w zakresie
obciqlaj4cym czlonk6w Sp6ldzielni, na prowadzenie dziaNalnolci spolecznej, oSwiatowej
i kulturalnej oraz na inne cele wedlug zasad okreslonych w rocznym planie finansowo-
gospodarczym koszt6w gospodarki nieruchomoSciami Sp6ldzielni.

4. Do poZytk6w i innych przychod6w z dzialalnolci gospodarczej Sp6ldzielni zalicza sig
w szczeg6lnoSci:
dochody znajmulokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu,
dochody z dzier?ary grunt6w i z reklam na nieruchomoSciach wchodz4cych w sklad mienia
og6lnego Sp6ldzielni,
dochody z operucji finansowych (odsetki od lokat bankowych, dyskonto od dtruZnych papier6w
wartoSciowych emitowanych przez Skarb Paristwa oruz dochody z inwestycji w inne aktywa
finansowe).

il. ZASADY USTALANIA JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH KOSZTOW

1.

$s
Podstawow4 jednostkq organizacyjnq dIa rozliczefi poszczeg6lnych rodzaj6w koszt6w eksploatacji
iutrzymania nieruchomoSci zwanych dalej kosztami eksploatacji nieruchomo6ci jest nieruchomoSi,
oznaczona dla potrzeb ustalenia odrgbnej wlasnoSci lokali.

JednostkE organizacyjnq dla rozliczeh koszt6w dostawy wody i odprowadzenia 5ciek6w, dostawy
gazu sieciowego oraz zakupu ciepla jest budynek.

Fizycznymi jednostkamirczliczeniowymi koszt6w eksploatacjiiutrzymania nieruchomoSci s4:
1 m' powierzchni uzytkowej lokalu lub gruntu,
udzial w nieruchomoSci wsp6lnej,
wskazania urzqdzehpomiarowych i innych j ednostek rczliczeniowych,
liczba os6b stale zamieszkuj4cych w lokalu, atakhe os6b faktycznie korzystajqcychz lokalu,
lokal oraz sztuki (w przypadku wodomierzy lokalowych).

$6
1. Do rozliczania koszt6w eksploatacji i rrtrzymania nieruchomoSci oraz ustalania opNat za lokale,

dla kt6rych jednostk4 rozliczeniowq jest 1 nlpowierzchni uZytkowej lokalu, stosuje sig nastgpuj4ce
zasady:.

do ustalenia powierzchni uZytkowej lokalu przyjmuje sig powierzchnig wynikaj4c4 z decyzji
o przydziale i innych akt6w ustalaj4cych prawo do lokalu, ustalon4 w oparciu o obowiqzuj4ce
w danym czasie normy i dokumentacjg technicznqnapodstawie, kt6rej wybudowano lokale orazna
pottzeby asnoSci lokali na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Wyniki p sig z dokladnoSci4 do 0,01 m',
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c)

b) do powierzchni uZytkowej lokalu mieszkalnego wlicza sig powierzchnig wszystkich pomieszczen
znajdujqcych sig w lokalu bez wzglgdu na ich przeznaczenie i spos6b uZywania, sNuhqcej celom
mieszkalnym i gospodarczymu?ytkownika takich: pokoje, kuchnie, przedpokoj e,lazienki, ubikacje,
powierzchnie pomieszczen zajgte przez meble wbudowane i obudowane oraz urzqdzenia techniczne
zwiqzane z funkcj4 tego lokalu, zawyj1lkiem balkon6w i loggii,

do powierzchni uzytkowej lokalu o innym przeznaczeniu (lokalu uzytkowego) zalicza sig
powierzchnig wszystkich pomieszczef znajdujEcych sig w nim oraz powieruchnig pomieszczef
przynalehnych takich jak: kuchnie, przedpokoj e,korylarze,lazienki, ubikacje, piwnice, powierzchnie
zaiEte przez meble wbudowane i obudowane orazurzqdzenia techniczne zwiqzane z funkcj4 tego
lokalu,

powierzchnig pomieszczef sNuhqcych kilku uZytkownikom lokali uzy'tkowych (np. wsp6lny korytarz,
sahitariaty, itp.) dolicza sig w proporcjonalnych czgsciach do powierzchni poszczeg6lnych lokali,

powierzchnia uZytkowa lokali przyjgta do rozliczeri koszt6w eksploatacji nieruchomoSci powinna
by6 powierzchniq zgodnq z powieruchni4 przyjgt4 do okreslenia przedmiotu odrgbnej wlasnoSci
wszystkich lokali w danej nieruchomo Sci, bez powierzchni pomieszc zeh przy nalelny ch.

Jeheli do rczliczania niekt6rych skladnik6w koszt6w eksploatacji nieruchomolci ftzycznq jednostk4
rozliczeniow4 jest udziaL w nieruchomoSci wsp6lnej, to udziaN ten okresla sig w czgsci ulamkowej -
tak jak w przypadku uchwaly Zarzqdu Sp6ldzielni okreSlaj4cej przedmiot odrgbnej wlasnoSci
dla danej nieruchomoSci - wedlug wzoru:

lqcznapowierzchnia uZytkowa wszystkich lokali wrazzpomieszczeniami przynaleanymi

Przez wzqdzenia pomiarowe i inne jednostki rozliczeniowe, kt6re s4 lub mog4 by6 stosowane
w rozhczeniach koszt6w, nalely rozumie6: wodomierze, cieplomierze, gazomierze,liczniki energii
elektrycznej, podzielniki koszt6w o grzewania.

Jeheli dla rozliczania niekt6rych skladnik6w koszt6w eksploatacji nieruchomoSci frzyczn4
jednostk4 rozliczeniow4 jest liczba os6b zamieszkalych w lokalu, to zate osoby uwaZa sig osoby
zameldowane w lokalu na pobyt staly lub czasowy oraz osoby faktycznie przebywajqce w lokalu,
niezaleLnie o d rue czy wi stej I i c zby o s 6b zame I dowanych.

Ustalenie os6b zamieszkalych w lokalu nastgpuje na podstawie zameldowania w lokalu lub
na podstawie pisemnych oSwiadczefi uZytkownik6w lokali zhohonych w administracji Osiedla,
potwierdzaj4cych fakt przebywania, zameldowania lub wymeldowania z lokalu na pobyt staly lub
czasowy.

W przypadku stwierdzenia, 2e dane o liczbie os6b sq nieprawdziwe, Sp6ldzielnia moae dokona6
korekty os6b zamieszkalych w lokalu na podstawie sprawdzonych informacji.

Za sprawdzone informacje uwa?a sig informacje uzyskane w drodze wywiadu Srodowiskowego,
od organ6w administracji publicznej, komomika s4dowego, policji i staay miejskiej.

W przypadku gdy w lokalu mieszkalnyrn nie jest zameldowana Zadna osoba, jako podstawg
do r ozliczen przyjmuje si g j edn4 o sobg za zamieszkalq w lokalu.

III. ZASADY RoZLICZANIA KoSZT6w EKSPLoATACJI I UTRZYMANIA
NIERUCHOMOSCI ORAZ USTALANIA OBCIAZEN TYMI KOSZTAMI LOKALI

s7
utrzy mania ni eruchomo S ci j e st rok kalend aruowy .
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R62nica migdzy kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomoSci, a przychodami z optat,
o kt6rych mowa w $ 3 punkt 2,3, 4,5, zwigksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji
iutrzymania danej nieruchomoSci w roku nastgpnym.

Wynik gospodarki zasobami mieszkaniolvymi sklada siq z sumy wynik6w poszczeg6lnych
nieruchomoSci.

Zasada ta nie dotyczy koszt6w i zaliczkowych oplat wnoszonych na ich pokrycie dotycz1cych
dostawy wody i odprowadzenia Sciekow oraz koszt6w zakupu ciepla na potrzeby ogrzewania lokali
i podgrzewania wody uZytkowej, kt6re podlegajqrozhczeniunaposzczeg6lne lokale.

Podstaw4 do ustalenia koszt6w eksploatacji i vtrzymania nieruchomo3ci oraz przychod6w
od uZytkownik6w lokali s4 ustalenia rocznych plan6w finansowo-gospodarczych Sp6ldzielni
zatwierdzarrychprzez Radg Nadzorczq oraz ustalenia niniejszego Regulaminu.

Przy sporzqdzaniu rocznych plan6w koszt6w gospodarki nieruchomoSciami uwzglgdnia sig wynik
tej gospodarki z roku poprzedniego.

Plan koszt6w gospodarki nieruchomoSciami sporzqdza sig w podziale na nieruchomoSci.

Je2eli w ciqgu roku nast4piq istotne zmiany, maj4ce wplyw na wysokoS6 ponoszonych koszt6w
eksploatacji i utrzymania nieruchomoSci, w por6wnaniu do planowanych to wprowadza sig korektg
uchwalonego planu orazniezbgdnEzmiang wysokoSci oplatzau2ywanie lokali wtej nieruchomoSci.

IV. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

$8
1. Koszty ponoszone przez Sp6ldzielnig obejmuj4:
- koszty dostawy medi6w,
- koszty eksploatacj i i utrzymania nieruchomoSci wsp6lnej,
- koszty utrzymaniapozostalych nieruchomoSci stanowi4cych mienie Sp6ldzielni,
- pozostale koszty.

Koszty dostawy,,medi6w" obejmuj E:

1. Koszty zakupu ciepla napotrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody uzytkowej,
2. Koszty dostawy wody i odprowadzenie Sciek6w,
3. Koszty wywozu nieczystoSci stalych,
4. Koszty dostawy gazu sieciowego.

Ad. 1) Koszty zakupu ciepla napotrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody u2ytkowej.

- Koszty zakupu ciepla na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody uZytkowej obejmuj4
wydatki zwiqzane z dostaw4 cieptra do budynk6w, jakie ponosi w ci4gu roku Sp6ldzielnia.

- Koszty zakupu ciepta s4 ewidencjonowane odrgbnie dla kahdego budynku, oddzielnie dla
ogrzewania lokali i podgrzewania wody uZytkowej z podzialem na koszty stale (koszty mocy
zam6wionej i przesylu) i koszty zmienne (koszty ciepla, przesylu i noSnika), w podziale na: lokale
mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu.

- Fizyczn4 jednostkq rozliczeniow4 koszt6w stalych zakupu ciepla jest m2 powierzchni uZytkowej
lokalu.

- Frzyczn4 jednostkq rczliczeniow4 koszt6w zmiennych na potrzeby ogrzewania
lokali jest m"powierzchni uZltkowej lokalu, anapotrzeb wody uZytkowej:

- dla lokali wyposaZonych w wodomierze (system opomii m'
- dla lokali bez wodomierzy (system nieopomiarowany) - osoba zamieszkaha w lokalu.

Rozliczenia koszt6w dostawy ciepla do budynk6w przeprowadza sig w okresach rocznych,
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- Szczeg6lowe zasady rczliczania koszt6w dostawy ciepla do budynk6w oraz dokonywania
rozlic,zef zu?ytkownikami lokali okreSla odrgbny regulamin uchwalony przezRadg Nadzorczq.

Ad.2) Koszty dostawy wody i odprowadzania Sciekr6w.

1. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania Sciek6w obejmuj4 wydatki zwiqzane z dostaw4 wody
do budynk6w i odprowadzaniem Sciek6w jakie Sp6trdzielnia ponosi na rzecz dostawcy uslug
ZakNadu Wodoci4g6w i Kanalizacji wedlug cen wynikaj4cych zTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciek6w.

2. Koszty dostawy wody i odprowadzania Sciek6w ponoszone przez Sp6ldzielnig s4 ewidencjonowane
odrgbnie dla kahdego budynku wedlug wskazaf wodomierzy gl6wnych bgd4cych podstaw4
rozliczefi z dostawc4 wody, a w dalszej kolejnoSci wedlug wodomierzy gl6wnych w budynku, kt6re
sluZ4 do rozliczenia,,proporcj4 zutycia" iloSci wody pobranej ptzez grupy budynk6w z hydrofomi
na poszczeg6lne budynki r rozliczane w podziale na lokale mieszkalne i lokale o innym
przeznaczeniu.

3. Lokale mieszkalne, w kt6rych instalacja wodoci4gowa nie jest wyposazona w wodomierze,
obciEZane sEzaliczkowo kosztami^zu?yciawody (cieplej i zimnej) i odprowadzenia Sciek6w wedlug
nonny iloSciowej podanej w m' ustalonej dla pojedynczej osoby zamieszkalej w budynku -
odpowiednio do iloSci os6b zamieszkalych w danym lokalu.

4. Normg zuZycia wody dla lokali nie posiadaj4cych wodomierzy ustala sig poprzez pomniejszenie
iloSci wody zt?ytej ptzez budynki wedlug wskazaf wodomierzy gl6wnych o wskazania wodomierzy
zamontowanych w lokalach mieszkalnych i w lokalach o innym przeznaczeniu oraz wyszacowane
zu?ycie wody na cele gospodarcze - maksymalnie: w wysokoSci odpowiadaj4cej 300% wyliczonego
za poprzedni okres rozliczeniowy (iakim dla Sp6ldzielni jest rok kalendarzowy)
Sredniomiesigcznego zuZycia wody przez osobg zamieszkal4 w lokalu mieszkalnym wyposazonym
w wodomierze;minimalnie: nienilszq jakl50o/o Sredniomiesigcznego zuzycia.

5. Po zakot'rczonym okresie rczliczeniowym, przez uZytkownik6w dwym. lokali zaliczki podlegaj4
ostatecznemu rozliczeniu poprzez ustalenie iloSci wody jak4 lokale bez wodomierzy, us).tuewane
w danym budynku, w tym czasie zuzyly.

6. ZuLycie wody w okresie rozliczeniowym przez lokale bez wodomierzy ustala sig poprzez
pomniejszenie iloSci wody pobranej przezbudynek wedlug wskazafi wodomierza gl6wnego o:

zamontowanych
) wyszacowane zuLycie wody na cele gospodarcze

Ostatecznie, ustalone zuzycie wody w przeliczeniu na jedn4 osob4 zamieszkaN4 w lokalach bez
wodomierzy nie moZe byd wyhsze od 300 % wyliczonego za dany okres rozliczeniowy
Sredniomiesigcznego zuirycia wody przez osobg zarrieszkal4 w lokalu mieszkalnym wyposaZonym
w wodomierze i nie nilsze ni?150 0/o Sredniomiesigcznego zuzycia.

7. W przypadku gdy w lokalu mieszkalnym bez wodomierzy nie zamieszkuje 2adna osoba jest on
obciq?any kosztami za zuzycie wody wedlug normy obowi4zuj4cej pojedyncz4 osobg zamieszkalq,
w lokalu.

8. Lokale mieszkalne wyposaZone w wodomierze obciq?ane sq kosztami zuzycia wody * m3 wedlug
ich wskazari.

9. Sp6ldzielnia dokonuje odczyt6w stan6w wodomierzy co najmniej raz w roku orazw przypadku
zmiany cen wody.

10. Uzytkownik lokalu ma prawo zLoLyC pisemne, imienne oSwiadczenie o stanie wodomierzy jedenraz
w roku poza odczytem Sp6ldzieln| o kt6rym mowa w punkcie 9, kt6re stanowi podstawg
do dokonania rczliczenia zuLycia wody w lokalu oraz do zmiany miesigcznej oplaty zaliczkowej
za wodg.



1 1. OSwiadczenie musi zawierad: stan i numer licznika, datg odczytu, uzasadnienie i czytelny podpis.
Wz6r oSwiadczenia stanowi zaNqczniknr 3 do Regulaminu.

l2.W losowych przypadkach nie dokonania odczytu w lokalu opomiarowanym do rozliczenia zu?ycia
wody przyjmuje sig nastgpujqce zasady:

I w pierwszym okresie rozliczeniowym - zu?ycie wyszacowane, ustalane na podstawie zutycia
przyj gte go do ustaleni a zahczek za poprzedni okres rczliczeniowy,

r w nastgpnych okresach rczliczeniovvych na zasadach okre6lonych jak dla lokali
nieopomiarowanych.

13. W przypadku odmowy udostgpnienia lokalu do odczytu stanu wodomierzy lub dokonania jego
kontroli, naprawy lub legalizacji wodomierzy w .vqtlznaczonym terminie Sp6ldzielnia jest
uprawniona do obci4henia takiego lokalu kosztami z tyrttilu zuZycia wody za okres rozliczeniowy
w wysokoSci odpowiadaj4cej iloczynowi 3-krotnego Srbdniomiesigcznego zu?ycia wody
przypadajEcego na osobg zamieszkaN4 w tym budynku i iloSci os6b zamieszka\ychw lokalu.

14. W przypadku stwierdzenia niesprawnoSci wodomierza w lokalu Sp6ldzielnia jest uprawniona
do rozliczenia zuLycia wody za okres : od poprzedniego odczytu do chwili stwierdzenia uszkodzenia
wodomierza wedlug zuirycia wody zarejestrowanego na tym wodomierzu w poprzednim okresie
rozliczeniorym oraz do wymiany uszkodzonego wodomierzaiprzekazania go do ekspertyzy.

15. Odczyty stan6w wodomierzy stanowi4 podstawg dokonania rozliczeh koszt6w dostawy wody
z uZytkownikami lokali. W przypadku zmiany uZytkownika lokalu, na wniosek jednego z nich,
Sp6ldzielnia dokonuje indywidualnego odczytu stan6w wodomierzy w lokalu i rozliczenia koszt6w

. zuLycia wody.

16. W przypadku pierwotnego montaZu wodomierzy uZytkownik lokalu rczpoczyna wnoszenie opNat za
zuZytq wodg poczqwszy od pierwszego dnia miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym
zainstalowano i zaplombowano wodomierze. Do obliczenia zaliczkowej oplaty przyjmuje sig 3 mr
wody zimnej i2 m' wody cieptej na osobg zarrieszkaN4 w lokalu. Przy stwierdzeniu niesprawnoSci
wodomierza w pierwszym okresie rczliczeniowym po jego zamontowaniu Sp6ldzielnia jest
uprawniona do oszacowania zuZycia wody na ujgciu, na kt6rym zostaN on zamontowany, biorqc za
podstawg przyjgtq nonng wody (zimnej; cieplej) jak dla lokali bez wodomierzy
(nieopomiarowanych) oraz iloS6 os6b zamieszkalych w lokalu, w odpowiedniej proporcji do iloSci
wodomierzy zainstalowanych w lokalu - wedlug wzoru:

(liczba niesprawnych wodomierzy ; liczbg wodomierzy zamontowanych w lokalu ) x norma zu?ycia
wody ( zimnej; cieptrej) x iloS6 os6b zamieszkalych w lokalu.

l7.IloSd wody zu?ywanej na cele gospodarcze budynku z niepelnym opomiarowaniem instalacji
wodoci4gowej ustalana jest szacunkowo i uwzglgdnia wodg zuLytq:

a) do mycia klatek schodowych i utrzymaniazieleni,
b) w pralniach,
c) na skutek awarii,
d) z innychprzyczyn, kt6re mog4 by6 okreSlone.

18.IloS6 zu|7'tej wody na cele gospodarcze dla budynk6w z pelnym opomiarowaniem zuLycia wody
we wszystkich punktach czerpalnych ustala sig w wyniku rcZnicy pomigdzy wskazaniami
wodomierza gl6wnego, a sum4 wskazari wszystkich wodomierzy.

19. Koszty zuZytej wody na cele gospodarcze budynku, zwane inaczej kosztami wody technologicznej
obejmuj4lqcznie: koszty wody i koszty odprowadzenia Sciek6w.

20.Koszty wody technologicznej w budynku obciqzajq koszty eksploatacji nieruchomoSci, dla kt6rych
fizyczny jednostk4 rozliczpniowq jest I mz powierzchni uZytkowej lokalu.



Ad. 3) Koszty wywozu nieczystoSci stalych

1. Koszty wywozu nieczystoSci stalych obejmuj4 wydatki zwiqzane z .vqr,wozem nieczystoSci statrych
przez uslu go dawc 6w ze wng tr zny ch na p o d stawi e zaw arty ch um6w.

2. Ponoszone ptzez Sp6ldzielnig koszty wywozu nieczystoSci s4 ewidencjonowane odrgbnie
dIa kahdej nieruchomoSci.

3. WysokoS6 miesigcznych oplat wnoszonych przez uZytkownik6w lokali za wyw6z nieczystoSci
stalych wynika wprost z obowi4zuj4cych w gminie przepis6w, w tym zakresie.

4. Za podstawg do naliczen za Ww6z nieczystoSci stalych dokonywanych przez Sp6trdzielnig
przyjmuje sig liczbg os6b zamieszkalych w lokalu, ustalan4 na podstawie oSwiadczenia zloaonego
przez osobg, kt6rej przysluguje prawo do lokalu, a w szczeg6lnych przypadkach przez osobg
zarmeszkal4 w lokalu.

Ad. 4) Koszty dostawy gazu sieciowego

1. Koszty dostawy gazu sieciowego obejmuj4 wydatki zwiEzane z jego zakupem przez Sp6trdzielnig
i dostaw4 do lokali bez indywidualnych gazomieruy w iloSci okreslonej przez wskazania zbiotczych
licznik6w gazv zamontowanych na budynku.

2. Ponoszone przez Sp6ldzielnig koszty dostawy gazu sq ewidencjonowane
budynku i rozliczarre na lokale mieszkalne proporcjonalnie do liczby
w lokalach.

$e

Koszty eksploatacj i i utrzymania nieruchomoSci wspr6lnych obej muj 4 :

1. obslugg eksploatacyjnq i utrzymanie nieruchomoSci wsp6lnych, zwanE dalej eksploatacj4
nieruchomoSci,

odpisy na fundusz remontowy zasob6w mieszkaniowych,

podatek od nieruchomoSci i wieczyste uZytkowanie grunt6w,

eksploatacjg dZwig6w osobowych, zwan4 dalej eksploatacjq, d1wig6w,

eksploatacj g instalacj i domofonowej,

$10
Koszty eksploatacji nieruchomoSci s4 ewidencjonowane i rozliczane odrgbnie na poszczeg6lne
nieruchomoSci. W ramach nieruchomoSci, koszty s4 ewidencjonowane irozliczane w podziale na:

a) lokale mieszkalne, w tym pracownie tw6rc6w,
b) lokale o innym przeznaczeniu (lokale uZytkowe i garcze - w tym: lokale zajmowane napotrzeby

wlasne Sp6ldzielni).

Koszty zarzqdu og6lnego jako narzut koszt6w og6lnych Sp6trdzielni obciqzajq koszty eksploatacji
i utrzymania nieruchomoSci wedlug zasad okreslonych w rocznych planach
finansowo-gospodarczych i przepisach prawa podatkowego.

Nie obci4Za sig kosztami eksploatacji nieruchomoSci:
a) pomieszczeri og6lnego uZytkowania, zaliczanych do nieruchomoSci wsp6lnych takich jak:

pralnie, suszarnie, piwnice, pomieszczenia zsypowe, pomieszczeniawEzlacieplnego, itp.,
b) pomieszczeft przynalelnych do lokali.

$11

Eksploatacja nieruchomoSci

odrgbnie dla kaZdego
os6b zamieszkalych

2.
aJ.

4.

5.

1.

2.

a
J.

Koszty eksploatacji nieruchomoSci obejmuj4 wydatki na:



energig elektryczn4 zu?ywan4 do oSwietlenia nieruchomoSci oraz zasilania wszystkich urz4dzen
technicznych w nieruchomoSci,
uttzymanre czystoSci i porz4dku w pomieszczeniach og6lnego uZytku oraz w otoczeniu budynk6w,
wodg zuLywany do utrzymania zieleni, do mycia pomieszczef og6lnego uZytku oraz na inne cele
gospodarcze, w tym wodg wynikaj4ca z r62nicy wskazan wodomierza gl6wnego i sumy wskazafl
wodomierzy mieszkaniowych i innych wodomierzy w budynku,
ubezpieczenia maj4tkowe zasob6w mieszkaniov\ych przypadaj1ce na nieruchomoS6,
przeglqdy przewod6w kominowych, instalacji gazowej i elektrycznej orazprzeglEdow budowlanych,
wynagrodzenia i Swiadczeni a na rzecz pracownik6w obslugi administracyj nej,
pozostale uslugi materialne i niematerialne,
pozostale wydatki zwiEzane z eksploatacj4 nieruchomo6ci,
nar zlat ko szt6w zarzqdu o g6lne go.

Ponoszone przez Sp6ldzielnig koszty eksploatacji nieruchomoSci s4 ewidencjonowane odrgbnie
dla kaZdej nieruchomoSci w podziale na koszty bezpoSrednie i koszty poSrednie.

Koszty bezpoSrednie s4 odnoszone wprost we wlaSciwe miejsca ich powstawania, akoszty poSrednie
s4 tozhczarte i odnoszone na poszczeg6lne nieruchomo6ci w podziale na rcdzaje lokali, czgsci
wsp6lne oraz mienie Sp6ldzielni.

4. Fizycznq jednostk4 rozliczeniow4 koszt6w eksploatacji nieruchomoSci jest I m2 powierzchni
uZytkowej.

$12
Koszfy odpis6w na fundusz remontowy zasob6w mieszkaniowych

1. Odpisy na fundusz remontowy zasob6w mieszkaniolvych obciqzajq koszty gospodarki zasobem
mieszkaniowym stanowi4cym mienie Sp6ldzielni

2. Sp6ldzielnia tworzy fundusz remontowy w celu zabezpieczenia finansowego realizacji potrzeb
remontowych zasob6w mieszkaniolvych i ich utrzymania w nale?ytym stanie technicznym.

3. Sp6ldzielnia prowadzi ewidencjg wplyw6w i wydatk6w funduszu remontowego wedtrug zasad,
okreSlonych w ustawie.

4. Fizycznqjednostk4 rozliczeniow4 koszt6w odpis6w na fundusz remontowy jest I m2 powierzchni
uZytkowej lokalu.

$13
Podatek od nieruchomoSci

1' Koszty podatku od nieruchomoSci obejmuj4 wydatki zwiqzane z opodatkowaniem nieruchomoSci
i obiekt6w budowlanych bgd4cych wlasnoSciq oraz grunt6w bgd4cych w wieczystym uZltkowaniu
Sp6ldzielni na podstawie odrgbnych przepis6w.

2. Ponoszone przez Sp6ldzielnig koszty s4 ewidencjonowane odrgbnie dla kuzdej nieruchomoSci
i rozliczane odpowiednio na lokale mieszkalne, uZytkowe i garale proporcjonalnie do powierzchni
uZytkowej tych lokali.

3' WlaSciciele lokali, poczynajqc od miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym nastqpilo
ustanowienie odrgbnej wlasnoSci lokalu, nie s4 obciqzani kosztami podatku od nieruchomoSci
w czgSci dotyczqcej odrgbnej wlasnoSci lokali i rozliczajq sig z tego tytulu z urzgdem - samodzielnie.

2.

J.

/



$14
Wieczyste uiytkowanie gruntr6w

1. Koszty wieczystego uZytkowania grunt6w obejmuj4 wydatki zwiqzane z ponoszeniem rocznych
oplat z tytutru wieczystego uZytkowania grunt6w komunalnych na rzecz gminy na podstawie um6w
zawartych w formie akt6w notarialnych.

2' Ponoszone przez Sp6ldzielnig koszty s4 ewidencjonowane odrgbnie dla kazdej nieruchomoSci
i rozliczane proporcjonalnie do powierzchni uZytkowej lokali mieszkalnych i lokali o innym
ptzeznaczeniu.

3. WlaSciciele lokali, poczynajqc od miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym nast4pilo
ustanowienie odrEbnej wlasnoSci lokalu, nie s4 obciqlam kosztami wieczystego uZytkowania
grunt6w i rozliczajq sig z tego tytulu z urzgdem - samodzielnie.

$ls
Eksploatacja dZwigriw

1. Koszty eksploatacji dZwig6w osobowych (wind) obejmuj4 wydatki zwiqzane z ichbiezqc4 obslug4
or az dozorcm technicznym.

2. Ponoszone przez Sp6ldzielnig koszty eksploatacji dZwig6w osobowych sq ewidencjonowane
odrgbnie dlakazdej nieruchomoSci i rozliczane w podziale na lokale mieszkalne polozone w tych
nieruchomoSciach wedlug Iiczby os6b w nich zamieszkatrych (z v,ryNqczeniem parter6w) i obciEzaj4
lokale poprzez ustalon4 oplatg wedlug nastgpuj 4cy ch zasad,:

- plerwsze plgtro - 50 % stawki oplaty naleZnej od osoby,
- powyZej pierwszego pigtra - w pelnej wysokoSci.

$16
Eksploatacja domofon6w

1' Koszty eksploatacji domofon6w obejmuj4 wydatki zwiqzane z bie24cq obslug4 instalacji
domofonowej polegaj4c4 na dokonlr,vaniu napraw i konserwacji tej instalacji.

2. Ponoszone przez Sp6ldzielnig koszty eksploatacji domofon6W sq ewidencjonowane dla kuzdej
nieruchomoSci i w dalszej kolejnoSci rozliczane na lokale mieszkalne wyposazone w domofony
celem ustalenia ztego tytulu oplaty miesigcznej.

3. Fizycznq jednostk4 rozhczeniow4 koszt6w eksploatacji domofon6w jest lokal.

s17
Dostawa i monta2 wodomierzy oraz legalizacja wt6rna zainstalowanych wodomierry

1. Uruqdzenia shtl4ce do pomiaru z:u?ycia wody, zwane dalej wodomierzami, zainstalowane
w lokalach mieszkalnych, stanowi4 wyposaZenie dodatkowe lokali i naleaq do nieruchomoSci
wsp6lnej.

2. Pierwotny monta? wodomierzy dokonywany jest przezuzytkownika lokalu, bqd?przez Sp6ldzielnig
- na pisemny wniosek uZytkownika lokalu. Koszty wodomierzy i ich montaz obciqzajquZytkownika
lokalu.

3. Warunkiem przyjgcia do rozliczenia iloSci wody zulytej w lokalu - wedlug wskazafi wodomierzy
j est ich sprawno 56 techniczna i w u\na cecha le galizacyjna.

4. Okres waZno6ci cechy legalizacyjnej wynika z odrgbnych przepis6w Gl6wnego Urzgdu Miar.

l0



2.

1.

$18
Wymiana wodomierzy, kt6re utracily waznoSi cechy legalizacji lub ich ponowna legalizacja nale?y
do obowi4zk6w Sp6ldzielni i obciqla koszty eksploatacji nieruchomolci zwiqzane z legalizacj1
wodomierzy.
Ponoszone przez Sp6ldzielnig koszty wt6rnej legalizacji wodomierzy s4 ewidencjonowane odrgbnie
dIa kuzdej nieruchomoSci i rczhczane na lokale wyposazone w wodomrerze wedlug liczby
zainstalowanych wodomi eruy w lokalu.

$le
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoSci stanowi4cych mienie Sp6ldzielni obejmuj4:

- kopzty eksploatacji i utrzymania lokali stanowi4cych wlasnoS6 Sp6tdzielni (sp6ldzielcze prawa do
lokali oruznajem),

- koszty mienia Sp6ldzielni ptzeznaczonego do wsp6lnego korzystania.

1. Ponoszone przez Sp6ldzielnig koszty eksploatacji i utrzymania lokali stanowi4cych wlasnoSd
Sp6ldzielni s4 ewidencjonowane w podziale na poszczeg6lne nieruchomoSci wedlug zasad
okreSlonych w $ 10 niniejszego Regulaminu, a koszty mienia Sp6ldzielni odrgbnie dla kuzdej
nieruchomoSci i obciqzaj4 uZytkownik6w lokali tych nieruchomoSci, choiby bezpo3rednio z tego
mienia nie korzystali.

2. Do koszt6w eksploatacji i utrzyrnania mienia Sp6ldzielni zalicza sig w szczeg6lnoSci: koszty
podatku od nieruchomoSci i oplat za wieczyste uZytkowanie grunt6w, konserwacji, napraw
i remont6w orazkoszt6w utrzymania czystoSci na tych nieruchomoSciach.

3. Fizycznqjednostk4 rozliczeniow4 koszt6w eksploatacji i vtrzymania nieruchomoSci stanowi4cych
mienie Sp6ldzielni jest m " powierzchni nieruchomoSci.

$20
DzialalnoSd spoleczna, oSwiatowa i kulturalna

1. Do koszt6w dzialalnolci spolecznej, oSwiatowej i kulturalnej zaliczasig
- otganizacjg imprez sportowo-oSwiatowych oraz spoleczno-kulturalnych organizowanych przez

klub osiedl ov,ry, bqdL Radg Osiedla,
- inne wydatki zwi4zane z dziaNalnoSci4 kulturaln4, oSwiatow4 i spoleczn4 prowadzonE na rzecz

mieszkaric6w Sp6ldzielni.

2. Pokrycie koszt6w dzialalnolci spolecznej, oSwiatowej i kulturalnej nastgpuje poprzez obciqaenie
poszczeg6lnych lokali kosztami tej dzialalnoSci - proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali
zv',yl1czeniem lokali, kt6rych wtraSciciele,posiadacze sp6trdzielczychpraw lub ich uZytkownicy nie
s4 czlonkami Sp6ldziel ni, b EdL z nadwy Zki bilans owej .

V. z,q.saDY USTALANIA oPT,AT ZA UZ'YwANIE LoKALI

$21
L Za uZywanie lokali czlonkowie Sp6ldzielni oraz inne osoby wymienione w $ 2 niniejszego

Regulaminu wnoszQ do Sp6trdzielni oplaty na pokrycie przypadaj4cych na te lokale koszt6w
eksploatacji nieruchomoSci, na kt6re skladaj4 sig:

a) eksploatacja nieruchomoSci, obejmuj4ca koszty eksploatacji i technicznego utrzymania
nieruchomoSci,

b) fundusz remontowy nieruchomoSci,
c) podatek od nieruchomoSci i wieczyste uZytkowanie grunt6w,
d) wyw6z nieczystoSci,
e) eksploatacj a dLwigow osobowych,

ll



3.

4.

t.

2.

g) gaz ryczahowany - oplata zaliczkowa,
h) dostawa imontu2wodomierzy,
i) legalizacjawodomierzy,
j) centralne ogrzewanie - oplatazaliczkowa,
k) podgrzanie wody - opNata zaliczkowa,
D woda i Scieki - oplatazaliczkowa,
m) konserwacja

Obciqhenia lokali mieszkalnych kosztami eksploatacji nieruchomoSci dokonywane sg wedlug zasad.
okreSlonych w niniejszym regulaminie i mog4 byi pomnieiszone o:
a) przysluguj4cy czlonkom Sp6ldzielniudzial w pozytkach z maj4tku wsp6lnego Sp6ldzielni,
b) przysluguj4cy wlaScicielom lokali udzial w poZytkach z nieruchomoSci wsp6lnej.

Koszty eksploatacji nieruchomoSci, przypadajqce na dany lokal mieszkalny, niepokrl-te polytkami
z majqtku wsp6lnego Sp6ldzielni lub pozytkami z nieruchomoSci wsp6lnej, winny by6 pokryte
oplatami uZytkownik6w lokali mieszkalnych.

Przy ustalaniu wysokoSci oplat za uzywanie lokali nie uwzglgdnia sig pomieszczef przynaleznych
do lokali i pomieszczef przeznaczonych do wsp6lnego uZytku.

$22
UZytkownicy lokali mieszkalnych zajmujqcy lokale bez tyltiltt. prawnego uiszczajq na rzecz
Sp6ldzielni oplaty w wysokoSci odpowiadaj4cej kosztom eksploatacji i utrzymania nieruchomoSci
otaztemont6w, kt6re stanowi4 odszkodowanie zabezumowne korzystanie z lokalu.

UZytkownicy lokali u4rtkowych i gara?y zajmuj1cy lokale bez tytulu prawrego uiszczajq
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokoSci utraconych pozytk6w nie
mniejszych od czynszunajmu tych lokali.

1.

$23
Podstaw4 ustalania wysokoSci miesigcznych oplat za uZywanie lokali s4 planowane koszty
eksploatacji nieruchomoSci przypadajqce na poszczeg6lne lokale, ujgte w rocznym planie
finansowo-gospodarczym koszt6w gospodarki nieruchomoSciami Sp6ldzielni, uchwalonym ptzez
Radg NadzorczE na dany rok kalendarzory, na podstawie sporzqdzonej kalkulacji koszt6w.

WysokoSi stawek opNat za uZywanie lokali uchwala Rada Nadzorcza.

RadaNadzorczamohe zmieni(, w ci4gu roku wysokoSd stawek optrat.

s24
Oplaty za u?ywanie lokali ustala sig jako iloczynjednostkowych stawek odpowiednich rodzaj6w
oplat, powierzchni uZytkowej lokalu lub liczby os6b w nim zamieszkalych, z dokladnoSciq
do 0,01 PLN.

Zmiang wysokoSci opNat rczliczanych wedlug Iiczby os6b zamieszkalych w lokalu wprowadza sig
w miesi4cu nastgpuj4cym po miesi4cu, w kt6rym przedNoaono Sp6ldzielni pisemne o6wiadczenie
o zmianie liczby os6b zamieszkaNychw lokalu.

t.

s2s
1 . OpNaty miesigczne za zuirytq wodg w lokalach wyposazonych w wodo mierze ustala Zarzyd, w postaci

zaliczek, stanowi4cych iloczyn Srednio miesigcznego zulyciawody w 
^3 

tapoprzedni rcczny okres
rozliczeniowy i cen ustalanych na podstawie odrgbnych przepis6w wynikaj4cych z ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w.
/'//z<n

,8, /'/,t \-r' ./

2.

3.

2.



Optaty miesigczne za zuLytq wodg w lokalach bez wodomierzy ustala Zarz4d. Stanowi ona iloczyn
przyjgtei miesigcznej normy zu?ycia wody w n3, przypadajqcej na jedn4 osobg zamieszkaL1
w budynku i iloSci os6b zamieszkalych w danym lokalu oraz cen wynikaj4cych z odrgbnych
przepis6w. 

$ 26

Za u?ywanie lokali mieszkalnych uZytkownicy lokali wnosz4 miesigczne oplaty na pokrycie
ptzypadaj4cych na te lokale koszt6w eksploatacji nieruchomoSci, co miesi4c z g6ry, w terminie
do dnia 15-go kuhdego miesi4ca.

W przypadku zmiany wysokoSci oplat, Sp6ldzielnia jest obowiqzan a na Zqdanie uZytkownika lokalu
przedstawi6 kalkulacj g wysokoSci oplat.

Od niewplaconych w terminie oplat Sp6ldzielnianaliczaodsetki ustawowe zazwlokg.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zadNulonego uZytkownika lokalu, Zarzqd Sp6tdzielni
mohe zmienic warunki platnoSci przesuwaj4c termin splaty lub rozlo|yd splatg zadhtaenianaraty.

Uzytkownik lokalu nie moZe sam potr4cad swoich nale2noSci od Sp6ldzielni z opLat za uZywanie
lokalu, ma natomiast prawo zglosil swoje wierzytelnoSci wobec Sp6ldzielni do Zarz4du i uzyskad
w tej sprawie indywidualnq decyzjg.

Zarzqdjest obowiqzany co najmniej jeden raz w roku powiadomid pisemnie uzytkownik6w lokali
o stanie ich nalezno5ci z tytulu oplatzauZywanie lokali.

Czlonkowie Sp6ldzielni oraz osoby nie bgd4ce czlonkami Sp6ldzielni, kt6rym przysluguj4
spoNdzielcze wlasnoSciowe prawa do lokali oraz wlaSciciele nie bgd4cy czlonkami Sp6ldzielni,
mogQ kwestionowai zasadnoSi zmiany wysokoSci oplat bezpoSrednio na drodze s4dowej.

Obowi4zek wnoszenia miesigcznych oplat zau?ywanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu
ptzez Sp6ldzielnig do dyspozycji ulytkownika, chodby faktyczne objgcie lokalu nast4pilo po tym
dniu, a ustaje z dniem frzycznego opr62nienia i zdarialokalu do Sp6ldzielni.

VI. poSTANowIENIA PRZEJSCIowE I KoNCowE

s27
1. Niniejszy regulamin zostal uchwalony Uchwal4 Nr 43127.11.20I4r. Rady Nadzorczej Sp6tdzielni

Mieszkaniowej ,,Czerwony Rynek" wtr odzi.

Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin rczhczania koszt6w gospodarki
zasobem mieszkaniorym oraz ustalania oplat za uZywanie lokali w Sp6ldzielni Mieszkaniowej
,,Czetwony Rynek" z dnia26 stycznia 2010 roku - Uchwala Nr 2126.01 z dnia26.0l.20l0 r. oraz
Uchwala Rady NadzorczejNr 2l2l.0l2013 r. z dnia2l.01.2013 r.

Regulamin wchodzi w Zycie z dniem uchwalenia.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

3.

Sekreta dzorczej

u
Miros bniak

Przewodnicizacv Radv N

<,ry
Wladyslaw Sygnet
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ZaN4cznik nr 2

do Regulaminu rozliczania przychod6w i koszttfw Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,Czerwony Rynek"
w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz ustalania oplat za lokale.

Do nieruchomoSci wsp6lnej nale2a:

l Grunt z naniesieniami takimi jak:
- drogi dojazdowe do nieruchomo$ci i ogrodzenia,
- chodniki,
- place zabaw zurz4dzeniami,
- pergole Smietnikowe,
- hiwniki wraz znasadzeniami.

2. Klatki schodowe, korytarze, hole przejScia, prze6wity i bramy oraz inne elementy sluZ4ce do komunikacji
wewn4trz lub w granicach budynku.

3. Piwnice, strychy, schowki, w6zkownie itp. pomieszczenia,jeZeli nie zostaly zaliczonejako pomieszczenia
przynaleLne do lokali.

4. Pralnie. suszarnie, pomieszczenia wEzlow c.o., rozdzielni elektroenergetycznych, wodomierzy, gazomieruy
itp.,

5' Pomieszczenia zsyp6w, kom6rki nanarzgdzia i inne pomie szczenia sla?4ce danej nieruchomoSci.

6. Dlwigi orazich szyby i maszynownie.

7. Fundamenty i inne elementy posadowienia budynku.

8. Elewacje budynku wrazz elementami architektonicznymi. (Malowanie i konserwacja stolarki okiennej naleiry
do obowi4zk6w lokatora).

9. Sciany konstrukcyjne oraz dzialowe wraz z tynkami w pomieszczeniach nale?qcych do nieruchomo5ci
wsp6lnej.

10' Balkony, loggie, tarasy i ich balustrady w przypadku remontu (konserwacja drobne naprawy i malowanie
obciqila bezpo6rednio u4rtkownika) o ile nie stanowi4 czgsci powierzchni sluz4cej do wyl4cznego u4rtku
wla6cicieli wyodrgbnionych wlasnoSci lokalowych

1 1. Dachy wraz z ich konstrukcj4 noSn4 i stropodachy orM Vnny, obr6bki blacharskie, lawy kominiarskie, wlazy,
drabiny, itp.

12. Stropy migdzy kondygnacjami bez podloLry, posadzek i tynk6w w lokalach nie naleaqcych do nieruchomoSci
wsp6lnej.

13. Przewody kominowe (spalinowe, dymowe i wentylacyjne) wraz z kominami bez kratek wentylacyjnych i rur
odprowadzaj4cych spaliny w lokalach nie stanowi4cych czgsci wsp6lnej.

14' Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami z wyj4tkiem grzejnik6w wymienionych
przez uirylkownika we wlasnym zakresie.

1 5. Wgzly cieplne nie stanowi4ce wlasnoSci dostawcy energii cieplnej wraz ze rwiqzanymi z nimi urz4dzeniami.

16. Instalacja gazowa od gt6wnego zaworu na wej5ciu do budynku do zaworu odcinaj4cego przed odbiornikiem
wraz z kurkiem odcinaj4cym, a takLe instalacja gazowa w pomieszczeniach wsp6lnych l4cznie z
odbiornikami (pralnia).

17. Instalacja elektryczna od zl4cza do

braku tego zabezpieczenia, w tym
zabezpieczenia lokalu mieszkalnego wl4cznie lub licznika w przypadku
instalacja elektryczna w pomieszczeniach wsp6lnych oraz trzqdzenia

gtrznych Scianach budynku.

t4



18. Instalacja wodociqgowa od pierwszego zaworu za wodomierzem gl6wnym w budynku do pierwszego zaworu
odcinaj4cego wl4cznie z zaworem i wodomierzem mieszkaniowym liczonego od pionu.

19. Instalacja centralnej cieptej wody od pierwszego zaworu za wymiennikiem lub rozdzielaczem w wgZle
cieplnym do pierwszego zaworu odcinaj4cego liczqc od pionu wl1cznie z zaworem i wodomierzem
mieszkaniowym oraz instalacja w pomieszczeniu wsp6lnym.

20. Instalacja kanalizacyjna od pierwszej studzienki rewiryjnej pr4' budynku w tym poziomy i piony oraz
podl4czenia lokali'w czgSciach znajdt$1cych sig poza lokalem i podej5cia stropowe.

21. Instalacja odgromowa, antena zbiorcza i inne instalacje niskopr4dowe sygnalizacyjno - alarmowe przekazane
iprzyjgte na stan wsp6lny bezurz4dzeri i osprzgtu w lokalach.

Zalqcznik niniejszy zostal uchwalony przez Radg Nadzorcz4 ,,Czerwony Rynek" Uchwal4 Nr 43127.11.20I4r.
z dnia27 .11.2014r.

Sekretarz Rady Nadz; czej Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej

Miroslawa Czerbniak Wadyslaw Sygnet
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Zalqcznik nr 3

do Regulaminu rozliczania przychoddw i koszt6w Spr6ldzielni Mieszkaniowej ,,Czerwony Rynek"
w zakresie gospoddrki zasobem mieszkaniowym oraz ustalania oplat za lokale.

Imig i nazwisko uZytkownika lokalu

adres lokalu

OSWIADCZENIE

OSwiadczam niniejszym, Le w dniu ..........

dokonalem/dokonalam odczytu stan6w wodomierzy zainstalowanych w moim lokalu i podajg ich

aktualne stany (w pelnych metrach szeSciennych) w celu dokonaniarozliczenia koszt6w zuhycia

wody zimnej i cieplej za okres

Kuchnia : nr wodomreruazimnej wody

nr wodomi erua cieplej wody

Lazienka: nr wodomi erza zimnej wody

nr wodomi erza ciepNej wody

. stan wodomierua .... m'

.. stan wodomierza ...................... m 3

.. stan wodomier2a....................... m'
.. stan wodomier2a...................... - 3

Uzasadnienie powodu zloZenia oSwiadczenia :

Potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawidlowoS6 dokonanych odczyt6w i ponoszg odpowiedzialnoSi
za ich zgodno Si ze stanem fakty cznym.

podpis skladaj 4cego oSwiadczenie

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej

H
Wadyslaw Sygnet
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Zal4czniknr 1

do Regulaminu rozliczania przychod6w i koszt6w Sp6ldzielni Mieszkaniowei
,,Gzerwony Rynek "w zakresie gospodarkizasobem mieszkaniowym orirz ustalania oplat

za lokale.

WYKAZ N I E RU C HO M OSC I ZARZADTANYC H PRZEZ S. M. "CZERWONY RYN EK'

Piast6w os. 1

LP nr nter. nr bl adres
1 001 1 Smocza 11l15
2 002 2 Smocza 19/21
? 004 4 Strycharska 5
4 005 Strvcharska 3

006 o Granitowa 17
A 007 7 Tuszvhska 25
7 008 8 Granitowa 24
8 009 I Tuszvriska 15
o 010 10 Granitowa 10
ILJ 011 11 Tuszvriska 9

11 012 12 Granitowa 6
12 013 1e Tuszvriska'1
13 014 14 Granitowa 2
14 015 .1 C Granitowa 4
15 016 16 Granitowa 11

16 017 17 Smocza 5/7
17 018 18 Smocza 17
18 019 19 Smocza 10

020 20 Strvcharska 7
20 021 21 Mv6liwska 23
21 022 22 Sokola 22
22 023 23 Sokola 25
23 024 24 VlvSliwska 19/21
24 025 26 My6liwska 17
25 026 27 Sokola 20
26 027 28 MvSliwska 15
27 028 30 My5liwska 1'1

28 029 31t32 My5liwska 9/Sokola 12

29 031 34 Mv6liwska 5r7
30 032 ?A Sokola 6
31 033 38 MvSliwska 1

32 034 39 Sokola 4
33 035 40 Sanocka 17
34 036 41 Sokola 3
35 037 42 Tuszyfiska 29

Gzenarony Rynek os.2
LP nr nrer. nr bl adres
36 039 ^ Slowackieqo 21l23
37 040 2 ,-eczniczalT

38 041 ? :ecznicza 15

39 042 4 '-aczna38l4O
40 043 Podmieiska 2
41 044 6 Leczniczalft
42 045 7 Slowackieqo 25
43 046 8 Laczna5T
44 047 I elewela 25
45 048 10 Lelewela 17
46 049 44tl Laczna33151
47 050 12 Laczna29131
48 051 ,|? Lelewela 3/Z

49 052 14 Mochnackieoo 'll3
trn nA2 15 Mochnackieoo 9/13
EI 054 16 Mochnackieqo 15/19
52 055 17 Mochnackieoo 21123

53 056 21 Rzqowska 62
54 057 22 Laczna23
55 nAe 23 Rzoowska 64

059 33 Lukasinskieqo 2
E7 060 304 Felifiskieoo 11
EQ 061 305 Felifiskieoo 13
59 062 306 Felifskieoo 15

60 063 1 Kraszewskieqo 6
ol 064 2 Kraszewskieoo 4

Zarzewska os.3
LP nr nler. nr bl adres
62 065 1 Zazewska64172

066 z Zazewska 53/6'1

64 069 3 Zazewska52
oc 070 5 Radomska 8
oo 071 o Radomska 14l16
67 072 I Radomska 22124

68 073 8 Lubelska 21l23
69 074 9 Zazewska 50

70 075 112 Pzvbyszewskieqo 57159


