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Regulamin 

rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za 

używanie lokali w SM „Osowska” 
 

Niniejszy Regulamin ustala zasady określające sposób rozliczania kosztów utrzymania zasobów 

mieszkaniowych oraz opłat ponoszonych przez członków Spółdzielni, właścicieli lokali, właścicieli nie 

będących członkami spółdzielni oraz najemców używających lokale mieszkalne oraz lokale o innym 

przeznaczeniu. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zasoby lokali mieszkalnych, 

użytkowych i garaży. 
 

Rozdział 1.  Postanowienia ogólne 

 

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu, są obowiązani 

uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 

Spółdzielni, przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Statutu. 

 

2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali obowiązani są uczestniczyć w wydatkach 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich 

lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni zgodnie  

z postanowieniem Statutu i niniejszego Regulaminu. Członek Spółdzielni będący właścicielem 

lokalu jest obowiązany  również do uiszczania  opłaty na fundusz remontowy, o którym mowa  

w art. 6 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

2.1       Wysokość opłaty eksploatacyjnej za m
2
 lokalu dla członków spółdzielni może być pomniejszona 

o osiągnięte pożytki  (tj. dochód netto z najmu lokali użytkowych) przypadające na m
2 

powierzchni  lokalu rozliczane w okresie roku rozrachunkowego na podstawie Uchwał Walnego 

Zgromadzenia. 

 

3. Właściciele lokali oraz osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali nie będący członkami 

spółdzielni, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu 

tymi nieruchomościami na tych samych zasadach, jak członkowie spółdzielni z zastrzeżeniem art. 

5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (osoby te nie partycypują w korzyściach 

uzyskiwanych przez Spółdzielnie – w pożytkach i są obciążani różnicą pomiędzy kosztami 

remontu a opłatami ponoszonymi na fundusz remontowy). 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. Wykaz działek stanowiących mienie Spółdzielni przedstawiono  

w załączniku nr 1. 

 

3.1   Wysokość opłaty eksploatacyjnej dla nie członków spółdzielni za m
2 

 lokalu równa jest poniesionym 

kosztom eksploatacji jakie poniosła Spółdzielnia. 

 

4. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez 

Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3 Ustawy, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 

ust. 1–2 i 4 Ustawy, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej 

nieruchomości w roku następnym. 

 

5. Za opłaty, o których mowa w punktach 1-3 solidarnie z członkami spółdzielni lub właścicielami 

lokali nie będących członkami spółdzielni 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. 
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6. Obowiązek wnoszenia opłat o których mowa w punktach 1 - 3 powstaje z dniem postawienia 

lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktycznie objęcie lokalu nastąpiło 

po tym dniu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go 

pisemnie przed tą datą. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu 

i oddania kluczy Spółdzielni. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni użytkownik 

jest obowiązany zawiadomić Spółdzielnię pisemnie przed tą datą. 

 

7. Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do 10 każdego miesiąca. Od opłat 

wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za zwłokę.  

 

8. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, którym przysługują 

tytuły prawne do lokalu, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, 

w zakresie kosztów zależnych od Spółdzielni. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na 

piśmie. 

 

9. Zmiana wysokości czynszu najmu lokalu mieszkalnego jest dokonywana w trybie określonym 

Ustawą o ochronie praw lokatorów.  

 

10. Na żądanie członka lub nie będącego członkiem właściciela lokalu Spółdzielnia jest obowiązana 

przedstawić kalkulację opłat. 

 

11. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego wnosi odszkodowanie w wysokości czynszu jaki 

Spółdzielnia mogłaby otrzymać z tytułu najmu tego lokalu, nie niższe jednak od kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadających na dany lokal. Wysokość odszkodowania 

ustalona jest w Regulaminie Windykacji. 

 

12. Jeżeli część pomieszczeń ogólnego użytku w danej nieruchomości jest udostępniana czasowo do 

wyłącznego korzystania przez daną osobę (najem pomieszczenia ogólnego użytku), to osoba ta 

obowiązana jest wnosić z tego tytułu comiesięczny czynsz w wysokości określonej w umowie  

o udostępnienie pomieszczenia do wyłącznego korzystania. Opłaty te są: 

 pożytkiem z działalności Spółdzielni, jeśli Spółdzielnia jest wyłącznym właścicielem danej 

nieruchomości 

 pożytkiem nieruchomości wspólnej, jeśli dana nieruchomość jest współwłasnością dwu lub więcej osób. 

 

13. Sprawy podatku od towarów i usług (VAT) należnego od opłat określonych w niniejszym 

Regulaminie regulują odrębne przepisy. Podatek VAT od opłaty za używanie danego lokalu 

podwyższa opłaty.  

 

14. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat w postępowaniu wewnątrz 

spółdzielczym, którego tryb określa statut Spółdzielni lub w drodze sądowej. 

 

15. Właściciele lokali nie będący członkami mogą kwestionować zasadność zmiany opłat 

bezpośrednio na drodze sądowej. 

 

16. Wystąpienie na drogę postępowania sądowego powoduje, iż opłaty są ponoszone  

w dotychczasowej wysokości (tj. przed zmianą). 

 

17. Opłaty za używanie lokali są wnoszone na rachunek bankowy Spółdzielni.. Koszty dokonania 

opłaty ponosi wpłacający. 

 

18. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji są ewidencjonowane odrębnie dla 

poszczególnych nieruchomości i obiektów. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów 

eksploatacji poszczególnych nieruchomości i obiektów, poniesione przez Spółdzielnię koszty 

eksploatacji rozliczane są w stosunku do udziału w całkowitej powierzchni użytkowej obiektów w 

ramach Spółdzielni. 
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19. W stosunku do lokali użytkowych stanowiących wyodrębnioną własność obciążenie kosztami 

eksploatacji danej nieruchomości może być wyższe niż wynikające z ich udziału w nieruchomości 

wspólnej, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty eksploatacji. 

Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarządu, biorąc pod 

uwagę sposób wykorzystania lokalu. 

 

 

20. Rozróżnia się koszty zależne i niezależne od Spółdzielni. 

 
Koszty zależne od Spółdzielni to koszty: 

 eksploatacji podstawowej; 

 konserwacji bieżącej zasobów; 

 utrzymanie czystości; 

 inne koszty ustalone przez Spółdzielnię 

 eksploatacji dźwigów; 

 utrzymania domofonów 

oraz 

 odpisy  na działalność społeczno – wychowawczą, jeżeli odpis jest obowiązujący, 

 odpis na fundusz remontowy, ewidencjonowany na poszczególne nieruchomości; 

  

Koszty niezależne od Spółdzielni to koszty: 

 centralnego ogrzewania; 

 podgrzewu wody; 

 dostawy wody wodociągowej i odbioru ścieków; 

 energii elektrycznej; 

      oraz 

 podatek od nieruchomości; 

 opłata za wieczyste użytkowanie gruntu; 

 opłata za wywóz nieczystości. 

 

21. Podstawą do rozliczeń z użytkownikami lokali z tytułu kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi są ustalenia rocznych planów gospodarczo – finansowych spółdzielni 

uchwalonych przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeśli po 

uchwaleniu planu gospodarczo–finansowego następują zmiany w warunkach gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi, to dopuszczalna jest korekta ustaleń planu oraz opłat za używanie lokali. 

Podwyższenie opłat za używanie lokali mieszkalnych nie może być dokonywane częściej, niż co 6 

miesięcy, z wyjątkiem opłat niezależnych od Spółdzielni. 

 

22. Jeśli dla rozliczania składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jednostką 

fizyczną jest m
2
 powierzchni użytkowej lokali, to powierzchnię określa się na podstawie decyzji 

przydziałowej. Jeśli zostały wykonane nowe pomiary, są one stosowane. Szczegółowe 

rozwiązania zawarte są w obowiązujących przepisach geodezyjnych i kartograficznych. 

 

23. Jeśli dla rozliczenia składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi fizyczną 

jednostką rozliczeń jest liczba osób, to uwzględnia się osoby faktycznie użytkujące lokal, na 

podstawie oświadczenia składanego  po każdorazowej zmianie do Spółdzielni, bez wezwania. 

Zmiana liczby osób podana po 10 dniu miesiąca zaczyna obowiązywać od następnego miesiąca. 

W przypadku braku złożenia oświadczenia, liczbę osób w lokalu ustala się zgodnie  

z  regulaminem opłat za wywóz śmieci. 
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Rozdział 2.  Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
 

A. Koszty eksploatacji podstawowej 

 
1. Koszty eksploatacji nieruchomości obejmują wydatki spółdzielni, w szczególności: 

a. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (w tym dozorców), 

b. koszty utrzymania pomieszczeń biura Spółdzielni (media, podatki, środki czystości, sprzątanie 

itp.), 

c. koszty biurowe (materiały, telefony, usługi informatyczne, itp.), 

d. ochronę mienia Spółdzielni, 

e. ubezpieczenia majątkowe zasobów mieszkaniowych oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

zarządzania nieruchomościami, 

f. amortyzacja, 

g. prowizje i opłaty bankowe, 

h. obsługa prawna, koszty badań sprawozdań finansowych i lustracji Spółdzielni, 

i. usługi zarządzania nieruchomościami, utrzymania zieleni - zlecone podmiotom zewnętrznym, 

j. przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni,  

k. koszty BHP, 

l. usługi poligraficzne (druk książeczek opłat)  

2. Koszty eksploatacji podstawowej na lokale rozliczane są proporcjonalnie do pow. użytkowej  

w ramach danego obiektu / nieruchomości. Naliczenia opłat za eksploatację podstawową dla 

lokalu ustala się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w danym budynku. 

 
B. Odpis na fundusz remontowy 

 

1. Zasady tworzenia, rozliczania i gospodarowania funduszem remontowym określone są  

w oddzielnym regulaminie. 

W ramach funduszu remontowego w nieruchomościach, w których budynki  wyposażone są  

w dźwigi, wydziela się fundusz remontowy dźwigów. 
 

C. Koszty i opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 

 

1. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane  

z opłatami za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, uiszczanymi na rzecz usługodawców 

zewnętrznych, z uwzględnieniem rozliczeń podatku VAT. 

 

2. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdego budynku / 

nieruchomości. 

 

3. W budynkach posiadających wodomierze główne, a poszczególne ujęcia wody w lokalach mają 

zainstalowane wodomierze indywidualne (tzw. pomocnicze urządzenia pomiarowe), koszty 

ponoszone przez Spółdzielnie za dostawę wody do danego budynku i odprowadzanie ścieków 

rozlicza się na poszczególne lokale z wyodrębnieniem: 

 

 kosztu podstawowego wody ustalonego jako iloczyn m
3
 zużycia wody w danym lokalu oraz 

ceny 1 m
3
 obejmującego dostawę wody i odprowadzenie ścieków, 

 kosztu uzupełniającego będącego rozliczeniem różnicy między wskazaniami wodomierza 

głównego budynku, a sumą wskazań indywidualnych wodomierzy w poszczególnych 

lokalach. 

Przy każdym  rozliczeniu zużycia wody doliczana będzie różnica pomiędzy faktycznym kosztem 

wody poniesionym przez Spółdzielnię (wodomierz główny), a sumą należności wynikającą ze 

zużycia wody w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych.  

 

4. Odczyty będą przeprowadzane 2 razy w roku. Pierwszy na dzień 30.06 każdego roku, drugi na  

dzień 31.12 każdego roku. Przynajmniej 1 raz w roku odczyty będą przeprowadzane przez 

pracowników Spółdzielni lub osoby upoważnione. 
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5. Jeżeli użytkownik nie udostępni lokalu do odczytu wodomierzy indywidualnych, obciążenie tego 

lokalu kosztami dostawy wody i odprowadzania ścieków dokonuje się wg średniego zużycia tego 

lokalu z ostatnich 12 miesięcy przed rozliczanym okresem. Podlega ono korekcie w sytuacji 

udostępnienia podczas kolejnego odczytu. 

 

6. W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu pracownikowi Spółdzielni lub osobie 

upoważnionej, rozliczenie za następnie okresy odbywa się według: 

 ryczałtu, tj. w wysokości kosztów zużycia 10 m³ wody i podgrzewu 6 m³ wody 

miesięcznie od osoby. 

Wznowienie rozliczeń według stanu faktycznego zużycia nastąpi w momencie udostępnienia 

lokalu do odczytu wskaźników zużycia wody. Odczyt ten zostanie potraktowany jako stan 

początkowy rozliczeń, gdy faktyczne zużycie będzie niższe od naliczonego ryczałtu. 

 

7. Członek Spółdzielni zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania sprawności działania 

wodomierzy zainstalowanych w swoim lokalu. Oznaką sprawności jest poruszający się wskaźnik 

przepływu wody. W przypadku stwierdzenia wadliwości urządzenia należy niezwłocznie 

powiadomić Spółdzielnię celem usunięcia usterki. W przypadku stwierdzenia przez pracownika 

Spółdzielni poprawności funkcjonowania wodomierzy, ich wymiana jest możliwa na wniosek 

właściciela lokalu, po pokryciu kosztów tej wymiany, w tym kosztu zakupu nowych urządzeń 

pomiarowych. 

 

8. W przypadku stwierdzenia niezawinionego uszkodzenia wodomierza, koszt zużycia wody w  

lokalu rozliczany jest na podstawie średniego zużycia wody wyliczonego na podstawie okresu, 

kiedy urządzenie było sprawne.  

 

9. W przypadku stwierdzenia kradzieży/ usunięcia, dewastacji urządzenia pomiarowego lub  

zerwania plomb urządzeń pomiarowych koszt zużycia wody w  lokalu rozliczany jest według 

kosztów ryczałtu w wysokości 10 m
3 

 wody od osoby miesięcznie i kosztu podgrzania 6 m
3
  wody 

od osoby miesięcznie  lub na podstawie średniego zużycia jeżeli te wartości są większe. Takie 

same zasady zostaną zastosowane, jeżeli lokal nie zostanie udostępniony na żądanie Spółdzielni, 

w celu sprawdzenia poprawności działania urządzeń pomiarowych.  

Wznowienie rozliczeń według faktycznego zużycia nastąpi w najbliższym rozliczeniu po 

wymianie wskaźnika zużycia wody (naliczone zużycie według ryczałtu nie będzie korygowane). 

Za ponowne założenie plomby użytkownik ponosi opłatę w wysokości 35 zł. W przypadku 

komisyjnego stwierdzenia zerwania plomb Spółdzielnia może naliczyć karę pieniężną w kwocie 

500 zł. Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może zmienić te kwoty, w drodze Uchwały. 

 

10. Opłaty za dostawę wody i odprowadzania ścieków ustala się dla poszczególnych lokali 

zaliczkowo, w oparciu o rzeczywiste zużycia wody w poprzednim roku z uwzględnieniem 

bieżących cen. 

 

11. Rozliczenie faktycznego zużycia wody w porównaniu do zaliczek pomiędzy Spółdzielnią  

a Użytkownikiem następuje w okresach rozliczeniowych, w terminie do 30 dni od zakończenia 

odczytu. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. 

 

12. W przypadku niezawinionej przez użytkowników lokali awarii instalacji wodociągowej lub 

centralnego ogrzewania i wycieku wody w ilości przekraczającej średnie 6 miesięczne zużycie 

danego budynku, ilość m
3
 wody  zużytej w wyniku awarii lub ponownego nawodnienia instalacji 

centralnego ogrzewania odejmuje się od ilości m
3
 określonej wskazaniem wodomierza głównego. 

Różnicą między tymi odczytami obciążane są koszty ogólne zarządu (koszty eksploatacji). 

 

13.       Woda niezbilansowana czyli różnica pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami   

             lokalowymi rozliczana będzie w stosunku do liczby lokali w danym budynku. W naliczeniach 

             opłat eksploatacyjnych pobierana będzie kwotowa zaliczka na wodę niezbilansowaną ustalona 

             na podstawie danych z roku ubiegłego. 
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D. Koszty centralnego ogrzewania 

 

1. Sposób rozliczania koszty centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych oraz ustalania opłat z tego 

tytułu określone są w oddzielnym regulaminie. 

 

2. Sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych określony jest  

w niniejszym punkcie: 

 

a. w budynkach przy ul. Osowskiej 84a oraz Osowskiej 84b, w których znajdują się lokale 

użytkowe, stanowiące mienie Spółdzielni oraz garaże stanowiące majątek odrębny lub do których 

ustanowione jest spółdzielcze własnościowe prawo: 

 koszty stałe CO przypadają w proporcji 82% na lokale użytkowe, 18% na garaże, 

 koszty zmienne przypadające na garaże i lokale użytkowe określane są na podstawie 

faktycznego zużycia rejestrowane przez podliczniki CO. Suma kosztów stałych i zmiennych 

CO, na poszczególne garaże rozliczana jest proporcjonalnie do powierzchni garaży. Po 

zakończeniu sezonu grzewczego koszty CO podlegają rozliczeniu, 

b. w budynku przy ul. Garwolińskiej 16, każdy lokal użytkowy rozliczany jest na podstawie 

podzielników ciepła, 

c. w budynku przy ul. Wspólna Droga 13, do czasu zainstalowania podzielników ciepła, łączny koszt 

CO rozliczany jest proporcjonalnie do pow. użytkowej lokali w ramach obiektu.  

 
E. Zasady rozliczania kosztów podgrzewania wody użytkowej 

 

1. W przypadku dostaw ciepła, do kosztów całkowitych podgrzewania wody użytkowej w danym 

budynku zalicza się: 

 opłaty stałe za moc zamówioną 

 opłaty zmienne za faktyczne zużycie ciepła pobierane przez dostawcę ciepła na cele 

podgrzewania wody użytkowej. 

 

2. W przypadku dostaw gazu do lokalnej kotłowni, używanej do podgrzewania wody oraz 

centralnego ogrzewania, do kosztów całkowitych podgrzewania wody użytkowej w danym 

budynku zalicza się: 

 opłaty zmienne w zakresie podgrzewu wody pobierane przez dostawcę gazu dostarczanego do 

budynku. 

 

3. W budynkach posiadających podliczniki ciepłej wody, a lokale mają zainstalowane wodomierze 

indywidualne, koszty ponoszone przez Spółdzielnię za podgrzew wody rozlicza się, wg faktur 

dostawcy ciepła, na poszczególne lokale z wyodrębnieniem: 

 kosztu stałego podgrzewu wody: rozliczanego proporcjonalnie do ilości lokali w budynku, 

 kosztu podstawowego (zmiennego) podgrzewu wody w lokalu: 

                 ilość zużytej ciepłej wody w lokalu x koszt podgrzewu 1 m
3
 

 

4. Opłata za podgrzanie 1 m
3
 wody wyliczana jest oddzielnie dla każdego budynku  na podstawie 

kosztów zmiennych (ilość GJ) za okres rozliczeniowy, podzielonych przez sumę zużycia m
3
  

w lokalach indywidualnych podgrzanej wody.  

 

5. Jeżeli użytkownik nie udostępni lokalu do odczytu indywidualnych liczników zużycia, obciążenie 

tego lokalu kosztami podgrzewu wody wg średniego zużycia ciepłej wody tego lokalu z ostatnich 

12 miesięcy przed okresem rozliczanym, jednakże podlega ono korekcie w sytuacji udostępnienia 

lokalu do odczytu podczas kolejnego odczytu. 

 

6. Opłaty (zaliczki) za podgrzewanie wody są ustalane indywidualnie dla lokalu, na podstawie 

średniego, miesięcznego zużycia wody z poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem aktualnych 

kosztów podgrzewu i cen ciepła. 

 

7. Opłaty (zaliczki) na poczet kosztów stałych ustala się proporcjonalnie do liczby lokali w danym 

budynku. 
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8. Rozliczenie faktycznego zużycia wody w porównaniu do zaliczek pomiędzy Spółdzielnią  

a Użytkownikiem następuje w okresach rozliczeniowych, w terminie do 30 dni od zakończenia 

odczytu. Opłata zaliczkowa (przychody) na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach 

miesięcznych. 
 

8. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła powodujące 

wzrost kosztów, to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za centralne 

ogrzewanie lub podgrzewanie wody. Decyzję o tej korekcie podejmuje Rada Nadzorcza 

Spółdzielni w formie uchwały na podstawie wniosku Zarządu. 

 
F. Koszty energii elektrycznej 

 

1. Koszty energii elektrycznej związane są z zakupem od dostawcy na następujące cele: 

 oświetlenie zewnętrzne, 

 oświetlenie wewnętrzne (powierzchnie wspólne: klatki, piwnice), 

 zasilenie węzłów cieplnych, 

 zasilenie hydroforni. 

 

Energia elektryczna przeznaczona do zasilania wind mierzona jest przez podliczniki oraz 

rozliczana w pozycji eksploatacja dźwigów. 

 

2. Koszty energii elektrycznej rozliczane są proporcjonalnie do liczby lokali w budynku.  Naliczenia 

opłat (przychody) za energię elektryczną dla lokalu ustala się proporcjonalnie do liczby lokali  

w danym budynku. 

 
G. Koszty eksploatacji dźwigów 

 

1. Koszty eksploatacji dźwigów obejmują wydatki Spółdzielni na: 

a. konserwację i naprawy bieżące, 

b. nadzór techniczny, 

c. zużycie energii elektrycznej, 

d. podatek VAT. 

 

2. Koszty remontów dźwigów są rozliczane w ramach naliczonych odpisów na fundusz remontowy 

dźwigów.  

 

 

3. Koszty eksploatacji dźwigów na lokale mieszkalne rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób 

użytkujących dany lokal. Naliczenia opłat (przychody) za eksploatację dźwigów dla lokalu ustala 

się proporcjonalnie do liczby osób użytkujących dany lokal. 

 

4. Nie nalicza się opłat za korzystanie z dźwigów od lokali usytuowanych na parterach budynków. 

 
H. Koszty wywozu nieczystości stałych (śmieci, odpadów komunalnych) 

 

1. W związku z przejęciem obowiązku wywozu nieczystości przez gminę, sposób rozliczania 

kosztów oraz wnoszenia zaliczek określony jest w oddzielnym regulaminie. 

 

 
I. Koszty utrzymania domofonów 

 

1. Instalacja domofonów odbywa się na koszt użytkownika lokalu. Koszty utrzymania domofonów 

obejmują konserwację i drobne naprawy. 

 

2. Rozliczenia kosztów utrzymania domofonów w budynku dokonuje się jednolicie na lokal, 

niezależnie od charakteru lokalu, jego powierzchni czy liczby zamieszkałych osób. 
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3. Koszty utrzymania domofonów na lokale rozliczane są proporcjonalnie do liczby lokali w danym 

budynku. Naliczenia opłat (przychody) za utrzymanie domofonów dla lokalu ustala się 

proporcjonalnie do liczby lokali w danym budynku. 

 

 
J. Koszty utrzymania czystości 

 

1. Koszty utrzymania czystości obejmują m. in. wydatki Spółdzielni na: 

a. środki czystości (np: preparaty czyszczące, dezynfekujące, dezynsekcyjne, do deratyzacji, 

narzędzi, środki ochrony osobistej dla dozorców, worki na śmieci) przeznaczonych do 

utrzymania czystości budynków oraz ich otoczenia, 

b. materiały eksploatacyjne służące do odśnieżania, 

c. usługi dezynsekcji, deratyzacji, itp. 

d. konserwacja zieleni. 

 

2. Koszty utrzymania czystości na lokale rozliczane są proporcjonalnie do liczby lokali w budynku. 

Naliczenia opłat (przychody) za utrzymanie czystości dla lokalu ustala się proporcjonalnie do 

liczby lokali w budynku. 

 
K. Podatek od nieruchomości 

 

1. Podatek od nieruchomości jest naliczany: 

a. od powierzchni użytkowej lokali: 

 o wysokości powyżej 2,2 m - uwzględniane jest wówczas 100% wymiaru 

 o wysokości od 1,4 m(włącznie) do 2,2 m (włącznie) - uwzględniane jest wówczas 50% 

wymiaru 

b. od powierzchni gruntów zabudowanych i niezabudowanych 

c. od wartości budowli 

 

2. Opłacany podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany i rozliczany odrębnie dla każdej 

nieruchomości i obiektów, w tym odrębnie dla majątku wspólnego Spółdzielni. 

 

 

3. Koszty podatku od nieruchomości na lokale rozliczane są proporcjonalnie do pow. użytkowej  

w ramach danej nieruchomości. Koszty podatku przypadające na majątek wspólny obciążają ten 

majątek i następnie są rozliczane na lokale proporcjonalnie do pow. użytkowej. Naliczenia opłat 

(przychody) za podatek od nieruchomości  - z wyszczególnieniem nieruchomości lokalu oraz 

majątku wspólnego Spółdzielni - ustala się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w 

danym budynku. Jeśli w lokalu prowadzona jest działalność powodująca zmiany podatku od 

nieruchomości, to skutki tego obciążają tylko ten lokal. 

 

4. Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu podatku od 

nieruchomości indywidualnie z właściwą jednostką administracyjną (gmina, dzielnica),  

z wyjątkiem podatku od nieruchomości za majątek Spółdzielni.  

 
L. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 

 

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest naliczana od wartości gruntu będącego  

w wieczystym użytkowaniu. 

 

2. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest ewidencjonowana - i rozliczana - odrębnie dla każdej 

nieruchomości i obiekt, w tym dla  majątku wspólnego Spółdzielni. 

 

3. Koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntu na lokale rozliczane są proporcjonalnie do pow. 

użytkowej w ramach danej nieruchomości. Koszty podatku przypadające na majątek wspólny 

obciążają ten majątek i następnie są rozliczane na lokale proporcjonalnie do pow. użytkowej. 



9 

Naliczenia opłat (przychody) za wieczyste użytkowanie gruntu - z wyszczególnieniem 

nieruchomości lokalu oraz majątku wspólnego Spółdzielni - ustala się proporcjonalnie do 

powierzchni użytkowej lokalu w danym budynku. Jeśli charakter użytkowania lokalu powoduje 

zmiany obciążeń Spółdzielni opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu, to skutki tego obciążają 

tylko ten lokal. 

 

4. Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu opłat za wieczyste 

użytkowanie gruntu indywidualnie z właściwą jednostką administracyjną (gmina, dzielnica),  

z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów za majątek Spółdzielni. 

 
M. Obowiązkowe przeglądy budowlane 

 

1. Pozycja obejmuje koszty na przewidziane prawem budowlanym obowiązkowe przeglądy, tj: 

 przegląd gazowy (roczny); 

 przegląd kominiarski (roczny); 

 przegląd budowlany (roczny); 

 rezerwa na obowiązkowe przeglądy 5-letnie (elektryczne i budowlane). Rezerwa na przeglądy  

5-letnie wynika z szacowanych kosztów tych przeglądów, rozłożonych na 5 lat. 
 

2. Koszty obowiązkowych przeglądów budowlanych na lokale rozliczane są proporcjonalnie do 

liczby lokali w budynku. Naliczenia opłat (przychody) za obowiązkowe przeglądy budowlanych   

ustala się proporcjonalnie do liczby lokali w budynku. 

 
N. Konserwacja bieżąca zasobów 

 

1. Konserwacja bieżąca obejmuje: 

 naprawy służące utrzymaniu obiektów w stanie niepogorszonym, 

 tzw. pogotowie techniczne  wg umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym, 

 drobne naprawy, 

 konserwacje hydroforni. 

 

 

2. Koszty na lokale mieszkalne rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej w ramach 

danego obiektu. Naliczenia opłat (przychody) z tytułu konserwacji bieżącej ustala się 

proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w danym budynku. 

 
O. Konserwacja kotłowni gazowej 

  

1. Koszty konserwacji kotłowni gazowej dotyczą tylko budynku zlokalizowanego przy  

ul. Żółkiewskiego 18. Koszt obejmuje utrzymanie sprawności pracy kotłowni gazowej dla potrzeb 

podgrzewu wody bieżącej oraz centralnego ogrzewania. 

 

2. Koszty na lokale mieszkalne rozliczane są proporcjonalnie do liczby lokali w budynku. 

 

3. Opłaty (przychody) z tytułu konserwacji kotłowni ustala się proporcjonalnie do liczby lokali  

w budynku. 

 

 
P. Działalność społeczno – wychowawcza 

 

            Fundusz społeczno-wychowawczy tworzony jest: 

 w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości odpisów od lokali    

mieszkalnych przysługującym członkom Spółdzielni. 

 

1. Odpis na działalność społeczno-wychowawczą ustalany jest corocznie w planie gospodarczym  

w przeliczeniu na 1 m
2
 powierzchni lokali mieszkalnych (nie dotyczy lokali użytkowych 

stanowiących własność Spółdzielni). 
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2. Środki funduszu społeczno-wychowawczego są ewidencjonowane na odrębnym koncie 

księgowym . 

 

3. Środki tego funduszu przeznaczone  mogą być w szczególności  na: 

  - organizowanie imprez okazjonalnych takich jak: Dzień Dziecka, choinka i in. 

              - imprezy sportowe dla członków Spółdzielni 

              -  propagowanie zdrowego stylu życia, czynnego organizowania spędzania wolnego czasu 

            i wydatkowane na podstawie decyzji Zarządu, zgodnie z planem gospodarczo-finansowym     

  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

 

4. Opłaty te wnoszone są tylko przez Członków Spółdzielni albo osoby (nie będące członkami),   

które podpisały ze Spółdzielnią szczególną umowę na świadczenie takich usług.  

 

5. Zarząd corocznie składa Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu informację  

o wykorzystaniu tych środków. 

 

6. Niewykorzystane środki funduszu przechodzą na rok następny. 

 

 

Rozdział 3.  Obowiązki Spółdzielni 

 

1. W ramach pobieranych opłat za używanie lokali Spółdzielnia jest obowiązana zapewnić : 

 czystość i porządek w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu budynków, 

 utrzymywać budynki i wszystkie urządzenia z nimi związane w należytym stanie technicznym, 

zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom oraz możliwość ciągłego korzystania ze wszystkich 

instalacji i urządzeń. 

 

2. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw lokali obejmuje naprawy  

i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez urządzeń 

odbiorczych, tj. do zaworów odcinających bezpośrednie doprowadzenie do lokalu, a także 

naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej bez osprzętu (czyli tylko tzw. pion), 

centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej do bezpieczników lokalowych 

oraz domofonu – bez kosztów dewastacji. W przypadku wymiany wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania przez Spółdzielnię, grzejniki w lokalach finansowane są z funduszu 

remontowego Spółdzielni. Lokator może, na własny koszt, po uzyskaniu akceptacji Spółdzielni, 

dokonać wymiany grzejnika. Koszty opróżnienia instalacji CO z wody i ponownego jej 

nawodnienia ponosi lokator.  

 

3. Naprawy i wymiany wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają 

użytkowników lokalu i nie są pokrywane przez Spółdzielnię z opłat  uiszczanych na rzecz 

Spółdzielni za używanie lokalu. 

 

4. Jako szczególne obowiązki członka w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się: 

 naprawy i wymianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin (płytek) 

ceramicznych, naprawy i wymiany okien oraz drzwi w lokalu i drzwi do lokalu, 

 naprawy urządzeń techniczno – sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń, 

 naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, 

 malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów, drzwi  

i okien od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, 

 odnowienie lokalu w powyższym zakresie, w przypadku zwolnienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni. 

 

5. Naprawa wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu lub poza nim i szkód powstałych z winy 

użytkownika lokalu lub osób korzystających z lokalu obciąża użytkownika lokalu. 

 

 

 



11 

Rozdział 4.  Przepisy przejściowe i końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr …………………….. Rady Nadzorczej  

z dnia  

 

 

2. Traci moc Regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali 

w SM „Osowska” zatwierdzony uchwałą Nr  85 z dnia 15 października 2015 r. 

 


