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I   Postanowienia  ogólne 

§  1 

Regulamin  ma  zastosowanie  do  lokali  mieszkalnych,  użytkowych, 
garaży  i  innych  pomieszczeń  będących  w  zasobach  Spółdzielni 
oraz  terenów. 
 

§  2 

Przedmiotem  regulaminu  jest  ustalenie  szczegółowych  zasad  rozliczania  kosztów  
eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  oraz  ustalania  opłat  na  ich  pokrycie. 
 

§  3 

Regulamin  obejmuje  użytkowników  lokali: 

a) członków  Spółdzielni: 
     - posiadających  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu,   
     - posiadających  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu,   
     -  będących  właścicielami  lub  współwłaścicielami  lokalu; 
b) nie  będących  członkami  Spółdzielni  właścicieli  i  współwłaścicieli 
     lokali; 
c) nie  będących  członkami  Spółdzielni  posiadaczy  spółdzielczego 
    własnościowego  prawa  do  lokalu; 
d) najemców  lokali,  terenów; 
e)  zajmujących  lokale  bez  tytułu  prawnego.     
    

§  4 

1. Definicje  pojęć  używanych  w  niniejszym  Regulaminie: 

    1) lokal  mieszkalny  -  wydzielona  trwałymi  ścianami  w  obrębie 
        budynku  izba  lub  zespół  izb  przeznaczonych  na  stały  pobyt  
        ludzi,  które  wraz  z  pomieszczeniami  pomocniczymi  służą 
        zaspakajaniu  potrzeb  mieszkaniowych. 
        Przepis  ten  stosuje  się  odpowiednio  również  do  samodzielnych  lokali 
        wykorzystywanych  zgodnie  z  przeznaczeniem  na  cele  inne  niż 
        mieszkalne;  
    2) nieruchomość  -  to  nieruchomość  gruntowa  oraz  związany  z  nią 
        budynek  lub  budynki  objęte  jedną  księgą  wieczystą; 
    3) nieruchomość  wspólna  -  stanowi  ją  grunt  oraz  te  części  budynku 
        i  urządzenia,  które  nie  służą  do  wyłącznego  użytku  poszczególnych 
        właścicieli  lokali  lecz  stanowią  współwłasność  wszystkich  właścicieli 
        w  tym  m.in.:   

a) działki  gruntu, 
b) elementy  zagospodarowania  terenu  (np.  dojścia,  dojazdy,  chodniki, 

śmietniki,  mała  architektura  itp.), 
c) części  składowe  budynku  m.in.  dachy,  konstrukcja  budynku, 

elewacje  oraz  balkony,  loggie  i  werandy,  ściany  wewnętrzne 
budynku,  stolarka okienna  i drzwiowa  w  ciągach  komunikacyjnych, 
pomieszczenia  techniczne,  anteny  zbiorcze,  instalacje:  
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elektryczna,  odgromowa,  wodociągowa,  kanalizacji  sanitarnej  i 
deszczowej,  gazowa,  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody  itp., 
urządzenia  i  sieci  usytuowane  w  obrębie  lub  na  terenie 
nieruchomości, 

d)  klatki  schodowe,  pomieszczenia   
 gospodarcze. 

    4) udział  właściciela  lokalu  wyodrębnionego  w  nieruchomości 
        wspólnej  odpowiada  stosunkowi  powierzchni  użytkowej  lokalu 
        wraz  z  powierzchnią  pomieszczeń  przynależnych  do  niego   
        do  łącznej  powierzchni  wszystkich  lokali  z  pomieszczeniami   
        przynależnymi  w  budynku  lub  budynkach  stanowiących  odrębną 
        nieruchomość. 
    5) pomieszczenie  przynależne  -  to  pomieszczenie  pomocnicze  lokalu 
        mieszkalnego  lub  lokalu  o  innym  przeznaczeniu,  w  szczególności 
        piwnica,  komórka  itp.  będące  częścią  składową  lokalu,  nawet  jeżeli   
        bezpośrednio  do  niego  nie  przylega  lub  znajduje  się  w  innym 
        budynku,  ale  w  ramach jednej  nieruchomości, 
    6) powierzchnia  użytkowa   lokalu: 
        a) powierzchnia  użytkowa  lokalu   mieszkalnego  -  to  powierzchnia 
            wszystkich  pomieszczeń  znajdujących  się  w  lokalu  bez  względu  na 
        ich  przeznaczenie  i  sposób  użytkowania,  do  powierzchni  użytkowej 
    lokalu  mieszkalnego  zalicza  się  również  powierzchnię  zajętą  przez 
    meble  wbudowane  lub  obudowane.  Nie  zalicza  się  do  powierzchni 
    użytkowej  lokalu  mieszkalnego  balkonów,  loggi,  werand,  pralni, 
    suszarni  i  piwnic,  strychów. 
        b) powierzchnia  lokalu  użytkowego  -  to  powierzchnia  wszystkich 
    pomieszczeń  znajdujących  się  w  lokalu  bez  względu  na  ich 
    przeznaczenie  i  sposób  użytkowania. 
    Do  powierzchni  lokalu  użytkowego  zalicza  się  powierzchnię  zajętą 
    przez  urządzenia  techniczne  związane  z  funkcją  danego  lokalu 
            oraz  powierzchnię  piwnic  przynależnych  do  lokali. 
        c) powierzchnię  pomieszczeń  służących  kilku  użytkownikom  lokali 
         użytkowych  (np.  wspólny  korytarz,  wspólne  pomieszczenie 
            sanitarne)  należy  doliczyć  w  proporcjonalnych  częściach  do 
    powierzchni  poszczególnych  lokali. 
        d) do  powierzchni  lokali wielopoziomowych  zalicza  się 50%  powierzchni 
    rzutu  poziomego  schodów  łączących  poszczególne pomieszczenia 
    wewnątrz  lokalu. 

e) powierzchnię  użytkową  mieszkań  i lokali  użytkowych (w  tym  garaży)  dla  
celów  rozliczania  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania 
nieruchomości  oblicza  się  według  powykonawczej  dokumentacji 
technicznej  budynku  przyjętej  przez  Spółdzielnię w  trakcie  odbioru.   
W  przypadkach  spornych  i  wątpliwych powierzchnię  ustala  się 
stosując  Polską  Normę  PN-70/B-02365. 
W  przypadku  nowo  realizowanych  budynków  (pozwolenie  na  budowę  
wydane  po  29.04.2012  r.)  będzie  miała  zastosowanie 
norma  PN-ISO  9836:1997. 

      7) jednostka  organizacyjna  -  zespół  nieruchomości  zarządzany  przez 
  administrację  osiedla. 
      8) powierzchnia  ogrzewana  -  za  powierzchnię  ogrzewaną  centralnie 
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  uważa  się  powierzchnię  użytkową  lokali,  w  których  zainstalowane 
  są  grzejniki  c.o.  zgodnie  z  projektem  technicznym. 
  Powierzchnię  pomieszczeń nie  posiadających  grzejników  c.o. 
  a  wchodzących  w  skład  lokali  mieszkalnych  lub  użytkowych 
  (np.  przedpokój,  łazienka,  wc,  loggie  włączone  do  mieszkań  itp.) 
  i  ogrzewanych  bezpośrednio  ciepłem  sąsiadujących  pomieszczeń  - 
  traktuje  się  jako  powierzchnię  ogrzewaną  centralnie.   
  Nie  zalicza  się  do  powierzchni  ogrzewanej  centralnie  piwnic 
  (pomieszczeń  przynależnych),  balkonów,  loggi,  werand,  klatek 
  schodowych,  pralni,  suszarni,  pomieszczeń  na  wózki itp. 
      9)  Mienie  Spółdzielni  -  to  własność  Spółdzielni  i  inne  prawa 
    majątkowe.  W  szczególności  mieniem  Spółdzielni  są  wszystkie 
    nieruchomości  zabudowane  i  niezabudowane  lub  ich  części 
    w  takim  zakresie,  w  jakim  nie  narusza  to  przysługującej 
    poszczególnym  członkom  i  właścicielom  lokali  nie  będącymi 
    członkami  Spółdzielni  odrębnej  własności  lokali  lub  praw  z nią 
    związanych.  Mienie  Spółdzielni  dzieli  się  na: 

a) mienie  ogólne  -  należy  przez  to  rozumieć  nieruchomości   
stanowiące  spółdzielczy  zasób  mieszkaniowy,  a  służące 
prowadzeniu  przez  Spółdzielnię  działalności  administracyjnej, 
społecznej,  oświatowo-kulturalnej  i  innej  zabudowanej  budynkami  i  
innymi  urządzeniami  wraz  z  gruntami  przynależnymi, 

b) mienie  Spółdzielni  przeznaczone  do  wspólnego  korzystania  -  to  
nieruchomości  takie  jak  budowle,  mała  architektura,  tereny 
rekreacyjne  i  zieleni,  drogi,  chodniki,  oświetlenie  terenu,  
ogólnodostępne miejsca  postojowe,  place  zabaw,  boiska,  infrastruktura  
techniczna  będąca  własnością  Spółdzielni;  służące  użytkownikom  
lokali,  bez  względu  na  faktyczne  korzystanie 
z  tego  mienia. 

      10) Opłaty  niezależne  od  Spółdzielni  to  opłaty  komunalne  takie  jak: 
    opłaty  za  dostawę  do  lokalu  energii  elektrycznej,  gazu,  wody  i 
    odbioru  ścieków,  dostawy  ciepła,  wywozu  nieczystości  oraz  opłaty 
    dotyczące  podatku  od  nieruchomości  i  gruntu,  opłaty  za 
            użytkowanie  wieczyste  gruntu. 
      11) Osoby  zamieszkałe  -  liczbę  osób  zamieszkałych  w  poszczególnych 
    lokalach  mieszkalnych  ustala  się  na  podstawie  oświadczeń 
    złożonych   przez  użytkowników  lokali,  którzy  obowiązani  są  także 
    do  zgłaszania  Spółdzielni  wszelkich  zmian  w  liczbie  zamieszkałych 
            osób. 
      12) Pożytki  i  inne  przychody  z  nieruchomości  -  rozumie  się  przez  to 
    dochody,  które  rzecz  przynosi  na  podstawie  stosunku  prawnego,  
    przy  czym  pożytki  i  przychody  z  nieruchomości  wspólnej służą 
    pokrywaniu  wydatków  związanych  z  jej  utrzymaniem,  a  w  części 
    przekraczającej  te  potrzeby  przypadają  właścicielom  lokali 
    proporcjonalnie  do  powierzchni  użytkowej  lokali; 
      13) Przychody  -  rozumie  się  przez  to  otrzymane  lub  postawione  do 
    dyspozycji  Spółdzielni  w  roku  kalendarzowym  pieniądze  i  wartości 
            pieniężne  oraz  wartości otrzymanych  świadczeń  w  naturze  i  innych 
    nieodpłatnych  świadczeń; 
      14) Lokal  zamienny  -  należy   przez  to  rozumieć  lokal  znajdujący  się 
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            w  tej  samej  miejscowości,  w  której  położony  jest  lokal 
            dotychczasowy,  wyposażony  w   co  najmniej  takie  urządzenia 
          techniczne,  w  jakie  był  wyposażony  lokal  używany  dotychczas, 
    o  powierzchni  pokoi  takiej  jak  w  lokalu  używanym;  warunek  ten 
    uznaje  się  za  spełniony,  jeżeli  na  członka  gospodarstwa  domowego 
    przypada  10  m2  powierzchni  łącznej  pokoi,  a  w  przypadku 
               gospodarstwa  jednoosobowego  -  20  m2  tej  powierzchni. 
     
2.   Ogólne  zasady  rozliczania  kosztów  i  ustalania  opłat. 
 
      §  5 

1. Rozliczanie  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości 
    przeprowadza  się  w  okresach  rocznych  pokrywających  się  z  latami 
    kalendarzowymi,  z  wyjątkiem  mediów  rozliczanych  w  okresach   
    wynikających  z  odrębnych  regulaminów. 
2. Różnica  między  rzeczywistymi  kosztami  a  przychodami  z  eksploatacji 
    i  utrzymania  nieruchomości  w  danym  roku  zgodnie  z  art.  6  ust.  1 
    u.s.m.  zwiększa  koszty  lub  przychody  tej  działalności  w  roku 
    następnym. 
    Uprawnionym  do  zwrotu  nadpłaty  lub  zobowiązanym  do  dopłaty 
    z  tytułu  rozliczenia  kosztów  jest  użytkownik  lokalu,  któremu  na  dzień 
    rozliczenia  przysługuje  tytuł  prawny  do  danego  lokalu. 
 
            §  6 

1. Podstawą  do  rozliczeń  kosztów  eksploatacji  nieruchomości  i  ustalania 
    opłat  za  używanie  lokali  jest  roczny  plan  gospodarczy  uchwalony  przez 
    Radę  Nadzorczą. 
    Plan  określa  dane  finansowe  dla  poszczególnych  nieruchomości. 
2. W  przypadku,  gdy  po  uchwaleniu  planu  gospodarczego  następują 
    istotne  zmiany  w  poziomie  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania 
    nieruchomości  dopuszczalna  jest  korekta  planu  oraz  zmiana  wysokości 
    stawek  za  używanie  lokali. 
 
      §  7 

Podwyższenie  opłat  za  używanie  lokali  mieszkalnych  nie  może  być 
dokonywane  częściej  niż  co  6  miesięcy,  z  wyjątkiem  opłat  publiczno-prawnych,  
za  media  i  wywóz nieczystości  stałych oraz  innych  opłat  niezależnych  od  
Spółdzielni. 
      §  8 

W  uzasadnionych  przypadkach  Zarząd  może  dokonać  indywidualnego  rozliczenia  
kosztów  na  dany  obiekt/lokal. 
      §  9 

1. Ogólne  koszty  zarządzania  zasobami  Spółdzielni  (Zarządu  Ogólnego) 
    ustala  się, bazując  na  kosztach  faktycznie  poniesionych  w  roku 
    poprzedzającym  rok  planowany,  z  uwzględnieniem  zmian  cen,  inflacji 
    (zmiany  cen  i  usług  ogłaszanych  przez  Prezesa  GUS)  oraz  zmian  w 
    strukturze  organizacyjnej  Spółdzielni  i  zatrudnieniu. 
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2. Koszty,  o  których  mowa  wyżej  rozliczane  są  jednakowo  w 
    poszczególnych   jednostkach  organizacyjnych  jednakowo  dla  całej 
    Spółdzielni  według  powierzchni  użytkowej  lokali. 
3. Do  kosztów  administracji  osiedla  należą  wszystkie  koszty  ponoszone 
    na  właściwą  obsługę  zasobów  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych 
    tj.  utrzymanie  pomieszczeń  biurowych,  koszty  utrzymania  pracowników 
    administracji,  koszty materiałów  i  wyposażenie,  amortyzacja, koszty bhp, 
    szkolenia,  koszty  usług  informatycznych,  telekomunikacyjnych, 
    ubezpieczenia  i  pozostałe  koszty. 
4. Szczegółowe  zasady  rozliczania  kosztów  ogólnych  (Zarządu  Ogólnego, 
    administracji  osiedlowych)  określa  Rada Nadzorcza  w  formie  uchwały. 
         
II  Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  -  zasady   
    rozliczania  i  ustalania  opłat. 
 
1.  Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości.   
 
      §  10 

Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  tworzących  spółdzielcze  zasoby  
mieszkaniowe  oraz  własność  wspólną  ponoszone  są  na: 
1)  budynki  mieszkalne  wraz  z  wyposażeniem  technicznym,  oraz 
     przynależnych  do  nich  pomieszczeniami,  w  szczególności  takimi  jak: 
    piwnice,  pomieszczenia  gospodarcze,  klatki  schodowe, dźwigi  i  pozostałe;  
2) pomieszczenia  znajdujące  się  w  budynku  mieszkalnym  lub  poza  nim, 
    związane  z  administrowaniem  i  zapewnieniem  bezawaryjnego 
    funkcjonowania  osiedlowych  budynków  mieszkalnych; 
3) urządzenia  uzbrojenia  terenów,  na których  znajdują  się  budynki, 
    w  szczególności: 

a) urządzenia  sieci  wodociągowej,  gazowej,  ciepłowniczej  itp., 
b) drogi  osiedlowe,  miejsca  postojowe,  ulice,  chodniki,  tereny  zielone, 

place  zabaw, 
c) inne  budowle  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania  budynków  

mieszkalnych. 
§  11 

Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  obejmują: 
1)  koszty  eksploatacji  i  utrzymania  części  wspólnych  nieruchomości,   
2)  koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  stanowiących  mienie 
     przeznaczone  do  wspólnego  korzystania, 
3)  koszty  eksploatacji  i  utrzymania  mienia  ogólnego  Spółdzielni, 
4)  koszty odpisu  na  fundusz  remontowy, 
5)  koszty  działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej, 
6)  koszty  eksploatacji  i  utrzymania  lokali. 
 
      §  12 

1. Ewidencję  i  rozliczenie  kosztów  eksploatacji  oraz  opłat  na  ich  pokrycie,   
    Spółdzielnia  prowadzi  odrębnie  dla  każdej  nieruchomości. 
2. Ewidencja  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości dokonywana 
    jest  na  podstawie  dokumentów  źródłowych  bezpośrednio  dotyczących 
    danej  nieruchomości  lub  na podstawie  odrębnych  ewidencji  rozliczanych 
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    kluczami  rozliczeniowymi,  przy  czym  materiały  bezpośrednie,  obciążają 
    nieruchomość  w/g   faktycznego  zużycia. 
 

§  13 

Podstawową  jednostką  rozliczeniową  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania  
nieruchomości  jest  m2  powierzchni  użytkowej  lokali. 
Ponadto  stosuje  się  także  inne  jednostki  rozliczeniowe  takie  jak: 
a) odrębna  nieruchomość, 
b) budynek, 
c) lokal, 
d) osoba  zamieszkała  w  lokalu, 
e) wskazania  urządzeń  pomiarowych  (np. m3, KWh), 
f) udział  w  nieruchomości  wspólnej,  
g) w  szczególnych  przypadkach  określonych niniejszym  regulaminem  do 
    rozliczania  kosztów  mogą  być  stosowane  inne  jednostki  i  normy 
    określone  przez  Zarząd,  Radę  Nadzorczą  lub  odrębne  przepisy. 
 

§  14 

1. Podatek  od  nieruchomości  jest  ewidencjonowany  i  rozliczany 
    w  rozbiciu  na: 

a) podatek  od  lokali  mieszkalnych,  gruntu  i  budowli  wchodzących   
w  skład  nieruchomości, 

b) podatek  od  lokali  użytkowych,  garaży, 
c) podatek  od  mienia  Spółdzielni. 

2. Podatek  obciążający  poszczególne  lokale  rozlicza  się  proporcjonalnie 
    do  powierzchni  użytkowej  lokali  z  uwzględnieniem  charakteru  danego 
    lokalu  (mieszkalny,  użytkowy,  garaż)  i  wynikającą  z  niego  wysokością 
   obciążeń  z  tego  tytułu. 
3. Właściciele  i  współwłaściciele  lokali  stanowiących  odrębną  własność 
    rozliczają  się  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości  lokalowej 
    indywidualnie z  gminą,  uczestniczą  tylko  w  kosztach  podatku  od  części 
    wspólnej  nieruchomości  budynkowej. 

§  15 

1. Opłata  za  użytkowanie  wieczyste  gruntu  rozliczana  jest  w  rozbiciu  na: 
    a) opłatę  za użytkowanie wieczyste  gruntu  związane  z  lokalami 
        użytkowymi,  garażami  wchodzącymi  w  skład  nieruchomości  - 
        rozliczana  jest  proporcjonalnie  do  powierzchni  użytkowej  lokali, 
    b) opłatę  za  użytkowanie  wieczyste  gruntu  od  mienia  Spółdzielni. 
2. Właściciele  i  współwłaściciele  lokali  stanowiących  odrębną  własność, 
    będący  współużytkownikami  wieczystymi  gruntu  wchodzącego  w  skład 
    nieruchomości,  w  której położone  są  ich  lokale,  rozliczają  się  z  tytułu 
    tej  opłaty  indywidualnie  z  gminą. 
 

§  16 

Koszty  ubezpieczenia  ustala  się  na  podstawie  zawartych  polis  ubezpieczeniowych  
mienia  Spółdzielni  od  wszystkich  ryzyk  z  uwzględnieniem  wartości  
odtworzeniowej  przedstawionej  do  ubezpieczenia  tegoż  mienia. 
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Rozliczenie  kosztów  ubezpieczenia  następuje  proporcjonalnie  do  powierzchni  
użytkowej  lokali. 

§  17 

Koszty  utrzymania  i  napraw  domofonów  obciążają  remonty  zasobów  
mieszkaniowych  Spółdzielni. 

§  18 

Koszty  eksploatacji  dźwigów  (osobowych,  towarowych)  rozlicza  się  wyłącznie  na  
nieruchomości  wyposażone  w  te  urządzenia. 
 

§  19 

1. Koszty utrzymania czystości części wspólnych nieruchomości  
(z wyłączeniem sprzątania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych), łącznie  
z kosztami utrzymania zieleni i pozostałymi kosztami, ustala się na podstawie 
kosztów faktycznie poniesionych. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 rozlicza się na m2 powierzchni użytkowej  
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 

3. Koszty utrzymania czystości klatek schodowych i korytarzy piwnicznych tworzy się 
na podstawie kosztów ustalanych przez Spółdzielnię na rzecz firmy sprzątającej, 
realizującej tę usługę. 

4. Koszty sprzątania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych rozlicza się 
solidarnie na lokale mieszkalne położone w Spółdzielni. 

 
§  20 

1. Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  wspólnej  ewidencjonuje 
    się  odrębnie  dla  każdej  nieruchomości bez  względu  na  to, czy  dokonano 
    wyodrębnienia,  czy  wyodrębnienie  w  danej  nieruchomości  nie  wystąpiło.   
2. Na  koszty  eksploatacji  i  utrzymania  części  nieruchomości  wspólnej   
    składają  się  w  szczególności: 

1) koszty  zarządzania (administrowania)  i  ogólne  tj.  w  szczególności 
utrzymania  komórek  funkcjonalnych Zarządu Spółdzielni,  pracowników 
administracji  osiedlowych,  organów  samorządowych  itp.  w  tym  
wynagrodzenia  z  narzutami,  materiały  biurowe,  koszty  rozmów 
telefonicznych,  zakupy,  usługi informatyczne,  prawne,  konserwacje 
i  naprawy  sprzętu,  remonty,  usługi  bankowe,  pocztowe,  ksero, 
amortyzacja,  szkolenia,  koszty  bhp,  ogłoszenia  prasowe,  badanie  bilansu,  
lustracja,  opinie,  książeczki  opłat,  druki  i  pozostałe, 

2) utrzymania  czystości,  porządku  i  należytego  stanu  sanitarnego   
w  budynkach  (w  tym  pomieszczeniach  ogólnego  użytku)  oraz  na 
terenach  przyległych,  deratyzacja,  dezynfekcja,  dezynsekcja,  fundusz płac   
z  narzutami  sprzątaczy  posesji,  środki  czystości,  narzędzia oraz koszty 
sprzątania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych na rzecz firmy 
sprzątającej 

3) utrzymanie  i  konserwacja  zieleni,  placów  zabaw,  usługi  transportowe 
i  inne, 

4) konserwacja  i  naprawy  urządzeń  technicznych  części  wspólnej 
m.in.  konserwacje  własne  (fundusz  wynagrodzeń  konserwatorów, 
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materiały,  BHP,  szkolenia  itp.)  oraz  konserwacje  zewnętrzne   
w  szczególności:  instalacji  gazowej,  elektrycznej,  wodociągowej, 
kanalizacyjnej,  burzowej,  centralnego  ogrzewania,  ciepłej  wody, 
wentylacji  dachów,  innych  (usuwanie  skutków  awarii,  przeglądy 
obligatoryjne,  naprawa  i  konserwacja  sprzętu,  pozostałe), 

5) przeglądy  przewodów  wentylacyjnych,  spalinowych,  instalacji  gazowej,  
elektrycznej,  odgromowej,  usługi  kominiarskie, 

6) dostawy  energii  cieplnej,  gazu,  wody  i  odprowadzania  ścieków  w  części  
wspólnej  (cele  gospodarcze), 

7) koszty  wywozu  odpadów  wielkogabarytowych,  gruzu,  nieczystości,  trawy,  
gałęzi  itp. 

8) koszty  materiałów, 
9) pozostałe  związane  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  części  wspólnych  

nieruchomości  oraz  koszty  działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej, 
10) energia  elektryczna  na  potrzeby  ogólne  budynku, 
11) ubezpieczenie  majątku,   
12) podatek  od  nieruchomości  i  opłata  za  wieczyste  użytkowanie  gruntu, 
13) odpis  na  fundusz  remontowy. 

3. Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  wspólnej  rozliczane  są: 
    1) w  sytuacji  stosowania  ustawy  o  własności  lokali  (powstanie  
        wspólnoty), 

a)  w  danej  nieruchomości  na  lokale  stanowiące  własność  Spółdzielni 
i  lokale  stanowiące  własność  innych  właścicieli  -  proporcjonalnie  do  
udziału  w  nieruchomości  wspólnej; 

b) wyodrębnione  w  sposób  określony  j.w.,  koszty  dotyczące  lokali 
stanowiących  odrębną  własność  rozliczane  są  na  poszczególne  lokale  
(zajmowane  na  zasadach  spółdzielczych  praw  do  lokali  i  najmu)  -  
proporcjonalnie  do  powierzchni  użytkowej  poszczególnych  lokali; 

      2) w  sytuacji  stosowania  u.s.m.  w  danej  nieruchomości  -  
          proporcjonalnie  do  powierzchni  użytkowej  poszczególnych  lokali, 
      3) koszty  energii  elektrycznej  na  potrzeby  nieruchomości  wspólnej 
          rozlicza  się  proporcjonalnie do  powierzchni  użytkowej  poszczególnych 
          lokali, 
      4) koszty  utrzymania  dźwigów  na  potrzeby  nieruchomości  wspólnej 
  rozlicza  się proporcjonalnie  do  powierzchni  użytkowej  poszczególnych 
  lokali. 
 
3. Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  stanowiących  mienie 
    Spółdzielni,  przeznaczonych  do  wspólnego  korzystania. 
 
      §  21 

1. Do  kosztów  eksploatacji  mienia  przeznaczonego  do  wspólnego 
korzystania  zalicza  się  w  szczególności: 

1) koszty  bieżącej  eksploatacji  i  utrzymania  w  tym: 
a)  utrzymanie  czystości  i  konserwacja  zieleni, 
b) remonty,  drobne  naprawy  i  konserwacje  oraz  przeglądy 

techniczne, 
c) energia  elektryczna  (oświetlenie). 
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2) podatek  od  nieruchomości  dotyczący  działek  Spółdzielni 

nie  przypisanych  do  poszczególnych  nieruchomości  budynkowych, 
a  niezbędnych  dla  właściwego  funkcjonowania  Spółdzielni, 

3) koszty  z  tytułu  wieczystego  użytkowania  gruntów  j.w. 
4) inne  koszty  poniesione  na  eksploatację  i  utrzymanie  nieruchomości  

stanowiących  mienie  do  wspólnego  korzystania. 
2. Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  stanowiących  mienie 

Spółdzielni  przeznaczone  do  wspólnego  korzystania  rozliczane  są  na 
wszystkie  lokale  proporcjonalnie  do  powierzchni  z  wyłączeniem  lokali  
własnych  (służących  działalności  administracyjnej,  społecznej,  oświatowej  i  
kulturalnej  Spółdzielni). 

3. Miesięczna  opłata  za  mienie  Spółdzielni  (nieruchomość  obsługowa)  
ustalana  jest  w  zł/m2p.u.  w  wysokości  planowanych  kosztów  eksploatacji  i  
utrzymania  mienia  Spółdzielni. 

 
4. Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  stanowiących  mienie 
    ogólne  Spółdzielni. 
      §  22 

1. Koszty  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  stanowiących  mienie 
ogólne  Spółdzielni  (art.  40  u.s.m.)  to: 
1)  podatek  od  nieruchomości, 
2) wieczyste  użytkowanie  gruntów, 
3) usługi  porządkowe  i  utrzymanie  zieleni, 
4) konserwacja,  naprawy,  remonty  chodników,  ulic,  małej  architektury, 
5) oświetlenie  terenu  i  zasilanie  urządzeń  technicznych, 
6) utrzymanie  obiektów  administracji, 
7) konserwacje,  naprawy  i  remonty  infrastruktury  technicznej, 
8) amortyzacja, 
9) ubezpieczenie  mienia  Spółdzielni, 
10) wynagrodzenia  pracowników  związane  z  utrzymaniem  obiektów, 
11) pozostałe. 

      2. Do  źródeł  przychodów  z  nieruchomości  stanowiących  mienie  ogólne 
          należą: 

1) wynajem  lokali  użytkowych, 
2) dzierżawa  gruntów  i  terenów  niezabudowanych, 
3) prowadzenie  innej  działalności  gospodarczej, 
4) realizacja  zadań  wynikających  ze  statutu  oraz  działalności  finansowej. 

     3. Pożytki  i  inne  przychody  z  mienia  ogólnego  po  odliczeniu 
      kosztów  tej  działalności  oraz  odprowadzeniu  podatku 
      dochodowego  przeznacza  się: 
      -  pokrycie  kosztów  działalności  społecznej,  oświatowej  i 
         kulturalnej, 
      - częściowe  pokrycie  kosztów  eksploatacji  lokali  mieszkalnych 
        przypadających  na  członków  Spółdzielni. 
 4. Pożytki  i  inne  przychody  rejestrowane  są  na  poszczególne 
         jednostki  organizacyjne  Spółdzielni. 

5. Podział  nadwyżki  bilansowej  zatwierdzonej  przez  Walne 
    Zgromadzenie  następuje  na  trzy  jednostki  organizacyjne. 
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5. Odpis  na  fundusz  remontowy  zasobów  Spółdzielni  oraz  koszty 
    remontów  lokali  użytkowych.     

§  23 

1. Spółdzielnia  tworzy  fundusz  remontowy  zasobów  mieszkaniowych  
zgodnie  z  zapisem  art.  6  ust.  3  u.s.m. 
Odpisy  na  ten  fundusz  obciążają  koszty  eksploatacji  i  utrzymania  
nieruchomości. 

2. Ewidencja  wpływów  i  wydatków  funduszu  remontowego  prowadzona  
jest  pozabilansowo  odrębnie  dla  każdej  nieruchomości. 

 3. Zasady  tworzenia  i  wykorzystania  funduszu  remontowego  zawarto 
     w  odrębnym  regulaminie. 

     4. Remonty  lokali  użytkowych  w  najmie  obciążają  bezpośrednio 
    koszty  eksploatacji  i  utrzymania  tych  lokali. 

 
6. Koszty  działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej.  
 

§  24 

       1. Członkowie  Spółdzielni  uczestniczą  w  kosztach  związanych   
           z  działalnością  społeczną,  oświatową  i  kulturalną  prowadzoną  przez 
           Spółdzielnię,  jeżeli  uchwała  Walnego  Zgromadzenia  tak  stanowi. 

2. Właściciele  lokali  nie  będący  członkami  oraz  osoby  nie  będące 
członkami,  którym  przysługują  spółdzielcze  własnościowe  prawa 
do  lokali,  mogą  odpłatnie  korzystać  z  tej  działalności  na  podstawie  umów  
zawieranych  ze  Spółdzielnią. 

3. W  ewidencji  księgowej  należy  odrębnie  ewidencjonować  przychody 
inne  niż  opłaty  eksploatacyjne  na  pokrycie  kosztów  działalności 
społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej,  gdyż  podlegają  opodatkowaniu  
podatkiem  dochodowym  od  osób  prawnych  oraz  Vat  i  wchodzą  w  skład  
wyniku  finansowego  Spółdzielni. 

4. Do  kosztów  działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej  zalicza  się: 
a)  koszty  wynagrodzeń,  narzutów  na  wynagrodzenia  pracowników  i  

zleceniobiorców  zatrudnionych  przy  tej  działalności, 
b) koszty  utrzymania  i  eksploatacji  nieruchomości,  w  których  prowadzona  

jest  działalność, 
c) koszty  bhp,  szkoleń  itp., 
d) koszty  zakupu  i  amortyzacji  sprzętu  stanowiących  wyposażenie  

placówek, 
e) koszty  związane  z  prowadzeniem  zajęć,  organizacją  imprez, 
f) pozostałe. 

5. Koszty  działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej  stanowią  składnik  
kalkulacyjny  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  wspólnych. 

6. Szczegółowe  zasady  ustalania  opłat  i  prowadzenia  działalności  społecznej,  
oświatowej  i  kulturalnej  Spółdzielni  określa  regulamin  wewnętrzny  
uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą. 

 
7. Rozliczanie  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania  lokali. 
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§  25 

1. Koszty  dostawy  mediów  poszczególnych  lokali  stanowią  w 
szczególności: 
a)  dostawa  wody  i  odprowadzania  ścieków, 
b) wywóz  nieczystości, 
c) gaz  na  potrzeby  lokali  dostarczany  za  pośrednictwem 

zbiorczych  gazomierzy, 
d) energia  elektryczna  w  lokalu, 
e) dostawa  energii  cieplnej  dla  celów  ogrzewania  lokali  i 

podgrzania  wody. 
2. Zasady  rozliczania  mediów,  o  których  mowa  w  pkt.  a, e 

z  użytkownikami  lokali  określają  regulaminy  wewnętrzne  Spółdzielni. 
3. Koszty  wywozu  nieczystości  stałych  w  lokalach  mieszkalnych  rozliczane  

są  na  zasadach  wynikających  z  ustawy  o  utrzymaniu 
czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  przepisów  wykonawczych 
w  tym  aktów  prawa  miejscowego  wydanych  przez  samorząd  terytorialny. 

4. Koszty  zużycia  gazu  rozlicza  się  odpowiednio  do  liczby  osób  
zamieszkałych  w  budynkach  posiadających  gazomierze  zbiorcze.  Na  
poczet  kosztów  zużycia  gazu  pobiera  się  zaliczkę  miesięczną  będącą  
iloczynem  -  normy  (średnie  zużycie  na  osobę  z  poprzedniego  okresu)  i  
ilości  osób  zamieszkałych  w  lokalu. 
Normę  o  której  mowa  wyżej  ustala  Rada  Nadzorcza  na  podstawie  
analizy  zużycia  okresu  poprzedniego  i  ceny  jednostkowej  usługi.  
Okresem  rozliczeniowym  zaliczki  jest  rok  kalendarzowy. 
Jeżeli  w  następstwie  rozliczenia  zaliczki  nastąpi: 
a) nadpłata  to  kwota  nadpłaty  zostanie  zaliczona  na  poczet  opłat  

eksploatacyjnych  użytkownika  lokalu  w  terminie  30  dni  po  upływie  
okresu  rozliczeniowego, 

b) niedopłata  to  użytkownik  lokalu  zobowiązany  jest  do  zapłaty  kwoty  
stanowiącej  niedopłatę  na  rzecz  Spółdzielni  w  terminie  do  17  dnia  
drugiego  miesiąca  po  okresie  rozliczeniowym ,  po  tym  terminie  
Spółdzielnia   naliczy  odsetki  ustawowe  za  zwłokę. 

 
III   Zasady  ustalania  opłat  na  pokrycie  eksploatacji  i  utrzymania 
       nieruchomości 
      §  26 

Członkowie  Spółdzielni,  którym  przysługują  spółdzielcze  prawa  do  lokali,  są  
obowiązani  uczestniczyć  w  pokrywaniu  kosztów  związanych  z  eksploatacją  i  
utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach  przypadających  na  ich  lokale,  
eksploatację  i  utrzymaniem  nieruchomości  stanowiących  mienie  Spółdzielni,   
 
a  także  uczestniczą  w  kosztach  związanych  z  działalnością  społeczną,  oświatową  
i  kulturalną  prowadzoną  przez  Spółdzielnię  -  przez  uiszczanie  opłat. 
 
      §  27 

Osoby  nie  będące  członkami  Spółdzielni,  którym  przysługują  spółdzielcze  
własnościowe  prawa  do  lokali,  są  obowiązane  uczestniczyć  w  pokrywaniu  
kosztów  związanych  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach   
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przypadających  na  ich  lokale,  eksploatację  nieruchomości  stanowiących  mienie  
Spółdzielni  przez  uiszczanie  opłat na  takich  samych  zasadach,  jak  członkowie  
Spółdzielni  z  zastrzeżeniem  ust.  1  i  2  §  24. 
 
      §  28  

Członkowie  Spółdzielni  będący  właścicielami  lokali są  obowiązani  uczestniczyć  w  
pokrywaniu  kosztów  związanych  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  ich  lokali,  
eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  wspólnych,  eksploatacją  i  utrzymaniem  
nieruchomości  stanowiących  mienie  Spółdzielni,  a  także  uczestniczą  w  kosztach  
związanych  z  działalnością  społeczną,  oświatową  i  kulturalną  prowadzoną  przez  
Spółdzielnię przez  uiszczanie  opłat.   
      §  29 

Właściciele  lokali  nie  będący  członkami  Spółdzielni  są  obowiązani  uczestniczyć  w  
pokrywaniu  kosztów  związanych  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  ich  lokali,  
eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  wspólnych.  Są  oni  również  obowiązani  
uczestniczyć  w  wydatkach  związanych  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  
nieruchomości  stanowiących 
mienie  Spółdzielni,  które  są  przeznaczone  do  wspólnego  korzystania  przez  osoby  
zamieszkujące  w  określonych  budynkach  lub  osiedlu. 
Obowiązki  te  wykonują  przez  uiszczanie  opłat  na  takich  samych  zasadach  jak 
członkowie  Spółdzielni,  z  zastrzeżeniem  ust.  1  i  2  §  24. 
 
      §  30 

Osoby  zajmujące  lokale  mieszkalne: 
a)  po  wykluczeniu  lub  wykreśleniu  z  rejestru  członków  Spółdzielni, 
b)  po  ustaniu  członkostwa  wskutek  zgonu,  nieuregulowania  w  statutowo 
    określonym  terminie  formalności  warunkujących  uzyskanie 
    spółdzielczego  prawa  do  lokalu  i  członkostwa  oraz  innych  przypadkach 
    określonych  ustawowo; 
c)  po  ustaniu  członkostwa  wskutek  zgonu  właściciela  lokalu  (od  daty 
    zgonu).   

Ponoszą  opłaty  w  wysokości  planowanych  kosztów  eksploatacji  i 
utrzymania  nieruchomości  przypadających  na  zajmowane  przez  nich 
lokale. 
      §  31 

 Użytkownicy  lokali,  o  których  mowa  w   § §  26  -  30  obowiązani  są  do 
 uiszczania   opłat   przeznaczonych  do  pokrywania  kosztów  w  wysokości 
 zatwierdzonej  uchwałami  Rady  Nadzorczej  lub  Zarządu  Spółdzielni  i  tak:  
 
 
1. Związanych  z  utrzymaniem  lokalu  w  szczególności: 

a)  dostawy  wody  i odprowadzania  ścieków, 
b) wywozu  nieczystości  stałych, 
c) gazu, 
d) energii  elektrycznej  w  lokalu, 
e) dostawy  energii  cieplnej  dla  celów  ogrzewania  lokali  i  podgrzewu  wody  

itp. 
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2. Związanych  z  kosztami  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości 
    wspólnych  w  częściach  przypadających  na  ich  lokale. 
 
3. Związanych  z  kosztami  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości 
     stanowiących  mienie  Spółdzielni. 
4. Związanych  z  działalnością  społeczną,  oświatową  i  kulturalną 
    prowadzoną   przez  Spółdzielnię,  z  wyjątkiem  nieczłonków  Spółdzielni. 
5. Związanych  z  remontami  spółdzielczych  zasobów  oraz  mienia  
    Spółdzielni. 

§  32 

Użytkownicy  lokali  użytkujący  dodatkowe  pomieszczenia  takie  jak:  komórki,  
pralnie,  suszarnie  i  inne  podobne  pomieszczenia  ponoszą  opłaty  w  wysokości  
ustalonej  przez  Zarząd  Spółdzielni.  

§ 33 

1.  Najemcy  lokali  użytkowych  opłacają  czynsz  i  inne  opłaty  zgodnie   
     z  umową  najmu,  zawartą  ze  Spółdzielnią  na  podstawie  przepisów 
     kodeksu  cywilnego. 
2.  Wybór  najemców  lokali  użytkowych  dokonuje  Zarząd  Spółdzielni   
     w  oparciu  o  regulamin  wewnętrzny.   
 

§  34 

Najemcy  lokali  mieszkalnych  pokrywają  koszty  eksploatacji  i  utrzymania  
nieruchomości stosownie  do  przepisów  ustawy  o  ochronie  praw lokatorów,  
mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  kodeksu  cywilnego. 
 

§  35 

1. Użytkownik  lokalu  obowiązany  jest  niezwłocznie  zgłosić  do  Spółdzielni 
    w  formie  pisemnej  zmianę ilości  osób  korzystających  z  lokalu  celem 
    zmiany  liczby  osób  w  ewidencji stosowanej  do  rozliczeń  osób 
    zameldowanych  w  lokalu  na  pobyt  stały  lub  czasowy,  albo 
    korzystających  z  lokalu  bez  zameldowania. 
2. Zgłoszenia  dokonuje  się  składając  oświadczenie  naliczania  opłat  za 
    dodatkowe  osoby  zamieszkałe  w  lokalu,  oświadczenie  zwolnienia  z  opłat 
    za  osoby  wymeldowane  czasowo  lub  wymeldowane  z  pobytu  stałego, 
    oświadczenie  naliczania  opłat  za  dodatkowe  osoby  zamieszkałe  w  lokalu 
    bez  zameldowania. 
3. W  przypadku  niezgodności  naliczonych  opłat  ze  stanem  faktycznym 
     (dot.  ilości  osób  zamieszkałych  w  lokalu)  użytkownik  lokalu 
     zobowiązany  jest  złożyć   wyjaśnienie  i  oświadczenie  o  faktycznej  ilości 
     osób  korzystających  z  lokalu. 
 
4.  Korekty  opłat  mieszkaniowych,  zależnych  od  liczby  osób  zamieszkałych 
     w  lokalu  dokonuje  się  począwszy  od  pierwszego  dnia  następnego 
     miesiąca  po  złożeniu  oświadczenia. 
 

§  36 

W  okresie  używania lokalu  zamiennego  użytkownik  lokalu  wnosi  opłaty  jedynie  
za  używanie  tego  lokalu.  Opłaty  za  używanie  lokalu  zamiennego,  bez  względu  na   
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jego  wyposażenie  techniczne,  nie  mogą  być  wyższe  niż  opłaty  za  używanie  
lokalu  dotychczasowego. 

§  37 

Pokrycie  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  następuje  z: 
1)  opłat  wszystkich  użytkowników  lokali,  
2)  osiągniętego  wyniku  z  okresu  poprzedniego  (nadwyżka/niedobór 
     przychodów) przy  planowaniu  opłat  na  następny  rok, 
3)  nadwyżki  bilansowej  w  części  przeznaczonej  na  pokrycie  kosztów 
     eksploatacji  przypadającej  na  członków  Spółdzielni  (uchwała  Walnego 
     Zgromadzenia)  -  dotyczy  lokali  mieszkalnych. 
4) pożytków  z  nieruchomości. 

§  38 

1. Wysokość  opłat  ustala  się  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  tym 
    regulaminie  na  podstawie  planu  (kalkulacji)  kosztów  eksploatacji  i 
    utrzymania  przewidzianych  do  poniesienia  w  danym  roku  na 
    poszczególne  nieruchomości. 
2. Wysokość  opłat  miesięcznych  za  lokale  jest  zróżnicowana  w  zależności 
    od  tytułu  prawnego  do  zajmowanego  lokalu  i  członkostwa  tj.: 

a) użytkownik  lokalu  będący  członkiem  Spółdzielni  bez  względu  na 
przysługujący  mu  tytuł  prawny  do  lokalu  jest  zobowiązany  wnosić  opłaty  
powiększone  o  przypadający  na  jego  lokal  udział  w  kosztach  prowadzonej  
przez  Spółdzielnię  działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej, 

b) użytkownik  lokalu  nie  będący  członkiem  Spółdzielni,  któremu  przysługuje  
spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  jest  zobowiązany  wnosić  opłaty  
nie  uwzględniające  zmniejszenia  z  tytułu  nadwyżki  bilansowej, 

c) właściciel  lokalu  nie  będący  członkiem  Spółdzielni  jest  zobowiązany  wnosić  
opłaty  nie  uwzględniające  zmniejszenia  z  tytułu  nadwyżki  bilansowej, 

d) najemca  lokalu  mieszkalnego  jest  zobowiązany  uiszczać  określony 
w  umowie  czynsz  najmu  w  wysokości  nie  niższej  jak  koszty  eksploatacji  i  
utrzymania  nieruchomości  przypadające  na  jego  lokal  oraz  opłaty  za 
świadczenia  przypadające  na  jego  lokal, 

e) najemca  lokalu  użytkowego  jest  zobowiązany  uiszczać  czynsz  najmu  oraz  
opłaty  za  świadczenia  w  wysokości  i  sposób  określony  w  umowie, 

f) użytkownik  zajmujący  lokal  mieszkalny  bez  tytułu  prawnego  jest  
zobowiązany  uiszczać  odszkodowanie  w  wysokości  kosztów  albo  innych  
opłat,  jakie  byłby  zobowiązany  wnosić,  gdyby  stosunek  prawny  nie  wygasł  
oraz  opłaty  za  świadczenia  obciążające  ten  lokal. 
 

3. Opłaty  za  lokale  ulegają  zwiększeniu  o  należny  podatek  Vat   
    w  zależności  od  obowiązujących  przepisów. 
 

§  39 

1.  Podstawą  do  określenia  obciążenia  poszczególnych  lokali  kosztami  
     eksploatacji  zasobów  mieszkaniowych  jest  średni  roczny  koszt  w 
     przeliczeniu  na  1 m2  powierzchni  użytkowej. 
     Średni  roczny  koszt  eksploatacji  zasobów  mieszkaniowych  na  1 m2 
    powierzchni  użytkowej  ustala  się  w  drodze  podzielenia  globalnej 
    planowanej  kwoty  tych  kosztów  przez  powierzchnię  użytkową  lokali. 
    Tak  wyliczona  stawka  zostaje  zweryfikowana  o  ewentualną  nadwyżkę/ 
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    niedobór  poprzedniego  okresu  i  pożytki  z  nieruchomości  wspólnej. 
 
2. Dla  użytkowników  lokali  będących  członkami  Spółdzielni  ustala  się 
    stawkę  eksploatacji  i  utrzymania  danej  nieruchomości  pomniejszoną   
    o  nadwyżkę  bilansową  z  poprzedniego  okresu  rozliczeniowego.   
     

§  40 

Oddzielnie  ustala  się  opłaty  dla  lokali  mieszkalnych  i  użytkowych  w  tym  garaży. 
 

§  41 

Jeżeli  w  ciągu  okresu  rozliczeniowego  następują  zmiany  cen  usług  i  dostaw  
(niezależnych  od  Spółdzielni)  powodujące  zmiany  wysokości  kosztów,  
dokonywana  jest  korekta  zaliczkowo ustalonych  opłat. 
 

§  42 

Za  opłaty,  solidarnie  z  osobami,  którym  przysługują  spółdzielcze  prawa  do  lokali,  
właścicielami  lokali  oraz  najemcami  lokali  mieszkalnych  odpowiadają  stale  
zamieszkujące  z  nimi  w  lokalu  osoby  pełnoletnie  z  wyjątkiem  pełnoletnich  
zstępnych  pozostających  na  ich  utrzymaniu,  a  także  osoby  faktycznie  
korzystające  z  lokalu. 

§  43 

1. Opłaty  za  używanie  lokali  mieszkalnych  i  garaży  wnosi  się  co  miesiąc 
    z  góry  do  17  dnia  miesiąca.  Od  wpłat  wnoszonych  z  opóźnieniem 
    Spółdzielnia  nalicza  odsetki  ustawowe za opóźnienie. 
2. Opłaty  za  używanie  lokali,  gruntu  lub  dodatkowych  pomieszczeń  itp.  
    wnosi  się  w  terminie  ustalonym  w  umowie  najmu/dzierżawy. 
 

§  44 

1. O  zmianie  wysokości  opłat  Spółdzielnia  jest  obowiązana  zawiadomić 
    użytkownika  lokalu  co  najmniej  3  miesiące  naprzód  na  koniec 
    miesiąca  kalendarzowego. Zmiana  wysokości  opłat  wymaga  uzasadnienia 
    na  piśmie. 
2. W  przypadku  zmiany  wysokości  opłat  na  pokrycie  kosztów  niezależnych 
    od  Spółdzielni,  w  szczególności  energii,  gazu,  wody  oraz  odbioru 
    ścieków,  odpadów  stałych,  Spółdzielnia  jest  obowiązana  zawiadomić 
    użytkowników  lokali,  co  najmniej  na  14  dni  przed  upływem  terminu 
    do  wnoszenia  opłat,  ale  nie  później  niż  ostatniego  dnia  miesiąca 
    poprzedzającego  ten  termin.  Zmiana  wysokości  opłat  kosztów 
    niezależnych  wymaga  uzasadnienia  na  piśmie. 
3. Członkowie  Spółdzielni,  osoby  nie  będące  członkami  Spółdzielni, 
    którym  przysługują  spółdzielcze  własnościowe  prawa  do  lokali,  oraz 
    właściciele lokali  nie  będący  członkami  Spółdzielni  mogą  kwestionować 
    zasadność  zmiany  wysokości  opłat  bezpośrednio  na  drodze  sądowej. 
    W  przypadku  wystąpienia  na  drogę  sądową  ponoszą  oni  opłaty  w 
    dotychczasowej  wysokości.  Ciężar  udowodnienia  zasadności  zmiany 
    wysokości  opłat  spoczywa  na  Spółdzielni. 
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IV. Zasady  rozliczania  energii  elektrycznej  garaży  i  oświetlenia  terenu 
     (garaży,  parkingów,  miejsc  postojowych).  
 

§  45 

V.  Postanowienia  końcowe. 
 

1. Niniejsze zasady uwzględniają opłaty za energię elektryczną na potrzeby 
    użytkowników garaży i oświetlenia terenu. 

2. Do rozliczeń przyjmuje się rok kalendarzowy. 

3. Zużycie energii przyjmuje się według wskazań urządzeń pomiarowych. 

4. Koszt energii oblicza się według stawek obowiązujących w taryfach 
    Dostawcy w danym roku kalendarzowym. 

5. Zasady rocznego rozliczenia energii elektrycznej w garażach: 

    a)  do rozliczenia energii elektrycznej w garażach za dany rok należy przyjąć 
         wskazania podliczników (energia zużyta), 

    b)  kosztami mocy zamówionej energii elektrycznej obciąża się eksploatację 
 nieruchomości garażowej proporcjonalnie do powierzchni garaży, 

    c)  różnicą powstałą pomiędzy sumą wskazań podliczników a licznika 
         budynkowego (w tym kosztów oświetlenia zewnętrznego) obciąża się 
         koszty eksploatacji  danej nieruchomości  garażowej.  

6. Koszt oświetlenia terenu oblicza się według wskazań urządzenia 
    pomiarowego. 
   W przypadku braku takiego urządzenia pomiarowego koszt zużycia wylicza 
   się przyjmując jako wynik iloczynu wskaźnika  „średniodobowego” czasu 
   oświetlenia i mocy  żarówek. 
   Koszt oświetlenia, o którym mowa wyżej obciąża koszty eksploatacji danej 
   nieruchomości.  

§  46 

Najemcom  lokali,  terenów,  pomieszczeń,  miejsc  postojowych  itp.,  
użytkujących  lokale  na  innych  zasadach  niż  spółdzielcze  prawo  lub  odrębna  
własność  do  lokali  mieszkalnych  oraz  osobom  zajmujących  lokale,  tereny  
Spółdzielni  bez  tytułu  prawnego,  nie  przysługuje  prawo  do  pożytków  o  których  
mowa  w  art.  5  ust.  2  u.s.m. 
       

§  47 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie  
odpowiednie  przepisy  ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych  oraz  innych  
ustaw,  ponadto  Statutu  Spółdzielni  i  regulaminów  wewnętrznych.   

 
 

 


