
 

        

REGULAMIN 

 

ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI 

 

ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT  

 

ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze. 

2. Ustawa z 15 grudnia 2000  r. o spółdzielniach mieszkaniowych.  

3. Statut Spółdzielni. 

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

I. 1.  Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) obejmują wydatki  

         ponoszone przez Spółdzielnię z tytułu: 

− obsługi eksploatacyjnej i technicznej, 

− dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 

− dostawy wody i odprowadzenia ścieków, 

− wywozu nieczystości stałych, 

− odpisów na fundusz remontowy, 

− eksploatacji dźwigów, 

− dostawy gazu do mieszkań ze zbiorczymi licznikami gazowymi, 

− podatku od nieruchomość, 

− opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. 

 

I. 2. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ewidencjonowane są odrębnie dla 

 poszczególnych nieruchomości – wykaz tych nieruchomości stanowi załącznik   

            Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

I. 3. Podstawą do rozliczeń kosztów gospodarki mieszkaniowej i ustalenia opłat za 

używanie lokali są zatwierdzone przez Radę Nadzorczą podstawowe wskaźniki 

planistyczne na dany rok oraz postanowienia tego regulaminu. Okresem 

rozliczeniowym kosztów GZM jest okres roczny, za wyjątkiem kosztów 

centralnego ogrzewania, gazu w budynkach posiadających liczniki zbiorcze do 

którego stosuje się odrębne umowne okresy rozliczeniowe. 
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I. 4. Fizycznymi jednostkami rozliczania kosztów w Spółdzielni są: 

− powierzchnia użytkowa lokali, 

− liczba osób zamieszkałych w lokalu, 

− urządzenia pomiarowe (wodomierze, podzielniki kosztów, ciepłomierze, 

liczniki), 

− m³, do rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków i zużycia 

energii cieplnej na potrzeby c. c. w., 

− jednostki umowne, do rozliczeń kosztów zużycia ciepła w lokach 

wyposażonych w podzielniki kosztów , 

− GJ, do rozliczeń kosztów zużycia ciepła w lokalach wyposażonych  

w ciepłomierze. 

 

I.4.1. Jeśli do rozliczania kosztów jednostką fizyczną jest m2 powierzchni użytkowej to 

 powierzchnia ta jest obliczana według zasad określonych polską normą  

PN-70/B-02365. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego uznaje się łączną 

 powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu – pokoi, kuchni, 

 przedpokoi, łazienek, strychów użytkowych. 

 Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie zalicza się: logii, balkonów, 

 suszarni, wózkowni, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. Nie zalicza się też tych 

 części pomieszczeń, których wysokość jest mniejsza, aniżeli 1, 4 m. 

 Do powierzchni użytkowej lokali o wysokości pomieszczeń lub ich części: 

− wynoszącej od 1,4 m do 2,20 m zalicza się 50% ich powierzchni 

− równiej lub wyższej od 2,20 m zalicza się w 100%. 

 Do powierzchni użytkowej lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię 

 wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń przynależnych takich jak: 

 korytarze, ubikacje, łazienki, spiżarnie, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże 

 itp., z  wyjątkiem balkonów, logii i strychów. 

 Do pomieszczeń lokalu użytkowego wlicza się również powierzchnię zajętą przez 

 meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnie pomieszczeń służących kilku 

 użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz) należy doliczyć w częściach 

 proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali. Do powierzchni lokalu 

 użytkowego zalicza się również powierzchnie piwnic przynależnych do lokalu. 

 

I.4.2. Jeżeli do rozliczenia kosztów jednostką fizyczną rozliczeń jest liczba osób, to 

 uwzględnia się osoby zameldowane lub zamieszkałe  na pobyt stały lub czasowy. 

 W przypadku, gdy w lokalu nie jest zameldowana żadna osoba, jako podstawę do 

 rozliczeń przyjmuje się jedną osobę. W przypadku wynajmowania mieszkań do 

 rozliczeń przyjmuje się faktyczną liczbę osób zamieszkałych wg oświadczeń 

 właściciela lokalu lub innych informacji. 

 

I. 5. Działalność eksploatacyjna zasobów mieszkaniowych prowadzona jest 

 w Spółdzielni  bezwynikowo. Różnica między rzeczywistymi kosztami eksploatacji 

 a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym roku zwiększa 

 odpowiednio koszty lub przychody w roku następnym. 
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I. 6. Rozliczeniu na koniec roku podlegają koszty i przychody z tytułu: 

− eksploatacji mieszkań, lokali użytkowych i garaży, 

− eksploatacji dźwigów osobowych, 

− konserwacji bieżących, 

− działalności społeczno-kulturalnej, 

− pozostałych kosztów i przychodów finansowych i operacyjnych. 

 

I. 7. Nie podlega łącznemu rozliczeniu: 

− niedopłata lub nadpłata zaliczkowych opłat za energię cieplną dla potrzeb 

centralnego ogrzewania i podgrzania wody. Niedopłaty lub nadpłaty 

z powyższego tytułu, ustalone odrębnie dla każdej wymiennikowi lub kotłowni 

stanowią sumy do rozliczenia z użytkownikami lokali po zakończeniu sezonu 

grzewczego – rozliczeniowego, 

− niedopłata lub nadpłata zaliczkowych opłat za zużycie gazu w budynkach ze 

wspólnymi licznikami gazowymi. Niedopłaty lub nadpłaty z tego tytułu ustalone 

odrębnie dla każdego budynku stanowią sumy do rozliczenia z użytkownikami 

lokali. 

 

I. 8. Spółdzielnia prowadzi magazyn zapasów materiałowych w ilościach niezbędnych   

do prowadzenia bieżącej eksploatacji. Materiały te wyceniane są według cen 

nabycia i podlegają corocznemu spisowi z natury.  

 

I. 9. Koszty utrzymania służb organizacyjno – zarządzających w Spółdzielni, takich jak 

zarząd, dział ogólny, członkowski, finansowo – księgowy, czynszów i windykacji  

stanowią koszty zarządu. 

 Rada Nadzorcza zatwierdza na każdy rok plan wydatków oraz wskaźniki 

 rozliczeniowe kosztów zarządu. 

 Koszty utrzymania służb ogólno-eksploatacyjnych działających dla potrzeb 

 wszystkich nieruchomości stanowią koszty ogólne administracji, które rozliczane 

 są kwartalnie według powierzchni na poszczególne nieruchomości. 

 

 

II.  ZASADY ROZLICZENIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI 

 MIESZKANIOWYMI 

 

II. 1. Koszty eksploatacji. 

 

II.1.1 Podstawowe koszty eksploatacji nieruchomości obejmują wydatki na: 

 

− wynagrodzenia pracowników administracji osiedlowych łącznie z narzutami, 

− utrzymanie czystości w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz otoczeniu 

budynków, 

− zużycie materiałów i wyposażenia  trwałego, 

− zużycie energii elektrycznej, 
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− dostawę wody zimnej i odprowadzenie ścieków, 

− wywóz nieczystości stałych, 

− podatki: od nieruchomości, gruntowy i wieczyste użytkowanie, 

− konserwacje bieżące, 

− remonty zasobów mieszkaniowych, 

− narzuty kosztów zarządu i eksploatacji ogólnej, 

− pozostałe koszty bezpośrednie takie jak koszty sprzętu, transportu, 

telekomunikacji, ubezpieczenia budynków, czynszu za lokale własne 

administracji, odśnieżania, monitoringu, deratyzacji itp. . 

 

II.1.2. Wszystkie koszty bezpośrednie, które można odnieść z dokumentów źródłowych 

 (faktur, rozdzielników płac, rozchodu materiałów, not) na nieruchomości 

 ewidencjonowane są odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. 

 W przypadkach, gdy nie jest możliwe ustalenie bezpośrednich kosztów, wydatki są 

 ewidencjonowane w ciężar kosztów ogólnych administracji do kwartalnego 

 rozliczenia proporcjonalnego wg powierzchni użytkowej poszczególnych 

 nieruchomości. 

 

II.1.3. W ramach kosztów eksploatacji nieruchomości ewidencjonowane są: 

− koszty utrzymania lokali mieszkalnych, 

− koszty utrzymania lokali użytkowych własnościowych, 

− koszty nieruchomości wspólnych, 

− koszty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. 

 

II.1.3.1.  Koszty utrzymania lokali mieszkalnych stanowią: 

− koszty dostawy wody zimnej dla lokalu i odprowadzenie ścieków, 

− koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i centralnej 

ciepłej wody,  

− koszty wywozu nieczystości stałych, 

− podatek od nieruchomości dotyczący danego lokalu mieszkalnego 

i pomieszczeń przynależnych do lokalu, 

− koszty utrzymania dźwigów. 

 

II.1.3.2. Koszty utrzymania lokali użytkowych własnościowych składają się z takich 

 samych rodzajów wydatków jak koszty lokali mieszkalnych, przy czym obciążenie 

 kosztami eksploatacji w niektórych pozycjach jest wyższe aniżeli w lokalach 

 mieszkalnych, albowiem sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa 

 koszty  eksploatacji. Wielkość tego zwiększenia uchwala Rada Nadzorcza. 

 

II.1.3.3.  Nieruchomościami wspólnymi jest grunt oraz te części budynku i urządzeń, które 

 nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych użytkowników lokali lecz stanowią 

 współwłasności wszystkich użytkowników. 
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 Do części wspólnej nieruchomości zaliczane są: piwnice, pralnie, suszarnie, 

 wózkownie, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia 

 i urządzenia węzła cieplnego i wodociągowego, mury zewnętrzne, dachy oraz 

 wszystkie instalacje w budynku. 

 

 Kosztami utrzymania nieruchomości wspólnych są: 

− koszty energii elektrycznej nieruchomości wspólnych (oświetlenie klatek 

schodowych, terenu wokół nieruchomości) – wg faktur za energię, 

− koszty utrzymania czystości klatek schodowych i zieleni na terenach należących 

do nieruchomości, 

− podatek od nieruchomości gruntowej oraz opłata za wieczyste użytkowanie 

gruntów znajdujących się w obrębie wspólnej nieruchomości gruntowej – wg 

deklaracji podatkowej, 

− ubezpieczenie majątkowe nieruchomości – na podstawie zawartej polisy, 

− koszty konserwacji i napraw części wspólnych nieruchomości, w tym instalacji 

wod.-kan. i elektrycznej – wg kart pracy i zużycia materiałów, 

− koszty przeglądów technicznych budynków – wg faktur wewnętrznych i kart 

pracy, 

− koszty usług kominiarskich – wg faktur, 

− dostawy wody i odprowadzenia ścieków z części wspólnej (zużycie wody do 

sprzątania, podlewania, awarie sieci wod.-kan.), 

− koszty ogólne administracji rozliczone wg powierzchni użytkowej. 

 

II.1.3.4. Koszty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni to koszty ponoszone 

 przez Spółdzielnię dla utrzymania nieruchomości przeznaczonych do wspólnego 

 korzystania przez osoby zamieszkujące na danym osiedlu. 

 Są to między innymi: 

− koszty oświetlenia terenu osiedla – wg faktur, 

− użytkowanie działek Spółdzielni, nie przypisanych do poszczególnych 

budynków, ale potrzebnych dla osiedla, 

− podatek od nieruchomości gruntowej osiedlowej i opłata za wieczyste 

użytkowanie – wg deklaracji podatkowej, 

− utrzymanie zieleni i czystości na terenach osiedla (poza nieruchomościami), 

− koszty napraw i konserwacji infrastruktury osiedlowej – nawierzchni dróg 

osiedlowych, chodników, elementów małej architektury 

− koszty utrzymania monitoringu osiedlowego, 

− pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni, 

− koszty zarządu nieruchomościami Spółdzielni. 

 

II.1.4. Lokale stanowiące wyodrębnioną własność są obciążone taką częścią kosztów 

eksploatacji danej nieruchomości jaki jest ich udział w nieruchomości. Właściciele 

lokali nie będący członkami Spółdzielni mogą uczestniczyć w pokrywaniu kosztów 

prowadzonej w Spółdzielni działalności społeczno-kulturalnej, jeśli zgłoszą na 

piśmie, iż z takiej działalności będą korzystać.  
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II.1.5. W ewidencji wyodrębnia się koszty nieruchomości lokali użytkowych będących 

własnością Spółdzielni a użytkowanych wg zasad umowy najmu.  Znajdują się one 

w ogólnej powierzchni nieruchomości. Obciążenie kosztami eksploatacji określone 

w umowie najmu jest dla nich wyższe aniżeli dla lokali użytkowych 

własnościowych. Wielkość tego zwiększenia uchwala Rada Nadzorcza. 

 

 

II.2. Dostawa energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 

 

II.2.1. Koszty dostawy energii cieplnej rozliczane są bezpośrednio na poszczególne 

 wymiennikownie i obejmują: 

− koszty zakupionej energii cieplnej rozdzielonej na centralne ogrzewanie i ciepłą 

wodę, 

− koszty zakupu gazu i zużycia energii elektrycznej dla kotłowni Zacisze i kotła 

centralnej ciepłej wody w budynku Hoża 27, 

 

II.2.2. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów energii cieplnej ustalone są w odrębnym 

 regulaminie rozliczania energii cieplnej. 

 

II. 3. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków. 

 

II.3.1. Zasady odczytów wskazań wodomierzy i rozliczania kosztów zużycia zimnej wody 

 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

II.4. Koszty wywozu nieczystości stałych. 

 

II.4.1. Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują wydatki Spółdzielni związane z: 

− opłatami za wywóz nieczystości przez usługodawców zewnętrznych 

− opłatami za dzierżawę pojemników. 

 

II.4.2. Koszty wywozu nieczystości są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej 

 nieruchomości. Rozliczenia dokonuje się proporcjonalnie do liczby osób 

 zameldowanych w poszczególnych lokalach. 

 

II.4.3. W stosunku do lokali użytkowych obciążenie kosztami wywozu nieczystości  

 stałych dokonywane jest w ramach nieruchomości w cenach skalkulowanych 

 przez Urząd Miasta. 

 

II. 5. Koszty eksploatacji dźwigów. 

 

II.5.1. Koszty eksploatacji dźwigów obejmują: 

− bieżącą konserwację urządzeń dźwigowych 

− nadzór techniczny 

− materiały niezbędne do konserwacji. 
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II.5.2. Awaryjne i okresowe remonty dźwigów, wymiana urządzeń i przezwajanie 

silników finansowane są z funduszu remontowego właściwej nieruchomości. 

 

II.5.3. Zakup i wymiana nowego dźwigu sfinansowana jest z funduszu remontów 

nieruchomości.  

 

II.5.4. Koszty eksploatacji dźwigów są ewidencjonowane odrębnie dla każdej 

 nieruchomości. 

 Lokale stanowiące wyodrębnioną własność są obciążone taką częścią kosztów 

 eksploatacji dźwigów jaki jest ich udział w danej nieruchomości. 

 

II.5.5. Kosztami eksploatacji dźwigów obciąża się tylko lokale położone w budynkach 

 wyposażonych w dźwigi. Obciążenie następuje według ilości osób z wyłączeniem 

 parteru – wyłączenia  nie dotyczą nieruchomości Ślichowice II/22  i II/23.   

 

 

II. 6. Konserwacje bieżące zasobów mieszkaniowych. 

 

II.6.1. Koszty konserwacji obejmują: 

− wynagrodzenia konserwatorów łącznie z narzutami 

− zużycie materiałów do konserwacji 

− narzut kosztów zarządu. 

 

II.6.2. Usługi konserwacyjne wykonywane na życzenie lokatorów lub z ich winy (poza 

 zakresem obowiązków Spółdzielni) podlegają fakturowaniu według zatwierdzonej 

 przez Zarząd, na dany rok, stawki roboczogodziny. 

 Faktura obejmuje również zużycie materiałów i podatek VAT. 

 

II.6.3. Pozostałe koszty konserwacji po wyłączeniu kosztów usług odpłatnych rozliczane 

 są kwartalnie z zestawienia godzin pracy konserwatorów: 

   - w ciężar nakładów inwestycyjnych – za pracę konserwatorów przy odbiorach 

instalacji (c.o., c.w., sanitarnych) 

- w koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych wg nieruchomości. 

 

 

II. 7. Działalność społeczno-kulturalna. 

 

II.7.1. Działalność ta obejmuje: 

 

− prowadzenie Klubu „Domatorek” 

− organizowanie innych form działalności społecznej i kulturalnej (boiska 

sportowe, działalność społeczna i kulturalna w osiedlach) na rzecz członków 

Spółdzielni i ich rodzin. 
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II.7.2. Źródłami finansowania działalności społeczno-kulturalnej są: 

− odpisy zaliczone w ciężar kosztów eksploatacji w stosunku do powierzchni 

użytkowej poszczególnych nieruchomości w wysokości ustalonej przez Radę 

Nadzorczą Spółdzielni. Odpisów dokonuje się także dla lokali stanowiących 

własność, jeżeli użytkownik takiego lokalu nie jest członkiem Spółdzielni, lecz 

złożył pisemną deklarację korzystania z prowadzonej działalności społeczno-

kulturalnej. 

− dobrowolne wpłaty członków Spółdzielni i zakładów pracy 

− opłaty za korzystanie z usług i urządzeń działalności społeczno-kulturalnej. 

 

 

II. 8. Dostawa gazu do mieszkań ze zbiorczymi licznikami gazowymi. 

 

II.8.1. Koszty dostawy gazu ewidencjonowane są na budynki – wg faktur dostawcy gazu. 

 

II.8.2. Rozliczenie pobranego gazu następuje 1 raz w roku wg ilości osób zameldowanych 

 lub faktycznie zamieszkałych. 

 

II.8.3. W przypadku odcięcia dopływu ciepłej wody (za zaległości czynszowe) wysokość 

 opłaty za gaz ustalona zostaje przy zastosowaniu współczynnika 2,0. 

 

 

II.9. Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. 

 

II.9.1. Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy ustalane są 

przez Radę Nadzorczą Spółdzielni wg stawek w zł/m2 oddzielnie dla każdej 

nieruchomości mieszkaniowej ze względu na stan techniczny i jej potrzeby. 

 

II.9.2. Koszty remontów rozlicza się wg faktur i rachunków wykonawców zewnętrznych 

oraz faktur wewnętrznych za roboty wykonane przez służby Spółdzielni. 

 

 

II.10. Podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. 

 

II.10.1. Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany 

 i rozliczany odrębnie dla każdej nieruchomości w rozbiciu na: 

− podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, 

− podatek od lokali mieszkalnych, 

− podatek od garaży, 

− podatek od lokali użytkowych. 

 

II.10.2. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność powodująca wzrost 

 podatku od nieruchomości, to skutki wzrostu obciążają tylko ten lokal. 
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II.10.3.  Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu 

 podatku od nieruchomości indywidualnie z Urzędem Miasta. 

 

II.10.4.  Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 

 ewidencjonowane są odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. 

 

II.10.5.  Obciążenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu 

 dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 

 

II.10.6.  Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, będący współużytkownikiem 

 wieczystym gruntu wchodzącego w skład nieruchomości rozlicza się indywidualnie 

 z właścicielem gruntu. 

 

 

II.11. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne. 

 

II.11.1.  Pozostałe koszty finansowe i operacyjne stanowią: 

− zapłacone odsetki za zwłokę w płatności wobec budżetu i wobec dostawców 

− należności przedawnione, umorzone, nieściągalne na które dokonano 

aktualizacji 

− kary, grzywny, odszkodowania 

− odpisanie kosztów zaniechanej działalności. 

 

II.11.2.  Koszty opłat sądowych, komorniczych i adwokackich opłacane dla windykacji 

 należności Spółdzielni przypisywane są w dniu ich zapłaty na zwiększenie 

 należności od dłużnika. 

 

II.11.3.Pozostałe koszty operacyjne i finansowe są ewidencjonowane i rozliczane 

w podziale na działalności, z którymi wiążą się poszczególne operacje. Wynik 

działalności operacyjnej i finansowej związany z gospodarką zasobami 

mieszkaniowymi rozlicza się jako wynik finansowy Spółdzielni. 

 

 

 

III.  USTALENIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. 

 

 

III. 1. Przychodami na pokrycie kosztów eksploatacji są: 

− opłaty za używanie lokali mieszkalnych, 

− zróżnicowane dla członków i użytkowników nie będących członkami 

Spółdzielni, 

− opłaty za lokale użytkowe własnościowe, 

− opłaty za najem lokali użytkowych, 

− opłaty za boksy garażowe, 
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− inne opłaty i dochody za: garaże w budynkach mieszkalnych, dzierżawę terenu, 

eksploatację pomieszczeń dodatkowych, reklamę, odsetki za zwłokę w zapłacie 

czynszu. 

 

III. 2. Dla przygotowania informacji kalkulacyjnych niezbędnych do ustalania opłat 

eksploatacyjnych przez Radę Nadzorczą, ewidencja kosztów eksploatacji 

i przychodów prowadzona jest w Spółdzielni na poszczególne nieruchomości. 

 

 Dla kontroli i sprawozdawczości Spółdzielnia jako całość wykazuje łączne koszty 

 i przychody z tytułu eksploatacji legitymując się zbiorczym wynikiem z tytułu 

 działalności eksploatacyjnej, niedobór lub nadwyżkę opłat rozliczając łącznie 

 w roku następnym.  

 

III. 3. Jeżeli roczne rozliczenie kosztów i przychodów wykazuje różnicę to zwiększa ona 

 odpowiednio koszty lub przychody w roku następnym dla członków Spółdzielni. 

 Różnica ujemna (niedobór) przypadająca na lokale, które stanowią odrębną 

 własność obciąża właścicieli nie będących członkami Spółdzielni, różnica dodatnia 

 koryguje koszty przypadające na te lokale w roku następnym. 

 

III. 4. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego wnosi odszkodowanie w wysokości 

 czynszu jaki Spółdzielnia mogłaby otrzymać z tytułu najmu tego lokalu, nie 

 niższego jednak od kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

 przypadającymi na dany lokal. 

 

III. 5. Opłata ustalona po zbilansowaniu kosztów jest pomniejszona: 

− dla członków Spółdzielni o udział w pożytkach z działalności Spółdzielni 

(najem lokali użytkowych, dzierżawa terenu, pozostałe wpływy finansowe 

i operacyjne). 

 

III.6. Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarządu ustala wysokość opłat: 

 

III.6.1. za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i użytkowego z tytułu: 

− opłaty eksploatacyjnej, 

− podatków i wieczystego użytkowania, 

− odpisu na remonty zasobów mieszkaniowych, 

− zaliczkowych opłat centralnego ogrzewania. 

 

III.6.2. za 1 osobę z tytułu: 

− zużycia zimnej wody dla mieszkań nieopomiarowanych, 

− zużycia ciepłej wody dla mieszkań nieopomiarowanych, 

− wywozu śmieci, 

− eksploatacji dźwigów osobowych. 

− zużycia gazu dla mieszkań ze zbiorczym licznikiem gazowych. 
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III.6.3. - ze średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym: 

− zaliczkową opłatę za podgrzanie wody w mieszkaniach opomiarowanych 

− zaliczkową opłatę za zużycie wody w mieszkaniach opomiarowanych. 

 

III.6.4. - z kalkulacji kosztów i oszacowania za: 

− boksy garażowe w garażu wielokondygnacyjnym 

− garaże w budynkach mieszkalnych 

− dodatkową powierzchnię (strych, korytarz, zsyp) 

− dodatkową piwnicę 

− reklamy i szyldy 

− czasowe zajęcie gruntu. 

 

III. 7. Dla osób spłacających kredyt budowlany zaciągnięty przez Spółdzielnię do 

 1992 roku normatyw miesięcznej spłaty kredytu i oprocentowania ustala właściwy 

 Minister. 

 

III. 8. Sprawy podatku od towarów i usług (VAT) należnego od opłat za lokale użytkowe 

 i garaże regulują odrębne przepisy. 

 Podatek VAT podwyższa opłatę ustaloną przez Radę Nadzorczą. 

 

III. 9. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia 

 lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika. 

 O dacie postawienia lokalu do dyspozycji, Spółdzielnia powiadamia użytkownika 

 pisemnie. 

 

III.10. Za opłaty solidarnie z członkami Spółdzielni odpowiadają stale zamieszkujące 

 z nimi osoby pełnoletnie. 

 

III.11. Opłaty za używanie lokali wnosi się miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca za 

 miesiąc, którego dotyczą. 

 Za nieterminowe regulowanie opłat Spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za 

 opóźnienie. 

 

III.12. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków 

 Spółdzielni i użytkowników, co najmniej: 

− na 3 miesiące  przed upływem terminu wnoszenia opłat w przypadku opłat 

zależnych od Spółdzielni, ale nie później niż ostatniego   dnia miesiąca 

poprzedzającego termin wnoszenia opłat, 

− na 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat w przypadku opłat 

niezależnych od Spółdzielni, ale nie później niż ostatniego   dnia miesiąca 

poprzedzającego termin wnoszenia opłat. 

             

 Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.  
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III.13. Spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie członka lub nie będącego członkiem 

 właściciela lokalu przedstawić kalkulację opłat. 

 

 

 

IV.  FINASOWANIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ. 

 

 

IV. 1. Działalność inwestycyjna Spółdzielni obejmuje: 

− budownictwo mieszkaniowe finansowane ze środków własnych członków 

Spółdzielni 

− inwestycje niemieszkaniowe  finansowane ze środków funduszu na inwestycje 

niemieszkaniowe utworzonego w ramach funduszu zasobowego Spółdzielni. 

 

IV.2. Nakłady inwestycyjne podlegają całkowitemu rozliczeniu w ramach tego samego 

 zadania inwestycyjnego zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie rozliczania 

 kosztów inwestycyjnych. 

 

IV.3. Łącznemu rozliczeniu z nakładami podlegają także straty inwestycyjne dotyczące 

 danego zadania inwestycyjnego. 

 

IV.4. Straty inwestycyjne ujawnione po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania oraz 

 straty powstałe z tytułu inwestycji zaniechanych mogą być sfinansowane 

 z funduszu na inwestycje niemieszkaniowe na podstawie: 

 

− uchwały Zarządu w przypadku gdy straty nie przekraczają kwoty 25.000,- zł 

− uchwały Rady Nadzorczej w pozostałych przypadkach. 

 

IV.5. Nakłady na inwestycje niemieszkaniowe (zakup komputerów, programów 

operacyjnych, centrali telefonicznej, środków transportu) finansowane są 

z funduszu na inwestycje niemieszkaniowe wyodrębnionego w ramach funduszu 

zasobowego Spółdzielni. 

 Fundusz ten tworzony jest z: 

− odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych niemieszkaniowych 

− wolnych środków. 

 

IV.6. Środki funduszu przeznaczone są na: 

− finansowanie zakupu środków trwałych niemieszkaniowych 

− wartości  do 25.000,- zł na podstawie Uchwały Zarządu Spółdzielni 

− wartości ponad 25.000,- zł na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej 

− przejściowe – do czasu zgromadzenia środków przez członków Spółdzielni – 

finansowanie nakładów przygotowujących rozpoczęcie zadania inwestycyjnego 

tj. przygotowanie dokumentacji, uzyskanie terenu itp. 

− sfinansowanie strat inwestycyjnych inwestycji.  
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IV.7. Inwestycja niemieszkaniowa dotycząca monitoringu na osiedlach Spółdzielni 

 finansowana jest ze środków członków Spółdzielni zgromadzonych w ramach opłat 

 eksploatacyjnych. 

 

 

 

V. Postanowienia końcowe. 

 

 

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Domator” w dniu 24.04.2017 r. Uchwałą Nr 127/2017/IX  

i obowiązuje od dnia podjęcia. 

2. Z dniem 24 kwietnia 2017 r.  traci moc „Regulamin gospodarki finansowej, rozliczania 

kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za 

używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” uchwalony Uchwałą Rady 

Nadzorczej Nr 148/2008/VI z dnia 29.09.2008 r. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

 

do Regulaminu gospodarki finansowej, rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat  

za używanie lokali w SM „Domator” 

dot. zasad odczytów wskazań wodomierzy 

i rozliczania zużycia zimnej wody 

 

 

 

§ 1 

 

 

1. Odczytów wodomierzy dokonują przedstawiciele administracji (w wyjątkowych   

wypadkach dopuszcza się dokonanie odczytu przez lokatora i przekazanie do 

Administracji osiedlowej w formie pisemnej lub telefonicznie) do 5-go dnia miesiąca 

po zakończeniu półrocza – w następnym półroczu obowiązkowo odczytu dokonuje 

Administracja. 

 

2. Odczyty dokonywane są w obecności użytkownika lokalu, z wyłączeniem liczników 

odczytywanych drogą radiową. 

 

3. Każdorazowo użytkownik potwierdza podpisem dokonany odczyt wodomierzy. 

 

4. Na czas odczytu wodomierze muszą być dostępne dla odczytującego bez przeszkód. 

 

 

§ 2 

 

 

1. W miesiącu, w którym zostały zamontowane wodomierze, pobierany będzie ryczałt 

w wysokości normy zużycia przypadającej na osobę jak dla mieszkań 

nieopomiarowanych (uchwalony przez Radę Nadzorczą). 

 

2. W następnych miesiącach tego samego półrocza pobierane będą opłaty w postaci 

zaliczek ustalonych szacunkowo. W następnym półroczu opłaty będą ustalone na 

podstawie zużycia w poprzednim półroczu. 

 

3. Rozliczenie następować będzie w ciągu pierwszego miesiąca po zakończeniu półrocza 

w postaci załącznika do uaktualnionej opłaty czynszowej. 

 

4. Rozliczanie lokali w przypadkach szczególnych: 

 

a)  w lokalach, w których nie zostały odczytane wskazania wodomierzy w odniesieniu 

do jednego okresu rozliczeniowego  ustala się koszty zużycia szacunkowo na 

podstawie półrocza poprzedniego 
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b) w przypadku braku odczytów wskazań wodomierzy w okresie dłuższym niż jedno 

półrocze, podstawą ustalania kosztów zużycia wody będzie stawka przedpłat 

z poprzedniego rozliczenia powiększona współczynnikiem 1,5 podlegająca 

korekcie w następnym półroczu po dokonaniu odczytu 

 

c) w przypadku, gdy użytkownik doprowadził do co najmniej jednej z sytuacji: 

1. odmówił lub uniemożliwił dokonania odczytu 

2. uszkodził jedną plombę 

3. uszkodził wodomierz 

4. bez zgody Spółdzielni przerobił instalację wodną 

ustala się koszty zużycia wody w formie ryczałtu jak dla mieszkań 

nieopomiarowanych. 

W przypadku wystąpienia sytuacji z punktów 2, 3, 4 użytkownik pokrywa koszty      

związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego. 

 

5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, rozliczenie zużycia wody obciąża nowego 

użytkownika, jeżeli nie dokonano rozliczenia z poprzednim użytkownikiem. 

 

6. Wszelkie reklamacje dotyczące odczytów wskazań wodomierzy i rozliczeń kosztów 

zużycia należy składać pisemnie w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia rozliczenia. 

 

7. Obowiązki użytkowania lokalu wyposażonego w wodomierze: 

 

1. Udostępnienie lokalu w celu 

- dokonania odczytów 

- kontroli stanu technicznego wodomierzy w trakcie okresu rozliczeniowego. 

 

2. Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 

3. Natychmiastowe zgłoszenie w Administracji osiedlowej: 

- uszkodzeniu urządzeń 

- niewłaściwym działaniu wodomierzy 

- naruszeniu plomb. 

 

          

 

 

      Zatwierdzono Uchwałą Nr 127/2017/IX 

      Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2017 r. 

         

 

 

 

 



 

        Załącznik Nr 3 

 

 

do Regulaminu gospodarki finansowej, rozliczania kosztów 

zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat 

za używanie lokali w SM „Domator” 

 

 

 

Wskaźniki kalkulacyjne 

 

poziomu kosztów eksploatacji dla lokali użytkowych własnościowych 

 

 

 

Lp. Koszty rodzajowe Wskaźnik kosztów ustalony 

w stosunku do lokali 

mieszkaniowych 

1. Koszty osobowe administracji z narzutami 

 

1,7 

2. Utrzymanie czystości 

 

1,7 

3. Zużycie materiałów i wyposażenia 

 

1,0 

4. Energia elektryczna 

 

1,0 

5. Podatek od nieruchomości, gruntowy, wieczyste 

użytkowanie 

ustalony odrębnie dla lokali 

uż. Uchwałą Rady Miasta 

6. Czynsz za lokale administracji 

 

1,0 

7. Narzut kosztów Zarządu 

 

1,7 

8. Odpis na fundusz remontów 

 

1,0 

9. Działalność społeczno-kulturalna 

 

1,0 

10. Koszty konserwacji bieżących 

 

1,0 

11. Monitoring 

 

1,0 

12. Pozostałe koszty eksploatacji 

 

1,7 

 

 

Zatwierdzono Uchwałą Nr 127/2017/IX   

Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2017 r. 

 

 


