Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i
utrzymania nieruchomości i ustalania opłat za używanie
lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „P IOTROWO”

1

Postanowienia ogólne.
1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmuja˛ :
(a) obsług˛e eksploatacyjna˛ nieruchomości, w których ustanowione sa˛ tytuły prawne do
lokali,
(b) odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
(c) dostaw˛e wody i odprowadzanie ścieków,
(d) wywóz nieczystości stałych,
(e) utrzymanie instalacji domofonowej,
(f) utrzymanie czystości i porzadku
˛
w pomieszczeniach ogólnego użytku ,w otoczeniu
budynków oraz dojść do budynku,
(g) podatek od nieruchomości,
(h) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
(i) utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujace
˛ w określonych budynkach lub osiedlach.
2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości ewidencjonowane sa˛ odr˛ebnie dla poszczególnych nieruchomości, koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków ewidencjonowane
sa˛ odr˛ebnie dla poszczególnych budynków. Jeśli z jednego przyłacza
˛
zasilanych jest wi˛ecej
niż jeden budynek i nie ma możliwości technicznych odr˛ebnej ewidencji kosztów dla każdego z budynków to koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków ewidencjonowane sa˛
dla poszczególnych w˛ezłów grupowych.
3. Podstawa˛ do zaliczkowych rozliczeń z użytkownikami lokali tytułem kosztów eksploatacji i
utrzymania sa˛ ustalenia rocznych planów gospodarczo–finansowych spółdzielni uchwalone
przez rad˛e nadzorcza˛ oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Jeśli po uchwaleniu planu gospodarczo–finansowego nast˛epuja˛ zmiany w warunkach działania spółdzielni ,to dopuszczalna jest zmiana ustaleń planu oraz opłat za użytkowanie lokali.
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5. Podwyższanie opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych nie może jednak być dokonywane
cz˛eściej niż co 6 miesi˛ecy, z wyjatkiem
˛
opłat, których wysokość nie jest zależna od spółdzielni (dostawa wody, odprowadzenie ścieków. dostawa ciepła, wywóz nieczystości stałych).
6. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy,
z wyjatkiem
˛
dostawy wody i odprowadzania ścieków, która w przypadkach określonych w
pkt.2.3 ust.4 jest rozliczana w okresach półrocznych.
7. Różnica pomi˛edzy rzeczywistymi kosztami a przychodami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w danym roku, zwi˛eksza odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku nast˛epnym.
8. W stosunku do lokali stanowiacych
˛
wyodr˛ebniona˛ własność wynik finansowy jest rozliczany
przez spółdzielni˛e indywidualnie z poszczególnymi właścicielami lokali.
9. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości jednostka˛ fizyczna˛ jest m2 powierzchni użytkowej lokali, to powierzchni˛e ta˛ oblicza si˛e
według zasad określonych polska˛ norma˛ PN-70/B-02365.
10. Jeśli dla rozliczenia niektórych składników kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, fizyczna˛ jednostka˛ rozliczeń jest liczba osób, to uwzgl˛ednia si˛e osoby zameldowane na
pobyt stały i czasowy, oraz osoby zgłoszone przez właściciela lokalu. W przypadku gdy
w lokalu nie jest zameldowana żadna osoba, przyjmuje si˛e jedna˛ osob˛e, jako liczb˛e osób
zamieszkujacych
˛
w lokalu. W stosunku do lokali użytkowych przyjmuje si˛e w takim przypadku liczb˛e osób pracujacych
˛
w lokalu.
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Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

2.1

Rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w których ustanowione sa˛ tytuły prawne do lokali.

1. Koszty eksploatacji nieruchomości obejmuja˛ wydatki spółdzielni na :
(a) energi˛e elektryczna˛ zużywana˛ do oświetlenia nieruchomości oraz do nap˛edu urzadzeń
˛
technicznych,
(b) wod˛e zużywana˛ do podlewania terenów zielonych oraz na inne cele gospodarcze,
(c) utrzymanie czystości i porzadku
˛
na drogach dojazdowych do budynku i parkingach
osiedlowych,
(d) ubezpieczenia majatkowe
˛
zasobów mieszkaniowych oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarzadzania
˛
nieruchomościami,
(e) wynagrodzenia pracowników oraz utrzymanie lokali zwiazanych
˛
z obsługa˛ eksploatacyjna˛ nieruchomości oraz utrzymanie lokali zwiazanych
˛
z ta˛ obsługa,˛
(f) zabiegi konserwacyjne,
˛ pomiary, ekspertyzy, opi(g) koszty technicznego utrzymania nieruchomości (przeglady,
nie),
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(h) koszty prowadzenia zindywidualizowanych systemów rozliczeń za wod˛e i ciepło,
(i) narzut kosztów ogólnych spółdzielni,
(j) inne wydatki które nie moga˛ być zaliczane do pkt.1 ust.1b–1i.
2. Ponoszone przez spółdzielni˛e koszty eksploatacji sa˛ ewidencjonowane odr˛ebnie dla poszczególnych nieruchomości. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów eksploatacji
poszczególnych nieruchomości, poniesione przez spółdzielni˛e koszty eksploatacji rozliczane
sa˛ na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.
3. Lokale stanowiace
˛ wyodr˛ebniona˛ własność sa˛ obcia˛żane taka˛ cz˛eścia˛ kosztów eksploatacji
danej nieruchomości, jaki jest ich udział w nieruchomości wspólnej. W stosunku do lokali
użytkowych stanowiacych
˛
wyodr˛ebniona˛ własność obcia˛żenie kosztami eksploatacji danej
nieruchomości może być wyższe niż to wynikajace
˛ z ich udziału w nieruchomości wspólnej,
jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwi˛eksza koszty eksploatacji. Wielkość
tego zwi˛ekszenia określa rada nadzorcza spółdzielni.
4. Koszty eksploatacji nieruchomości przypadajaca
˛ na lokale zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu lub najmu jest rozliczana odr˛ebnie dla każdej nieruchomości
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali. W stosunku do lokali
użytkowych obcia˛żenie kosztami eksploatacji może być wyższe niż wynikajace
˛ z ich powierzchni, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwi˛eksza koszty eksploatacji.
Wielkość tego zwi˛ekszenia określa Rada Nadzorcza spółdzielni.

2.2

Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

1. Obcia˛żenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych sa˛ ustalane według stawek zł/m2 określanych przez Rad˛e Nadzorcza˛ Spółdzielni. Określone przez Rad˛e Nadzorcza˛ stawki odpisów moga˛ być zróżnicowane dla poszczególnych
nieruchomości, w zależności od ich stanu technicznego, oraz wyposażenia.
2. W stosunku do lokali użytkowych stawki odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych moga˛ być wyższe niż dla lokali mieszkalnych, jeśli sposób korzystania z tych lokali
dodatkowo zwi˛eksza koszt remontów nieruchomości. Wysokość tego zwi˛ekszenia określa
Rada Nadzorcza.
3. Działania techniczne polegajace
˛ na ulepszeniu budynków (np. modernizacja, wymiana dźwigu),
nie sa˛ zaliczane do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości i nie sa˛ uwzgl˛edniane
w wysokości odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.
4. W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych
moga˛ być wyodr˛ebnione środki na zadania specjalne (wymian˛e stolarki okiennej, wymian˛e
instalacji, remont dźwigów),
5. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporzadza
˛
si˛e dla każdej nieruchomości
rozliczenie obejmujace
˛ :
(a) kwot˛e wpłaconych odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
(b) kwot˛e poniesionych przez spółdzielni˛e nakładów na remonty danej nieruchomości,
(c) sposób rozliczenia różnicy pomi˛edzy pozycja˛ (a) a pozycja˛ (b).
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2.3

Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków.

1. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków obejmuja˛ wydatki spółdzielni zwiazane
˛
z:
(a) opłatami za dostaw˛e wody i odprowadzanie ścieków, uiszczanymi na rzecz usługodawców zewn˛etrznych,
(b) utrzymaniem własnych uj˛eć wody, stacji uzdatniania, przepompowni oraz oczyszczalni
ścieków,
2. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków sa˛ ustalane odr˛ebnie dla każdego budynku.
Jeśli z jednego przyłacza
˛ zasilanych jest wi˛ecej niż jeden budynek i nie ma możliwości technicznych odr˛ebnej ewidencji kosztów dla każdego z budynków to koszty dostawy wody i
odprowadzania ścieków ewidencjonowane sa˛ i rozliczane dla poszczególnych w˛ezłów grupowych.
3. Zaliczkowego obcia˛żenia poszczególnych lokali dokonuje si˛e według wielkości 1, 5 m3 /os.
w przypadku wody ciepłej oraz 2 m3 /os. w przypadku wody zimnej. W przypadku zaistnienia możliwości technicznych Zarzad
˛ spółdzielni może zadecydować o ustalaniu wielkości
zaliczkowego obcia˛żenia poszczególnych lokali na podstawie danych o zużyciu wody w
lokalu z poprzednich okresów rozliczeniowych lub przyj˛eciu innej wielkości planowanego
zużycia wody w lokalu, uzgodnionej z użytkownikiem lokalu.
4. W budynkach posiadajacych
˛
wodomierze główne, lub w budynkach zasilanych z przyła˛
cza grupowego, posiadajacego
˛
wodomierz główny, i w których wszystkie uj˛ecia zasilane z
tego przyłacza
˛ maja˛ zainstalowane wodomierze indywidualne, koszty ponoszone przez spółdzielni˛e na dostaw˛e wody i odprowadzenie ścieków rozlicza si˛e na poszczególne lokale, z
wyodr˛ebnieniem :
(a) kosztu podstawowego ustalonego jako iloczyn liczby m3 zużycia wody w danym, lokalu oraz ceny 1m3 wody i odprowadzenia ścieków,
(b) kosztu uzupełniajacego
˛
b˛edacego
˛
rozliczeniem różnicy pomi˛edzy wskazaniami wodomierza głównego budynku a suma˛ wskazań wodomierzy indywidualnych, rozliczana˛
na poszczególne lokale proporcjonalnie do kosztu podstawowego przypadajacego
˛
na
dany lokal.
5. Koszty dostawy i odprowadzania ścieków sa˛ rozliczane przez spółdzielni˛e z użytkownikami
lokali w okresach półrocznych.
6. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego dokonuje si˛e dla poszczególnych lokali rozliczenia różnicy mi˛edzy zaliczkowymi opłatami a kosztami przypadajacymi
˛
faktycznie na
poszczególne lokale.
7. Jeśli użytkownik danego lokalu uniemożliwia zainstalowanie wodomierzy, uniemożliwia dokonywanie odczytu wskazań tych urzadzeń
˛
lub kontrol˛e poprawności ich funkcjonowania,
obcia˛żenie tego lokalu kosztami dostawy wody i odprowadzania nieczystości dokonuje si˛e
w wysokości iloczynu liczby osób zamieszkujacych
˛
w lokalu i najwyższego kosztu przypadajacego
˛
na osob˛e zamieszkujac
˛ a˛ w lokalu w tym samym budynku (budynkach zasilanych
z tego samego przyłacza)
˛
ustalonego w danym okresie rozliczeniowym wg podanych wyżej
zasad.
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8. Jeżeli użytkownik nie poda stanu wodomierzy do rozliczenia lub ich odczyt jest niemożliwy
z przyczyn niezawinionych przez użytkownika lokalu (np. awaria˛ wodomierza), obcia˛żenia
tego lokalu kosztami dostawy wody i odprowadzania nieczystości dokonuje si˛e w wielkości iloczynu średniego zużycia na osob˛e zamieszkujac
˛ a˛ w tym lokalu za dwa poprzednie
okresy rozliczeniowe przypadajace
˛ na to samo półrocze co okres rozliczany i ilości osób
zamieszkujacych
˛
w lokalu w okresie rozliczeniowym.
9. W przypadku zaległości w opłatach eksploatacyjnych powyżej trzech miesi˛ecy, zarzad
˛ może
podjać
˛ decyzj˛e o odłaczeniu
˛
dostaw ciepłej wody do lokalu, w celu zmniejszenia narastania
zaległości w opłatach.

2.4

Koszty wywozu nieczystości stałych.

1. Koszty wywozu nieczystości stałych obejmuja˛ koszty spółdzielni zwiazane
˛
z:
(a) opłatami za dzierżaw˛e pojemników do składowania nieczystości oraz za wywóz tych
nieczystości, uiszczanych przez spółdzielni˛e na rzecz usługodawców zewn˛etrznych.
(b) utrzymaniem własnych urzadzeń
˛
i środków transportowych do wywozu nieczystości
wraz z opłatami za korzystanie z wysypisk czy spalarni śmieci.
2. Koszty wywozu nieczystości stałych ewidencjonowane sa˛ i rozliczane odr˛ebnie dla każdej
nieruchomości. Rozliczenia tych kosztów na poszczególne lokale mieszkalne dokonuje si˛e
proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach.
3. Rozliczenia kosztów wywozu nieczystości stałych na poszczególne lokale użytkowe dokonuje si˛e na podstawie norm zakładowych wywozu nieczystości określonych przez usługodawc˛e zewn˛etrznego, podanych w m3 .

2.5

Koszty utrzymania domofonów.

1. Koszty utrzymania instalacji domofonowej ewidencjonowane sa˛ i rozliczane odr˛ebnie dla
każdej z nieruchomości.
2. Rozliczenie kosztów utrzymania domofonów na poszczególne lokale podłaczone
˛
do tej instalacji dokonuje si˛e jednolicie, niezależnie od charakteru lokalu, jego powierzchni czy
liczby zameldowanych osób.

2.6

Koszt utrzymania czystości i porzadku
˛
w pomieszczeniach ogólnego użytku
oraz w otoczeniu i dojściach do budynków.

1. Koszty utrzymania czystości i porzadku
˛
w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu i dojściach do budynków ewidencjonowane sa˛ i rozliczane odr˛ebnie dla każdej z
nieruchomości.
2. Rozliczenie kosztu utrzymania czystości i porzadku
˛
w pomieszczeniach ogólnego użytku
oraz w otoczeniu i dojściach do budynków dokonuje si˛e jednolicie, niezależnie od charakteru
lokalu, jego powierzchni czy liczby zameldowanych osób.
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3. W stosunku do lokali użytkowych stawki na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porzadku
˛
w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu i dojściach do budynków
moga˛ być wyższe niż dla lokali mieszkalnych, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwi˛eksza koszt utrzymania czystości i porzadku
˛
w pomieszczeniach ogólnego użytku
oraz w otoczeniu i dojściach do budynków. Wysokość tego zwi˛ekszenia określa Rada Nadzorcza.
4. W stosunku do lokali mieszkalnych, których użytkownicy w sposób rażacy
˛ nie przestrzegaja˛ postanowień regulaminu „Ogólne zasady użytkowania lokali i cz˛eści wspólnych budynku oraz zasady współżycia mieszkańców Spółdzielni, Mieszkaniowej Piotrowo” w zakresie utrzymania porzadku
˛
i czystości, stawki na pokrycie kosztów utrzymania czystości
i porzadku
˛
w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu i dojściach do budynków moga˛ być wyższe niż dla pozostałych lokali mieszkalnych, jeśli sposób korzystania z
tych lokali dodatkowo zwi˛eksza koszt utrzymania czystości i porzadku
˛
w pomieszczeniach
ogólnego użytku oraz w otoczeniu i dojściach do budynków. Wysokość tego zwi˛ekszenia
określa Rada Nadzorcza na wniosek wi˛ekszości mieszkańców budynku w których znajduja˛
si˛e przedmiotowe lokale.

2.7

Podatek od nieruchomości.

1. Opłacany przez Spółdzielni˛e podatek od nieruchomości i podatek gruntowy jest ewidencjonowany i rozliczany odr˛ebnie dla każdej nieruchomości w rozbiciu na :
(a) podatek gruntowy,
(b) podatek od lokali mieszkalnych,
(c) podatek od lokali użytkowych,
(d) podatek od pozostałych lokali w budynkach niemieszkalnych (np. zespoły garażowe).
2. Obcia˛żenia poszczególnych lokali mieszkalnych podatkiem wymienionym w ust.1 poz.(a) i
(b) dokonuje si˛e proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Jeśli w lokalu jest prowadzona działalność powodujaca
˛ wzrost podatku, to skutki tego wzrostu obcia˛żaja˛ tylko ten
lokal.
3. Obcia˛żenia poszczególnych lokali użytkowych podatkiem wymienionym w ust.1 poz.(a )i
(c) dokonuje si˛e proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu,
4. Właściciel lokalu stanowiacego
˛
odr˛ebna˛ własność rozlicza si˛e z tytułu podatku bezpośrednio
z gmina.˛

2.8

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

1. Ponoszone przez spółdzielni˛e opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu sa˛ ewidencjonowane
i rozliczane odr˛ebnie dla poszczególnych nieruchomości.
2. Obcia˛żenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu dokonuje si˛e
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
3. Jeśli charakter użytkownika lokalu powoduje zmniejszenie obcia˛żeń spółdzielni opłatami za
wieczyste użytkowanie gruntu, to odpowiednio obniża si˛e obcia˛żenie danego lokalu.
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4. Jeśli charakter użytkownika lokalu powoduje zwi˛ekszenie obcia˛żeń spółdzielni opłatami za
wieczyste użytkowanie gruntu, to skutki tego wzrostu obcia˛żaja˛ dany lokal.
5. Właściciel lokalu stanowiacego
˛
odr˛ebna˛ własność, b˛edacy
˛ współużytkownikiem wieczystym gruntu wchodzacego
˛
w skład nieruchomości, rozlicza si˛e z tytułu opłat za wieczyste
użytkowanie gruntu bezpośrednio z właścicielem gruntu.

2.9

Utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania
przez osoby zamieszkujace
˛ w określonym budynku, osiedlu.

1. Wyodr˛ebnia si˛e ewidencj˛e kosztów utrzymania nieruchomości spółdzielni określonych w
art.40 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Do kosztów utrzymania tych nieruchomości zalicza si˛e zwiazane
˛
z nimi koszty spółdzielni, określone rodzajowo w pkt.1 ust. od 1a do 1i.
2. Rada nadzorcza spółdzielni dokonuje corocznie podziału kosztów utrzymania nieruchomości wymienionych w ust.1 na :
(a) koszty obcia˛żajace
˛ nieruchomości, w których sa˛ ustanowione tytuły prawne do lokali,
(b) koszty obcia˛żajace
˛ inne rodzaje działalności działalności spółdzielni.
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Ustalanie opłat za lokale.
1. Na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości przypadajacych
˛
na poszczególne lokale ich użytkownicy wnosza˛ comiesi˛eczne opłaty :
(a) posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu wnosi opłat˛e b˛edac
˛ a˛ suma˛ pozycji kalkulacyjnych określonych w pkt.1 ust. od 1a do 1i.
(b) właściciel lokalu wnosi opłat˛e b˛edac
˛ a˛ suma˛ pozycji kalkulacyjnych określonych w
pkt.1 ust. od 1a do 1f oraz ust.1i
(c) najemca lokalu mieszkalnego wnosi opłat˛e b˛edac
˛ a˛ suma˛ pozycji kalkulacyjnych określonych w pkt.1 ust.1c i 1d oraz czynsz najmu ustalony zgodnie z ustawa˛ o ochronie
praw lokatorów,
(d) najemca lokalu użytkowego wnosi opłat˛e b˛edac
˛ a˛ suma˛ pozycji kalkulacyjnych określonych w pkt.1 ust.1c i 1d oraz czynsz najmu ustalony zgodnie z umowa,˛
(e) osoba zajmujaca
˛ lokal bez tytułu prawnego wnosi odszkodowanie w wysokości czynszu, jaki spółdzielnia mogłaby otrzymać z tytułu najmu tego lokalu, nie niższe niż
koszty ponoszone przez spółdzielni˛e i przypadajace
˛ na dany lokal; osoba zajmujaca
˛
lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale uprawniona do lokalu zamiennego albo socjalnego, wnosi odszkodowanie w wysokości czynszu, albo innych opłat, jakie byłaby
obowiazana
˛
wnosić, gdyby stosunek regulujacy
˛ tytuł prawny do lokalu prawny nie wygasł,
(f) przypadajace
˛ na lokal służacy
˛ potrzebom własnym spółdzielni koszty określone w
pkt.1 ust. od 1a do 1i. obcia˛żaja˛ koszty działalności, której dany lokal służy.
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2. Użytkownik lokalu b˛edacy
˛ członkiem spółdzielni wnosi opłaty określone w pkt.3 ust.1 powi˛ekszone o przypadajacy
˛ na członka udział w kosztach działalności społeczno-kulturalnej
prowadzonej przez spółdzielni˛e.
3. Określona w ust.1 opłata za użytkowanie danego lokalu dla użytkownika b˛edacego
˛
:
(a) członkiem spółdzielni jest pomniejszana o przysługujacy
˛ danemu członkowi udział w
pożytkach z działalności spółdzielni,
(b) właścicielem lokalu jest pomniejszana o przysługujacy
˛ danemu właścicielowi udział w
pożytkach z nieruchomości wspólnej.
4. Jeżeli cz˛eść pomieszczeń ogólnego użytku w danej nieruchomości jest udost˛epniana czasowo do wyłacznego
˛
korzystania przez dana˛ osob˛e (pomieszczenia ogólnego użytku), to
osoba ta obowiazana
˛
jest wnosić z tego tytułu comiesi˛eczny czynsz w wysokości określonej
w umowie o udost˛epnienie pomieszczeń. Opłaty te sa˛ :
(a) pożytkiem z działalności spółdzielni, jeśli spółdzielnia jest wyłacznym
˛
właścicielem
danej nieruchomości,
(b) pożytkiem z nieruchomości wspólnej, jeśli dana nieruchomość jest współwłasnościa˛
co najmniej dwóch osób.
5. Sprawy podatku od towarów i usług (VAT) należnego od opłat określonych w ust.1 i ust.4
reguluja˛ odr˛ebne przepisy. Podatek VAT od opłaty za używanie danego lokalu podwyższa
opłat˛e określona˛ według ust.1 i ust.4.
6. Obowiazek
˛
wnoszenia opłat powstaje z dniem postawienia lokalu przez spółdzielni˛e do dyspozycji użytkownika, choćby faktyczne obj˛ecie lokalu nastapiło
˛
po tym dniu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed ta˛
data.˛ Obowiazek
˛
wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania
kluczy spółdzielni.
7. Za opłaty o których mowa w ust.1, solidarnie z osobami, którym przysługuja˛ spółdzielnie prawa do lokalu, właścicielami lokali oraz najemcami lokali mieszkalnych, odpowiadaja˛
stale zamieszkujace
˛ z nimi w lokalu osoby pełnoletnie (z wyjatkiem
˛
osób pełnoletnich zst˛epnych, pozostajacych
˛
na ich utrzymaniu ????) a także osoby faktycznie korzystajace
˛ z lokalu.
8. Opłaty za używanie lokalu wnosi si˛e co miesiac
˛ z góry do 15 dnia miesiaca.
˛ Od opłat wnoszonych z opóźnieniem spółdzielnia nalicza :
(a) w przypadku członków, którym przysługuja˛ spółdzielcze prawa do lokalu — odsetki
za zwłok˛e określone w statucie,
(b) w przypadku właścicieli lokali lub najemców lokali mieszkalnych — ustawowe odsetki
za zwłok˛e,
(c) w przypadku najemców lokali użytkowych — odsetki za zwłok˛e określone w umowie.
9. O zmianie opłat za używanie lokalu spółdzielnia zawiadamia osoby, którym przysługuja˛
tytuły prawne do lokalu, co najmniej do ostatniego dnia miesiaca,
˛ poprzedzajacego
˛
miesiac,
˛ od którego maja˛ obowiazywać
˛
zmienione opłaty. Zmiany wysokości czynszu najmu
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lokalu mieszkalnego dokonywane sa˛ w trybie określonym ustawa˛ o ochronie praw lokatorów. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. Na żadanie
˛
osoby, której
przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub odr˛ebna własność lokalu, spółdzielnia jest
obowiazana
˛
przedstawić kalkulacj˛e opłat.
10. Członkowie spółdzielni moga˛ kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w post˛epowaniu wewnatrzspółdzielczym.,
˛
którego tryb określa statut lub na drodze sadowej.
˛
Właściciele lokali nieb˛edacy
˛ członkami spółdzielni moga˛ kwestionować zasadność zmiany opłat
bezpośrednio na drodze sadowej.
˛
Wystapienie
˛
na drog˛e post˛epowania wewnatrzspółdziel˛
czego lub sadowego
˛
nie zwalnia wymienionych osób z obowiazku
˛
wnoszenia.
11. Opłaty za używanie lokali moga˛ być wnoszone w kasie spółdzielni, przelewami lub wpłatami na rachunek bankowy Spółdzielni.

4

Obowiazki
˛ Spółdzielni.
1. W ramach pobieranych opłat za używanie lokali Spółdzielnia zobowiazana
˛
jest zapewnić
czystość i porzadek
˛
w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu budynków, utrzymywać budynki i wszystkie urzadzenia
˛
z nimi zwiazane
˛
w należytym stanie technicznym,
zapewniajacym
˛
bezpieczeństwo użytkownikom oraz możliwość ciagłego
˛
korzystania ze wszystkich instalacji i urzadzeń
˛
z uwzgl˛ednieniem postanowień ust 2 i 3.
2. Podstawowy zakres obowiazków
˛
spółdzielni w dziedzinie napraw wewnatrz
˛ lokali obejmuje
:
(a) napraw˛e i wymian˛e wewn˛etrznych instalacji wodociagowych,
˛
z wyłaczeniem
˛
urzadzeń
˛
odbiorczych wraz z w˛eżykami podłaczeniowymi
˛
i z wyłaczeniem
˛
urzadzeń
˛
pomiarowych,
(b) napraw˛e i wymian˛e wewn˛etrznych instalacji ciepłej wody z wyłaczeniem
˛
urzadzeń
˛
odbiorczych wraz z w˛eżykami podłaczeniowymi
˛
i z wyłaczeniem
˛
urzadzeń
˛
pomiarowych
(wodomierzy),
(c) napraw˛e i wymian˛e wewn˛etrznych instalacji gazowych, bez urzadzeń
˛
odbiorczych i
pomiarowych,
(d) napraw˛e i wymian˛e wewn˛etrznej instalacji kanalizacyjnej, bez urzadzeń
˛
technicznosanitarnych i z wyłaczeniem
˛
przewodów odpływowych z urzadzeń
˛
do przewodów odprowadzajacych
˛
w ścianach, oraz z wyłaczeniem
˛
udrażniania przewodów odpływowych,
(e) napraw˛e i wymian˛e wewn˛etrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, bez urzadzeń
˛
pomiarowych i termostatów,
(f) napraw˛e i wymian˛e wewn˛etrznych instalacji telefonicznej, domofonowej, elektrycznej
oraz anteny zbiorczej oraz anteny zbiorczej - z wyłaczeniem
˛
osprz˛etu (gniazd, bezpieczników).
W przypadku konieczności uszkodzenia innych elementów lokalu w celu wykonania naprawy wewnatrz
˛ lokalu, wymienionej w ust.1 (kucie ścian, podłóg), obowiazkiem
˛
spółdzielni jest doprowadzenie do stanu pierwotnego elementów wyposażenia standardowego
lokalu (ścian, podłóg, tynków). Wyposażenie ponad standardowe (tapety, panele, parkiety,
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glazura) doprowadza do stanu pierwotnego właściciel (użytkownik) lokalu lub spółdzielnia
za odpłatnościa.˛
3. Naprawy i wymiany wewnatrz
˛ lokali niezaliczone do obowiazków
˛
spółdzielni obcia˛żaja˛
członków zajmujacych
˛
te lokale. Jako szczególne obowiazki
˛
członka w zakresie napraw
wewnatrz
˛ lokalu uznaje si˛e :
(a) naprawy i wymian˛e podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
(b) naprawy drzwi i okien,
(c) naprawy urzadzeń
˛
techniczno-sanitarnych w lokalu łacznie
˛
z wymiana˛ tych urzadzeń,
˛
(d) naprawy przewodów odpływowych urzadzeń
˛
sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w
tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
(e) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz napraw˛e uszkodzonych tynków ścian i
sufitów,
(f) malowanie drzwi i okien od strony wewn˛etrznej , wbudowanych mebli, urzadzeń
˛
kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu zabezpieczenia ich przed korozja.˛
Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnatrz
˛ lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim
zamieszkałych obcia˛ża członka Spółdzielni.
Naprawy wewnatrz
˛ lokalu zaliczone do obowiazków
˛
członka oraz odnowienie lokalu moga˛
być wykonane przez Spółdzielni˛e tylko za odpłatnościa˛ zainteresowanego członka, poza
opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

5

Bonifikaty w opłatach za używanie lokali.
1. W przypadku trwajacej
˛ dłużej niż 3 dni przerwy w funkcjonowaniu instalacji RTV lub do1
mofonu użytkownikowi przysługuje obniżka opłat w wysokości 30
danego składnika opłaty
miesi˛ecznej za każdy dzień przerwy w funkcjonowaniu tych urzadzeń.
˛
2. W przypadku obniżenia standardu użytkowania lokalu w wyniku niezadowalajacego
˛
poziomu świadczonych usług lub niewykonania przez spółdzielni˛e
3. Ustala si˛e, w postaci załacznika
˛
do regulaminu, wykaz lokali o obniżonym standarcie i przysługujacych
˛
z tego tytułu bonifikatach w opłatach eksploatacyjnych.
4. Obniżki w opłatach rozlicza si˛e z użytkownikami lokali w okresach miesi˛ecznych. Kwoty
udzielonych bonifikat i przyznanych odszkodowań stanowia˛ zmniejszenie przychodów zwia˛
zanych z eksploatacja˛ i utrzymaniem nieruchomości

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Rad˛e Nadzorcza˛ Spółdzielni Mieszkaniowej „P IOTROWO”
w dniu 18 lutego 2006 roku.
Skład LATEX + LYX

10

