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Podstawa prawna:
Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa:
– Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848
z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /skrót w treści: usm/
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz
z 2004 r. Nr 141 poz. 1492),
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 j.t. z późn.
zmianami),
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348
z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych /uopdop/ (Dz.U.
z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /uor/ (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694
z późn. zm.),
– Statut Spółdzielni /Statut/.

CZĘŚĆ I
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin ustala zasady określające koszty eksploatacji i utrzymania zasobów
mieszkaniowych oraz zasady opłat ponoszonych przez:
- członków Spółdzielni,
- osoby nie będące członkami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu,
- najemców lokali mieszkalnych.
2. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu regulaminu obejmuje zasoby
lokali mieszkalnych, stanowiące własność lub współwłasność Spółdzielni oraz objęte
jej zarządem zasoby lokali mieszkalnych, stanowiące mienie innych osób, znajdujące
się w nieruchomościach, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu, a także zasoby, stanowiące mienie Spółdzielni.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą budynek wraz
z gruntem przynależnym do tego budynku, stanowiący podstawową nieruchomość
ewidencyjną, wymienione w załączniku nr 1;
2. nieruchomości stanowiącej mienie Spółdzielni – należy przez to rozumieć
nieruchomość stanowiącą własność lub współwłasność Spółdzielni, bądź jej
użytkowanie lub współużytkowanie wieczyste;
Do nieruchomości, stanowiących mienie Spółdzielni zalicza się:
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a) nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności
budowlanej, usługowej, handlowej i administracyjnej, zabudowane budynkami
i innymi urządzeniami;
b) nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;
c) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym
urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi
z funkcjonowaniem budynków;
d) nieruchomości przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby
zamieszkujące w określonych nieruchomościach;
e) grunty niezabudowane;
3. nieruchomości wspólnej – należy przez to rozumieć te części nieruchomości, które
nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali, lecz stanowią
współwłasność wszystkich właścicieli lokali danej nieruchomości,
4. lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami
w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych,
5. użytkowniku lokalu – należy przez to rozumieć:
a) właściciela (współwłaścicieli) lokalu stanowiącego przedmiot odrębnego
prawa własności, bez względu na to czy jest, lub też nie, członkiem
Spółdzielni,
b) osobę, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
c) osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez
względu na to czy jest lub też nie, członkiem Spółdzielni,
d) najemcę – osobę posiadającą tytuł do lokalu mieszkalnego, wynikający
z zawartej ze Spółdzielnią umowy najmu,
6. mieszkańcu lokalu – należy przez to rozumieć:
a) osoby wymienione w ust. 5,
b) każdą inną osobę, która swe prawa do zamieszkiwania wywodzi od osób
wymienionych w ust. 5 – w szczególności mieszkańcami są członkowie rodzin
i inne osoby bliskie zamieszkałe wspólnie z użytkownikami wymienionymi
w ust. 5 oraz osoby używające lokal na podstawie umowy zawartej z osobami
wymienionymi w ust. 5,
c) osoby inne zamieszkujące w lokalu, w tym zajmujące lokal bez tytułu
prawnego,
7. udziale właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej –
odpowiada on stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią
pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz
z pomieszczeniami do nich przynależnymi, i jest określony w uchwałach zarządu
spółdzielni o określeniu przedmiotu własności lokalu lub w księdze wieczystej,
8. kosztach publiczno- prawnych- należy przez to rozumieć podatki, opłaty lub inne
daniny, płatne na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek, ustanowionych mocą ustawy,
9. RPKLU - rozliczenie przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
za dany rok,
10. funduszu na remonty- należy przez to rozumieć Fundusz na remonty zasobów
mieszkaniowych, w tym fundusz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków
mieszkalnych, o których mowa w § 88 ust. 2 p. 1 Statutu Spółdzielni.
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CZĘŚĆ II – Koszty i przychody
Rozdział 2
Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
§3
1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni wynikają z art. 4 ust. 1-2
i 4 usm i obejmują:
1) koszty utrzymania lokali i nieruchomości,
2) koszty eksploatacji lokali i nieruchomości.
2. W kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozróżnia się:
1) koszty zależne od Spółdzielni,
2) koszty niezależne od Spółdzielni.
3. Do kosztów niezależnych od Spółdzielni zaliczamy w szczególności: koszty energii,
gazu, wody oraz odbioru ścieków, nieczystości stałych i nieczystości ciekłych,
podatków i opłat lokalnych, i inne, określone na podstawie § 89 pkt 131 Statutu.
Decyzję w zakresie ich wysokości podejmuje Zarząd.
4. Pozostałe koszty są kosztami zależnymi od Spółdzielni. Decyzję w zakresie ich
wysokości podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni w formie uchwały.
§4
1. Koszty utrzymania lokali mieszkalnych to koszty, które są ponoszone na ich
utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, estetycznym i porządkowym,
a w szczególności:
1) koszty związane z eksploatacją i użytkowaniem lokali,
2) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym fundusz na docieplenie
ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych,
3) wydatki na odnawianie lokali, poza wydatkami obciążającymi użytkownika
lokalu,
4) ekspertyzy, badania, audyty i przeglądy związane z lokalami.
2. Zakres obowiązków Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi
określa rozdział 8 niniejszego regulaminu.
§5
1. Koszty utrzymania nieruchomości to koszty, które są ponoszone na utrzymanie jej
w odpowiednim stanie technicznym, estetycznym i porządkowym, koszty publicznoprawne związane z nieruchomością.
2. Do kosztów utrzymania nieruchomości zalicza się w szczególności koszty ponoszone
na:
1) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym fundusz na docieplenie
ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych,
2) utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno – higienicznym
i porządku,
3) wywóz i składowanie na wysypisku nieczystości stałych pochodzących z lokali
w nieruchomości,
4) ekspertyzy, badania, audyty, przeglądy i opinie związane z nieruchomością,
5) podatki i opłaty lokalne i inne opłaty publicznoprawne;
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6) ubezpieczenia nieruchomości,
7) pozostałe koszty.
3. Do kosztów nieruchomości wspólnej zalicza się przede wszystkim:
1) koszty związane z eksploatacją i użytkowaniem pomieszczeń wspólnego użytku
w nieruchomości,
2) koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem działki (działek) gruntu, na której
położona jest nieruchomość, według aktualnego stanu księgi wieczystej
(z wyłączeniem ciągów pieszo-jezdnych, położonych na działkach, służących
wyłącznie do obsługi lokali użytkowych spółdzielni, które to koszty stanowią koszt
mienia spółdzielni, pokrywany z uzyskiwanych przychodów z lokali użytkowych
oraz ciągów pieszo-jezdnych, położonych na działkach, służących do obsługi także
innych nieruchomości, według ich powierzchni, określonej na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji, a także innych urządzeń, posadowionych na
nieruchomości, służących do obsługi także innych nieruchomości – np.
oświetlenia zewnętrznego, które to koszty stanowią koszt mienia spółdzielni),
3) koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów i urządzeń budowlanych
i innych, położonych na działce (działkach), o których mowa wyżej,
4) koszty utrzymania sieci osiedlowej telewizji kablowej w części, dotyczącej
nieruchomości,
5) inne koszty związane z nieruchomością, a nie nadające się do uznania jako koszty
eksploatacji utrzymania lokali mieszkalnych.
4. Kosztem utrzymania nieruchomości jest także przypadająca na nieruchomość część
kosztów administracji i zarządzania nieruchomościami przez Spółdzielnię, o których
mowa w Rozdziale 3.
5. Zasady tworzenia, wykorzystania i rozliczania funduszu na remonty zasobów
mieszkaniowych, w tym funduszu na docieplenie ścian zewnętrznych budynków
mieszkalnych określają odrębne regulaminy Spółdzielni. Tryb postępowania przy
przeprowadzaniu przetargów na roboty i usługi remontowo-budowlane oraz
konserwacyjne w Spółdzielni określa odrębny regulamin.
6. W związku z prowadzoną procedurą powiększania nieruchomości, zabudowanych
budynkami mieszkalnymi o działki wokół budynku, z dniem wpisu tych działek do
księgi wieczystej nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym ( połączenia
nieruchomości) koszty i przychody z tych działek, stają się kosztami i przychodami
danej nieruchomości wspólnej, a przestają być kosztami i przychodami mienia
spółdzielni ( z wyłączeniem kosztów utrzymania i eksploatacji ciągów pieszojezdnych, położonych na działkach, służących wyłącznie do obsługi lokali
użytkowych spółdzielni, według ich powierzchni, określonej na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji).
Dla robót w toku, decydujące znaczenie dla miejsca przypisania kosztu ma moment
powstania wierzytelności, tj. data sprzedaży, ujęta na fakturze/rachunku za wykonanie
robót.
§6
1. Koszty eksploatacji lokali to koszty ponoszone na zaspokojenie
mieszkaniowych użytkowników wynikające z korzystania z lokalu.
2. Do kosztów eksploatacji lokali zalicza się przede wszystkim wydatki na:
1) zakup ciepła dla celów centralnego ogrzewania,
2) zakup ciepła do podgrzewania wody dla celów użytkowych,
3) zakup wody i odprowadzanie ścieków,
4) zakup gazu sieciowego,
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potrzeb

5) koszty dostawy osiedlowej telewizji kablowej do lokalu,
6) inne media.
Zasady rozliczania ciepła, wody i odprowadzenia ścieków określają odrębne
regulaminy Spółdzielni.
3. Wydatki na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, tam gdzie to możliwe
z uwagi na przepisy ogólnie obowiązujące, zastosowane rozwiązania technicznoeksploatacyjne w budynku, technologię rozliczeń oraz zawarte umowy przy udziale
Spółdzielni, użytkownicy lokali powinni ponosić bezpośrednio wobec dostawców.
§7
1. Koszty eksploatacji nieruchomości obejmują koszty związane z zaspokojeniem
potrzeb mieszkańców wynikających z korzystania z nieruchomości, w tym zwłaszcza
wydatki na zakup mediów i na pokrycie kosztów korzystania z urządzeń technicznych
nieruchomości.
2. Kosztami eksploatacji nieruchomości są w szczególności koszty bieżącego
korzystania z:
1) dźwigów osobowych,
2) osiedlowej telewizji kablowej,
3) instalacji domofonowych,
4) innych instalacji i urządzeń, w które wyposażona jest nieruchomość,
5) pozostałe koszty, dotyczące nieruchomości.
§8
Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 12 i 4 usm, lub § 89 pkt 6.1 Statutu,
2) ewidencję przychodów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6
ust. 3 usm lub § 89 pkt 6.2 i 6.3 Statutu; ewidencja przychodów i wydatków
funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać
wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
§9
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, stanowiących mienie Spółdzielni
obejmują:
1) koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania w tym:
– utrzymanie czystości i konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych,
odśnieżanie,
– drobne naprawy, remonty i przeglądy techniczne mienia,
2) koszty administracji i zarządzania Spółdzielni,
3) podatek od nieruchomości,
4) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
5) inne koszty poniesione na eksploatację i utrzymanie nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni.
Zasady tworzenia, wykorzystania i rozliczania funduszu na inwestycje określa odrębny
regulamin Spółdzielni.
§ 10
Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka, właściciela lokalu nie będącego
członkiem spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni, której przysługuje
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spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości
obciążających go opłat.

Rozdział 3
Koszty administracji i zarządzania
§ 11
1. Do kosztów administracji i zarządzania nieruchomościami przez Spółdzielnię zalicza
się:
1) koszty płac, narzutów na płace i odpisów obowiązkowych od płac
pracowników Spółdzielni, z wyłączeniem pracowników prowadzących
działalność, o której mowa w ust. 2,
2) koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości, lokali lub pomieszczeń
wykorzystywanych na potrzeby własne Spółdzielni (biura, warsztaty,
pomieszczenia socjalne, magazyny i inne),
3) koszty bhp, szkoleń, przejazdów i delegacji,
4) koszty administracyjno-biurowe,
5) koszty zakupu i amortyzacji sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie
Spółdzielni,
6) obsługa prawna, koszty prowadzonych postępowań, w tym koszty sądowe,
opłaty skarbowe,
7) obsługa informatyczna,
8) pozostałe koszty związane z zarządzaniem, w tym koszty związane
z wydatkami na działalność statutową i samorządową Spółdzielni.
2. Do kosztów administracji i zarządzania nieruchomościami przez Spółdzielnię nie
zalicza się kosztów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej.
3. W przypadku, gdy Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo –
kulturalną, zasady prowadzenia tej działalności określa odrębny regulamin.

Rozdział 4
Pożytki i inne przychody z mienia Spółdzielni
§ 12
1. Pożytkami i innymi przychodami z mienia Spółdzielni są przychody uzyskane przez
Spółdzielnię z tytułu:
1) czynszu najmu lub dzierżawy części nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni,
2) odsetek uzyskanych ze spłaty należności przeterminowanych, środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach lub z innej działalności
finansowej,
3) opłat za wykonywanie czynności administracyjnych lub technicznych,
4) pozostałej działalności gospodarczej oraz inne pożytki uzyskane z mienia
Spółdzielni.
2. Pożytki i inne przychody z mienia Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, stanowią
nadwyżkę bilansową, a ich przeznaczenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia,
podjęta zgodnie z zapisami Statutu.
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Rozdział 5
Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej
§ 13
1. Pożytkami i innymi przychodami z nieruchomości wspólnej są przychody uzyskane
przez Spółdzielnię z tytułu:
1) czynszu najmu lub dzierżawy części nieruchomości wspólnej,
2) inne pożytki uzyskane z tytułu władania nieruchomością wspólną.
2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki
przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości
wspólnej.

CZEŚĆ III
Zasady ustalania opłat za lokale
Rozdział 6
Postanowienia ogólne o zasadach ustalania opłat za lokale
§ 14
1. Członkowie Spółdzielni obowiązani są do uczestniczenia w kosztach utrzymania
i eksploatacji nieruchomości poprzez wnoszenie miesięcznych opłat, związanych z:
1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali mieszkalnych lub dodatkowej
powierzchni zajmowanej na zasadzie umowy najmu,
2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
4) kosztami związanymi z działalnością społeczną i oświatowo-kulturalną,
prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak
stanowi,
5) remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych – odpis na fundusz na
remonty zasobów mieszkaniowych, w tym fundusz na docieplenie ścian
zewnętrznych budynków mieszkalnych.
2. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokali są zobowiązane uczestniczyć w kosztach jak w ust. 1,
z wyłączeniem punktu 4. Mogą one odpłatnie korzystać z takiej działalności na
podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
§ 15
Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć
w wydatkach związanych z:
1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali mieszkalnych lub dodatkowej powierzchni
zajmowanej na zasadzie umowy najmu,
2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są
przeznaczone do wspólnego korzystania, z zastrzeżeniem art. 5 usm,
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4) remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych – odpis na fundusz na remonty
zasobów mieszkaniowych, w tym fundusz na docieplenie ścian zewnętrznych
budynków mieszkalnych.
§ 16
1. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu w okresach miesięcznych do 15-go
dnia każdego miesiąca. Czynsz najmu ustala się na zasadach określonych w § 14 ust. 2,
przy czym Spółdzielnia ma prawo określić wysokość czynszu najmu w sposób,
zapewniający godziwy zysk.
2. Najemcy lokali o innym przeznaczeniu, niż lokale mieszkalne, opłacają czynsz najmu
zgodnie z zawartą ze Spółdzielnią umową, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Mieszkańcy, zajmujący lokal bez tytułu prawnego, są obciążani na zasadach, określonych
w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku mieszkańców zajmujących lokale bez tytułu prawnego, w stosunku do
których sąd orzekł uprawnienia do lokalu socjalnego, Spółdzielnia może dochodzić od
gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, na podstawie Kodeksu
Cywilnego, o ile były użytkownik nadal zamieszkuje w lokalu.
§ 17
Najemcy lokali oraz mieszkańcy, zajmujący lokale bez tytułu prawnego nie czerpią korzyści
z pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni i pożytków
z nieruchomości wspólnej.
§ 18
1. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i jego opróżnieniu,
z wkładu mieszkaniowego lub budowlanego albo jego części zgromadzonej przez byłego
członka lub wartości rynkowej lokalu, potrąca się z kwoty do wypłaty osobie
uprawnionej, wymagalne zobowiązania z tytułu nie wniesionych opłat za utrzymanie
i eksploatację oraz innych opłat związanych z lokalem.
2. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu w przypadkach społecznie uzasadnionych
Spółdzielnia może zawrzeć z dotychczasowym użytkownikiem umowę najmu lokalu.
§ 19
1. Rozliczenie kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje
się w okresach roku kalendarzowego, chyba, że postanowienia szczegółowe
niniejszego regulaminu lub regulaminów dotyczących rozliczeń mediów stanowią
inaczej.
2. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości,
a przychodami z opłat za dany rok zwiększa odpowiednio koszty lub przychody
eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
3. Rozliczenie kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości,
następuje poprzez wprowadzenie w roku bieżącym lub następnym składników opłat
o charakterze rozliczeniowym pn. „rozliczenie przychodów i kosztów eksploatacji
i utrzymania nieruchomości za dany rok - RPKLU”. Wprowadzenie składnika RPKLU
następuje w zakresie każdego rodzaju opłaty, podlegającego rozliczeniu.
Rozliczenie kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości
może nastąpić także poprzez odpowiednią zmianę wysokości danego rodzaju opłaty,
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z uwzględnieniem nadwyżki kosztów lub przychodów eksploatacji i utrzymania danej
nieruchomości.

Rozdział 7
Zasady ustalania podstawowych elementów rozliczeniowych kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi
§ 20
1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób
użytkowania, wynikająca z dokumentacji technicznej budynku przyjętej przez
Spółdzielnię w trakcie odbioru, lub w razie jej braku, z dokumentacji odtworzeniowej
sporządzonej w oparciu o normę PN-70/B-02365.
2. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów,
loggii, tarasów.
§ 21
1. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w nim, zamknięte pomieszczenia składowe, piwnice i inne. Do
powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble
wbudowane lub obudowane oraz przez urządzenia techniczne i instalacje związane
z jego funkcją.
2. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się także powierzchnię pomieszczeń
służących do wspólnego użytku kilku użytkowników w części proporcjonalnej do
powierzchni poszczególnych lokali.
§ 22
1. Zasady rozliczania kosztów ciepła zawarto w „Regulaminie indywidualnego
rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania lokali w budynkach
wielolokalowych Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” oraz
w § 48 niniejszego regulaminu. Zasady indywidualnego rozliczania kosztów energii
cieplnej przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody użytkowej określają odrębne
przepisy.
2. Koszty dostawy wody obejmują opłaty abonamentowe oraz ilość dostarczonej wody
zimnej ogółem, a także odprowadzanych ścieków wyrażone w zł za m3.
Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz opłaty za urządzenia
pomiarowe naliczane są na podstawie umów zawartych z dostawcą.
Szczegółowe zasady rozliczania ww. kosztów określają odrębne przepisy oraz § 48
niniejszego regulaminu.
§ 23
1. Za podstawę rozliczania kosztów dostawy gazu sieciowego w lokalach
nieopomiarowanych w indywidualne liczniki przyjmuje się liczbę osób zamieszkałych
w poszczególnych nieruchomościach. Wykaz nieruchomości, w których lokalach nie
zamontowano indywidualnych liczników zużycia gazu stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
2. Za podstawę rozliczania kosztów wywozu i składowania nieczystości stałych
Spółdzielnia może przyjąć:
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- ilość mieszkańców danej nieruchomości, lub
- ilość zużytej wody w danej nieruchomości, lub
- powierzchnię lokalu mieszkalnego, lub
- gospodarstwo domowe.
Sposób rozliczania kosztów wywozu i składowania nieczystości stałych następuje
według obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
3. Za podstawę rozliczania kosztów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
oraz podatku od nieruchomości przyjmuje się powierzchnię użytkową lokali
znajdujących się w poszczególnych nieruchomościach.
4. Za podstawę rozliczania kosztów energii elektrycznej części wspólnych
nieruchomości przyjmuje się: dla właścicieli udział w nieruchomości wspólnej- w
przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej lokalu, a dla pozostałych m2 powierzchni
użytkowej lokalu .
§ 24
1. Jednostką rozliczeniową kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości (m. in.:
konserwacja, utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości, koszty
zarządzania, utrzymanie pomieszczeń wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości)
zawartych w opłacie podstawowej, nie poniesionych bezpośrednio w danej
nieruchomości jest:
1) dla kosztów, o których mowa w § 37 ust.1 pkt. 1-11 – dla właścicieli udział
w nieruchomości wspólnej- w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej
lokalu, a dla pozostałych m2 powierzchni użytkowej lokalu;
2) dla przychodów, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt. 12 - ilość m2 powierzchni
lokali mieszkalnych, użytkowanych przez członków we wszystkich
budynkach, pozostających w zasobach spółdzielni; przypadającą na członka
część nadwyżki oblicza się wg powierzchni użytkowanego lokalu.
2. Za podstawę rozliczania kosztów utrzymania osiedlowej telewizji kablowej przyjmuje
się ilość lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach, zgodnie z § 100
pkt. 2 Statutu.
3. Za podstawę rozliczania kosztów bieżącej eksploatacji dźwigów przyjmuje się ilość
osób zamieszkałych w lokalach w poszczególnych nieruchomościach wyposażonych
w dźwigi, zgodnie z § 100 pkt. 4 Statutu.
4. Za podstawę rozliczania kosztów utrzymania instalacji domofonowej przyjmuje się
ilość lokali w danej nieruchomości, wyposażonych w domofony, zgodnie z § 100 pkt.
3 Statutu.
5. Za podstawę rozliczania kosztów konserwacji instalacji centralnego ogrzewania,
zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i gazowej przyjmuje się powierzchnię użytkową
lokali znajdujących się w poszczególnych nieruchomościach.
§ 25
1. Zamieszkiwanie w lokalu winno być potwierdzone stosownym wpisem do ewidencji
mieszkańców danej nieruchomości prowadzonej przez Spółdzielnię, na podstawie
pisemnych oświadczeń użytkowników lokali lub zaświadczenia wydanego przez
wydział ewidencji ludności właściwego urzędu.
2. Do ewidencji Spółdzielnia wpisuje:
1) ilość mieszkańców wynikającą z przydziału lub umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu bądź umowy najmu,
2) ilość osób podanych jako mieszkających w lokalu przez właściciela lokalu lub
nabywcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, na podstawie
oświadczenia.
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3. Dla prowadzenia ewidencji Spółdzielnia pomocniczo może korzystać z ewidencji
meldunkowej mieszkańców prowadzonej przez odpowiedni urząd. W zakresie
dozwolonym przepisami prawa Spółdzielnia ma prawo przeprowadzania innej kontroli
liczby osób zamieszkałych w lokalu, w celu ustalenia prawidłowości opłaty za lokal
w jej składnikach rozliczanych na mieszkańców.
§ 26
Jeżeli z ewidencji, o której mowa w § 25 wynika, że w lokalu nikt nie zamieszkuje, to do
rozliczenia kosztów i opłat za lokale w tych składnikach, których jednostką rozliczeniową jest
osoba, przyjmuje się wskaźnik 1.
§ 27
1. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego podawania do ewidencji
Spółdzielni każdej zmiany w ilości osób zamieszkałych w lokalu. Zmiany w ilości
mieszkańców lokalu wynikające z okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego
w celach wypoczynkowych, leczniczych, szkoleniowych, zawodowych lub innych,
powodujące okresowe nie zamieszkiwanie w nim w okresie krótszym niż 3 miesiące,
lub powodujące nie zamieszkiwanie w nim w okresie części każdego tygodnia lub
miesiąca, nie powodują zmiany wpisu w ewidencji i nie mają wpływu na rozliczenie
kosztów w tym zakresie.
2. W razie, gdy w przypadku zmniejszenia się ilości osób zamieszkałych w lokalu,
użytkownik lokalu zaniechał obowiązku zgłoszenia zmian w ewidencji mieszkańców
nieruchomości w terminie zaistnienia zmiany Spółdzielnia nie dokonuje korekty
rozliczenia wstecz.
3. W razie, gdy w lokalu zamieszkuje większa ilość osób, niż to wynika z ewidencji,
a użytkownik lokalu zaniechał obowiązku zgłoszenia zmian do ewidencji
mieszkańców nieruchomości, Spółdzielnia dokonuje korekty rozliczenia z tego tytułu
za cały okres pobytu większej liczby osób, niż to wynika z ewidencji, nie dłużej
jednak niż 3 lata wstecz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd
Spółdzielni może zmniejszyć wymiar okresu, za jaki Spółdzielnia dokona korekty
rozliczenia.
§ 28
1. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej wynika z Uchwały Zarządu
Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokalu w danej nieruchomości
lub wpisu do księgi wieczystej.
2. Udział ułamkowy, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do rozliczenia przez
Spółdzielnię kosztów:
1) wieczystego użytkowania gruntu,
2) podatku od nieruchomości,
3) ubezpieczenia nieruchomości,
4) pozostałych uzasadnionych kosztów, o ile z charakteru danego kosztu nie
wynika inaczej.
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Rozdział 8
Zakres obowiązków Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi
§ 29
1. W ramach opłat za eksploatację i utrzymanie lokali Spółdzielnia jest obowiązana
zapewnić ich użytkownikom:
a) sprawną obsługę administracyjną i techniczną,
b) utrzymanie lokali i ich instalacji wewnętrznych w należytym stanie technicznym –
w zakresie dotyczącym:
b.1. naprawy wszystkich przewodów instalacyjnych znajdujących się
w lokalach (z wyłączeniem gniazd wtykowych i wyłączników oraz armatury
i urządzeń techniczno-sanitarnych) wchodzących w zakres standardowego
wyposażenia mieszkania, za wyjątkiem sytuacji gdzie uszkodzenie nastąpiło
z winy użytkownika, przy czym ustala się granicę eksploatacji i utrzymania:
* dla instalacji elektrycznej do licznika energii elektrycznej,
* dla instalacji wodociągowej do zaworu odcinającego włącznie,
* dla instalacji gazowej:
- instalacja nieopomiarowana do zaworu odcinającego włącznie,
- instalacja opomiarowana do zaworu odcinającego włącznie przed gazomierzem
b.2. naprawy całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
(z wyłączeniem grzejników, które z uwagi na stan techniczny kwalifikują
się do całkowitej wymiany- finansowanie wymiany tych grzejników
odbędzie się w ramach środków zgromadzonych na funduszu na remonty
danej nieruchomości). Dopuszcza się wymianę istniejących sprawnych
grzejników na nowe (na podstawie warunków wydanych przez
Spółdzielnię) na koszt właściciela lokalu oraz przedstawieniu gwarancji na
wymienione grzejniki, min.10 lat. W przypadku kwalifikacji do wymiany
grzejników z tytułu wystąpienia przecieku, istnieje możliwość wymiany
grzejnika na typ wskazany przez właściciela lokalu, przy aprobacie
Spółdzielni, na zasadzie pokrycia różnicy wartości grzejnika przez
właściciela lokalu.
b.3. naprawy uszkodzonych ścian, sufitów i podłóg oraz tynków wynikłych
z ujawnienia się wad konstrukcyjnych budynku stwierdzonych przez
rzeczoznawców lub powstałych w wyniku awarii,
b.4. napraw i konserwacji instalacji domofonowych przyjętych do konserwacji
na podstawie pisemnej zgody mieszkańców w ramach opłaty za
korzystanie z domofonów, z wyjątkiem napraw i wymiany zepsutych
unifonów w mieszkaniach. Jednakże koszty wymiany (remontu) instalacji
domofonowej wykonywane są w ramach środków zgromadzonych na
funduszu na remonty, ewidencjonowanych dla danej nieruchomości.
b.5. napraw polegających na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu
na skutek nie wykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni
(np.: usunięcie zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachu itp.)
z uwzględnieniem okresu użytkowania, z wyłączeniem zniszczeń
powstałych na skutek zabudowania instalacji wodno-kanalizacyjnej
w przypadku jeżeli użytkownik nie skorzystał z odszkodowania
wypłaconego przez ubezpieczyciela,
b.6. przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej do granicy eksploatacji przez
Spółdzielnię określonej w pkt. b.1, odgromowej oraz sprawdzania
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drożności ciągów spalinowych i wentylacyjnych, a także usuwania
nieprawidłowości ujawnionych w wyniku przeglądu.
c) zapewnienie dostarczania do lokali i utrzymania normatywnych parametrów
czynników eksploatacyjnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, zbiorowo
podgrzewana woda użytkowa, energia elektryczna oraz gaz sieciowy).
2. Użytkownikom przysługują „upusty” w tych opłatach w wysokościach wynikających
z umowy zawartej przez Spółdzielnię z właściwym dostawcą.
3. W przypadku, kiedy użytkownik lokalu mieszkalnego zalega co najmniej 3 miesiące
z opłatami za użytkowanie lokalu, Spółdzielnia może odstąpić od wykonywania
swoich obowiązków, ograniczając je wyłącznie do spraw związanych
z bezpieczeństwem.
§ 30
W ramach opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości, w tym nieruchomości
wspólnych, Spółdzielnia jest zobowiązana do zapewnienia:
1) sprawnej obsługi administracyjnej i technicznej,
2) sprawnego działania instalacji wewnętrznych budynku, w celu zabezpieczenia
właściwego funkcjonowania instalacji wewnątrz lokali, w tym dokonywania ich
remontów i wymiany oraz napraw,
3) kontroli utrzymywania normatywnych parametrów czynników eksploatacyjnych
(woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, zbiorowo podgrzewana woda użytkowa,
energia elektryczna, gaz sieciowy itp.) dostarczanych do budynków,
4) sprawnego działania urządzeń technicznych budynku oraz przewodów
kominowych i wentylacyjnych,
5) utrzymania budynku i nieruchomości w należytym stanie technicznym,
estetycznym, porządkowym i sanitarnym,
6) napraw i wymiany urządzeń i instalacji w nieruchomościach wspólnych,
7) napraw i wymiany stolarki budowlanej oraz oszklenia w nieruchomościach
wspólnych,
8) wyposażenia budynków w sprzęt sanitarno-porządkowy oraz przeciwpożarowy
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
9) oświetlenia nieruchomości wspólnych, w tym głównie klatek schodowych,
korytarzy oraz wejść do budynku,
10) bezpiecznego dojścia do budynków i mieszkań, w tym również w porze zimowej,
11) oznaczenia budynków i wywieszenia zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów w tym zakresie stosownych tabliczek informacyjnych,
12) wywieszania w łatwo dostępnych miejscach na terenie nieruchomości tablic
zawierających adres administracji wraz z telefonami i godzinami przyjęć,
instrukcję przeciwpożarową, wyciąg z regulaminu porządku domowego oraz kartę
informacyjną z ważniejszymi numerami telefonów (pogotowie techniczne
Spółdzielni, pogotowie energetyczne, gazownicze, wodno-kanalizacyjne,
ciepłownicze, zakład świadczący usługi dźwigowe, policji, straży miejskiej, straży
pożarnej, pogotowia ratunkowego),
13) wywieszanie spisu użytkowników lokali, po uzyskaniu ich zgody,
14) natychmiastowego likwidowania zagrożeń dla zdrowia lub życia mieszkańców lub
innych osób, powstałych w wyniku eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

14

Rozdział 9
Obciążanie lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi
§ 31
1. Lokale obciąża się opłatami odpowiadającymi wydatkom ponoszonym przez
Spółdzielnię. W Spółdzielni obowiązują opłaty za lokale składające się
z następujących składników:
1.a) – dla właścicieli lokali wyodrębnionych:
1) opłaty podstawowej, w częściach dotyczących eksploatacji i utrzymania ich
lokali, nieruchomości wspólnych oraz eksploatacji i utrzymania nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni,
2) kosztów eksploatacji i utrzymania ich lokali, a w szczególności:
dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych
i roztopowych, szczegółowe zasady określa odrębny regulamin (patrz § 22
ust. 2),
centralnego ogrzewania, szczegółowe zasady określa odrębny regulamin
(patrz § 22 ust. 1),
podgrzewania wody do celów użytkowych, szczegółowe zasady określają
odrębne przepisy (patrz § 22 ust. 1),
dostawy gazu sieciowego w przypadkach określonych w § 23 ust. 1
regulaminu,
wywozu odpadów stałych,
podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste w części
dotyczącej mienia Spółdzielni,
odpisu na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym na fundusz
na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych,
odpisu na inne fundusze utworzone na podstawie Statutu Spółdzielni,
dźwigów osobowych i osobowo-towarowych,
osiedlowej telewizji kablowej,
instalacji domofonowej,
instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej
i gazowej,
energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości.
3) uczestniczenia w pokrywaniu kosztów działalności społecznej i oświatowokulturalnej – właściciele nie będący członkami na podstawie umowy,
4) wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, na zasadzie czynszu
najmu, o ile zachodzi taki przypadek.
1.b) – dla pozostałych użytkowników lokali (prawo lokatorskie, własnościowe, najem)
1) opłaty podstawowej związanej z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w częściach przypadających na ich lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
2) kosztów eksploatacji i utrzymania ich lokali, a w szczególności:
dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych
i roztopowych, szczegółowe zasady określa odrębny regulamin (patrz § 22
ust. 2),
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centralnego ogrzewania, szczegółowe zasady określa odrębny regulamin
(patrz § 22 ust. 1),
podgrzewania wody do celów użytkowych, szczegółowe zasady określają
odrębne przepisy (patrz § 22 ust. 1),
dostawy gazu sieciowego w przypadkach określonych w § 23 ust. 1
regulaminu,
wywozu odpadów stałych,
podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste w części
dotyczącej mienia Spółdzielni,
odpisu na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym na fundusz
na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych,
odpisu na inne fundusze utworzone na podstawie Statutu Spółdzielni,
dźwigów osobowych i osobowo-towarowych,
osiedlowej telewizji kablowej,
instalacji domofonowej,
instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej
i gazowej,
energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości.
3) uczestniczenia w pokrywaniu kosztów działalności społecznej i oświatowokulturalnej,
4) wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej, na zasadzie czynszu
najmu, o ile zachodzi taki przypadek.
2. Na podstawie uchwały Zarządu lub Rady Nadzorczej – w zależności od charakteru
kosztu - mogą być także ustanowione w Spółdzielni inne składniki opłat za lokale,
wynikające z niezależnych lub zależnych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię lub
nieruchomość.
3. Zasady ustalania czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, terenów oraz
innych elementów mienia stanowiącego własność Spółdzielni lub elementów
nieruchomości wspólnej określają postanowienia umów oraz przepisy ustaw.

CZĘŚĆ IV
Składniki opłat za lokale
Rozdział 10
Postanowienia ogólne o opłatach za lokale
§ 32
1. Ustalenie opłat za lokale w Spółdzielni następuje w oparciu o plan rzeczowo-finansowy
Spółdzielni, uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego istotnych, zmian mających
wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Rada Nadzorcza
dokonuje korekty planu rzeczowo-finansowego w całości lub w części.
§ 33
Wysokość jednostkowych składników opłat za lokale, ustala Rada Nadzorcza i Zarząd
Spółdzielni, w zależności od charakteru kosztów /zależne, niezależne/, kierując się rozdziałem
kosztów i przychodów na określone grupy członków i właścicieli lokali w nieruchomościach
wspólnych, kierując się przepisami Statutu, Ustawy o ochronie praw lokatorów,
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mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także postanowieniami
niniejszego regulaminu.
§ 34
1. O zmianie wysokości opłat zależnych Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić
mieszkańców, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
2. W przypadku zmiany wysokości opłat niezależnych Spółdzielnia jest obowiązana
powiadomić mieszkańców, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia
opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana
wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
§ 35
Użytkownicy i mieszkańcy lokali mieszkalnych wnoszą opłaty miesięczne z góry do 15-go
dnia miesiąca kalendarzowego, którego opłata dotyczy. Od wpłat wniesionych od 16 dnia do
końca miesiąca Spółdzielnia nie nalicza odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.
Odsetki „kapitalizowane” są każdorazowo na koniec miesiąca kalendarzowego, zgodnie
z § 89 pkt 10 Statutu.
§ 36
Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele 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.

Rozdział 11
Opłata podstawowa z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości
§ 37
1. Opłata podstawowa z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, zwana dalej opłatą
podstawową przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości i obejmuje następujące składniki:
1) koszty administracji i zarządzania przez Spółdzielnię nieruchomościami,
o których mowa w Rozdziale 3,
2) utrzymanie czystości nieruchomości i mienia Spółdzielni,
3) utrzymanie zieleni, prace zimowe i inne prace gospodarcze,
4) roboty: elektryczne, ślusarskie, stolarskie, kanalizacyjne, szklarskie i inne,
5) przeglądy instalacji nieruchomości,
6) ekspertyzy, badania, audyty związane z nieruchomościami,
7) koszty transportu i bhp,
8) ubezpieczenie mienia Spółdzielni,
9) pozostałe koszty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
10) nadwyżkę kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami z tytułu
eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku ubiegłego, o ile nie wprowadzono
w tym zakresie składnika RPKLU (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych),
11) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej przekraczające wydatki
związane z jej eksploatacją i utrzymaniem przypadają właścicielom lokali
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proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej- w przeliczeniu na m2
powierzchni użytkowej lokalu,
12) pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni
/nadwyżkę bilansową/ przeznaczone decyzją Walnego Zgromadzenia na pokrycie
wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie
obciążającym członków Spółdzielni. Jeżeli nadwyżka ma podlegać podziałowi
pomiędzy członków, kwotę nadwyżki, przeznaczoną do podziału dzieli się przez
ilość m2 powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowanych przez członków we
wszystkich
budynkach,
pozostających
w
zasobach
spółdzielni,
i przypadającą na członka część nadwyżki oblicza się wg powierzchni
użytkowanego lokalu.
2. Opłata podstawowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów Spółdzielni związanych
z realizacją jej obowiązków, o których mowa w rozdziale 8 regulaminu.
3. W wypadku, gdy w którymkolwiek składniku opłaty z tytułu eksploatacji podstawowej,
przychody z nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przewyższają ich koszty, powstałą
nadwyżką
przychodów
nad
kosztami
uznaje
się
całą
opłatę
z tytułu eksploatacji podstawowej, o ile nie wprowadzono w tym zakresie składnika
RPKLU.
4. W wypadku, gdy w którymkolwiek składniku opłaty z tytułu eksploatacji podstawowej,
koszty z nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przewyższają ich przychody, powstałą
nadwyżką
kosztów
nad
przychodami
obciąża
się
całą
opłatę
z tytułu eksploatacji podstawowej, o ile nie wprowadzono w tym zakresie składnika
RPKLU.
§ 38
1. Opłata z tytułu eksploatacji podstawowej od użytkowników lokali, nie będących
członkami Spółdzielni obejmuje koszty wg § 37 ust.1 pkt. 1-11 z wyłączeniem
działalności statutowo-organizacyjnej (koszty związane z organizacją Walnego
Zgromadzenia Spółdzielni).
2. Opłata z tytułu eksploatacji podstawowej od właścicieli lokali będących członkami
Spółdzielni, od posiadaczy spółdzielczych praw do lokali oraz od najemców lokali
obejmuje wszystkie składniki eksploatacji podstawowej, o których mowa w § 37 ust. 1
regulaminu.

Rozdział 111
Opłata z tytułu energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości
§ 39
1. Opłata z tytułu energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości obejmuje wydatki
poniesione przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów:
a) energii elektrycznej dostarczanej do nieruchomości budynkowych ( ilość kWh
energii czynnej ),
b) usług dystrybucji występujących zarówno w taryfie dziennej i nocnej,
c) opłaty abonamentowej/opłaty za obsługę handlową,
d) pozostałych opłat, wynikających z faktur od dostawcy energii elektrycznej.
2. Opłata z tytułu energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości naliczana jest
w formie miesięcznej zaliczki, a następnie rozliczana wg zapisów § 23 ust. 4 oraz § 48
niniejszego regulaminu do wysokości kosztów wynikających z faktur, wystawionych przez
dostawcę energii elektrycznej w danym okresie.
3. Koszty dotyczące energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości są
ewidencjonowane na poszczególne nieruchomości wg wskazań liczników głównych
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energii elektrycznej zamontowanych w tych budynkach, pomniejszonych o wskazania
podliczników energii elektrycznej służącej do zasilania urządzeń dźwigowych
w budynkach, w których te urządzenia występują oraz innych podliczników energii
elektrycznej, jeżeli zostały zamontowane na nieruchomości i wskazują zużycie energii
elektrycznej, pomniejszające koszty części wspólnych nieruchomości.

Rozdział 12
Opłata za korzystanie z osiedlowej telewizji kablowej
§ 40
1. Opłata za korzystanie z osiedlowej telewizji kablowej obejmuje:
1) koszty nadzoru i konserwacji sieci,
2) koszty eksploatacji i utrzymania studia TVK,
3) nakłady na sprzęt i infrastrukturę sieci,
4) koszty opłat do ZASP, ZAIKS, ZAPA, PISF itp.,
5) koszty reemisji programów radiowych i telewizyjnych wg poszczególnych
pakietów, innych niż pakiet startowy,
6) nadwyżkę kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami z tytułu
korzystania z osiedlowej telewizji kablowej z roku ubiegłego, o ile nie
wprowadzono w tym zakresie składnika RPKLU (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych).
2.
Opłaty za korzystanie z osiedlowej telewizji kablowej obejmują:
1) koszty utrzymania sieci osiedlowej telewizji kablowej w części, przypisanej do
nieruchomości oraz reemisję w TVK - KSM obowiązkowych programów
telewizyjnych (pakiet startowy) – zawiera koszty wymienione w § 40 ust. 1 pkt 14, 6 - dotyczy wszystkich lokali w nieruchomości, niezależnie od rodzaju
wybranego pakietu,
2) koszty reemisji programów radiowych i telewizyjnych osiedlowej telewizji
kablowej do lokalu:
a) pakiet podstawowy – zawiera koszty wymienione w § 40 ust. 1 pkt 1-6,
b) pakiet dodatkowy (opcjonalny) – zawiera koszty wymienione w § 40 ust. 1 pkt 1-6
oraz koszty z wybranej oferty programowej CANAL+.
3. O wyborze pakietu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 decyduje użytkownik lokalu
mieszkalnego.
4. Wysokość opłat za korzystanie z osiedlowej telewizji kablowej uwzględnia zapisy ust. 2 i
3.
5. Spółdzielnia jest operatorem własnej telewizji kablowej, za pomocą której jest
dostarczany sygnał telewizyjny wszystkim mieszkańcom. Sieć kablowa stanowi integralną
część budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.
6. Szczegółowe zasady prowadzenia sieci TVK KSM regulują przepisy „Regulaminu
telewizji kablowej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Rozdział 13
Opłata za korzystanie z dźwigów
§ 41
1. Opłata z tytułu korzystania z dźwigów obejmuje wydatki poniesione przez Spółdzielnię na
pokrycie:
1) kosztów bieżącej konserwacji dźwigów, ich przeglądów, rewizji i innych
kontroli,
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2) kosztów energii elektrycznej zużytej do korzystania z dźwigów,
3) kosztów drobnych napraw wynikających z naturalnego zużycia elementów
dźwigów,
4) pozostałe koszty dotyczące korzystania z dźwigów,
5) nadwyżkę kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami z tytułu
korzystania z dźwigów z roku ubiegłego, o ile nie wprowadzono w tym zakresie
składnika RPKLU (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych).
2. Opłata, na pokrycie kosztów, wymienionych w ust. 1 dotyczy lokali położonych
powyżej pierwszej kondygnacji (parter).
3. Naprawy, nie będące konserwacją, remonty oraz wymiana dźwigów finansowane są
jako remont danej nieruchomości.

Rozdział 14
Opłata za korzystanie z domofonów
§ 42
1. Pierwsza instalacja systemu domofonowego w danej klatce schodowej budynku
montowana jest wyłącznie na koszt mieszkańców. Prace zostaną zlecone na wniosek
mieszkańców, po wyrażeniu zgody na piśmie przez co najmniej 70% użytkowników
lokali w danej klatce.
2. Istnieje możliwość obciążenia z tytułu montażu domofonów w systemie ratalnym
(max. 4 raty).
3. Użytkownicy lokali, którzy nie wyrażają zgody na założenie instalacji domofonowej
i nie partycypują w kosztach robót, zachowują prawo do swobodnego dostępu do
lokalu, lecz ewentualne wykonanie na ich rzecz instalacji domofonowej musi zostać
ustalone ze Spółdzielnią, a koszt przyłączenia do istniejącej instalacji rozliczony
bezpośrednio z firmą dokonującą montażu.
4. Wykonanie takiej instalacji jest równoznaczne z jej przejęciem do konserwacji przez
Spółdzielnię i obciążeniem użytkowników mieszkań korzystających z instalacji
domofonowej ( posiadających unifon lub dzwonek lub żarówkę) kosztami
konserwacji.
5. Po przejęciu przez Spółdzielnię instalacji domofonowej, zamontowanej bezpośrednio
na zlecenie użytkowników lokali mieszkalnych, jest ona traktowana jako część
składowa budynku.
6. Opłata z tytułu korzystania z domofonów obejmuje wydatki poniesione przez
Spółdzielnię na pokrycie:
1) kosztów bieżącej konserwacji domofonów, ich przeglądów, rewizji i innych
kontroli,
2) kosztów drobnych napraw wynikających z naturalnego zużycia elementów
instalacji,
3) pozostałe koszty dotyczące korzystania z domofonów,
4) nadwyżki kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami z tytułu
korzystania z domofonów z roku ubiegłego, o ile nie wprowadzono w tym zakresie
składnika RPKLU (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych).
7. W przypadku, kiedy pierwotnie wykonana na koszt użytkowników lokali w danym
budynku instalacja domofonowa wraz z oprzyrządowaniem jest już zużyta,
a posiadane opinie techniczne przesądzają o braku możliwości utrzymania jej
w bezawaryjnym, prawidłowym stanie technicznym, Spółdzielnia podejmuje decyzję
o wymianie instalacji domofonowej w ramach środków zgromadzonych na funduszu
na remonty danej nieruchomości. Wymiana całości lub części sprawnego systemu
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domofonowego następuje na takich samych zasadach, jak jego pierwsza instalacja,
określonych w ust.1.
8. Przez wydatki, o których mowa w ust. 6, rozumie się także wydatki poniesione przez
Spółdzielnię na pokrycie wymienionych tam kosztów, związanych z urządzeniami
sygnalizacyjnymi /dzwonek lub żarówka/ i dotyczącą ich instalacją, zamontowanymi
w danej klatce schodowej budynku.
9. Opłatą, o której mowa w ust. 6, obciążani są także użytkownicy lokali, w których
zamontowano urządzenia sygnalizacyjne.
10. Zapisy ust. 4-5 i 7 stosuje się odpowiednio do urządzeń i instalacji sygnalizacyjnych.
11. Szczegółowe zasady prowadzenia instalacji domofonowych regulują przepisy
„Regulaminu instalacji domofonowych obowiązującego w Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Rozdział 15
Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej
wody użytkowej oraz instalacji gazowej
§ 43
Opłata z tytułu konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody
użytkowej oraz instalacji gazowej obejmuje:
1) naprawy wszystkich przewodów instalacyjnych znajdujących się w lokalach
(w ramach zakresu obowiązków Spółdzielni wymienionych w § 29 ust. 1 pkt b),
z wyjątkiem takich, które finansowane będą w ramach środków zgromadzonych na
funduszu na remonty,
2) koszty związane ze sprawnym funkcjonowaniem instalacji w częściach wspólnych
nieruchomości,
3) pozostałe koszty dotyczące konserwacji instalacji,
4) nadwyżkę kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami z tytułu
konserwacji ww. instalacji z roku ubiegłego, o ile nie wprowadzono w tym zakresie
składnika RPKLU (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych).

Rozdział 16
Opłata za dostawę gazu
§ 44
W nieruchomościach wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe zużycia gazu
sieciowego (brak takich urządzeń w poszczególnych lokalach), koszty zużycia gazu
Spółdzielnia ewidencjonuje na poszczególne nieruchomości.
2.
Opłata za dostawę gazu do poszczególnych lokali mieszkalnych naliczana jest
w formie miesięcznej zaliczki, a następnie rozliczana wg zapisów § 23 ust. 1 oraz § 48
niniejszego regulaminu do wysokości poniesionych kosztów wynikających z faktur.
1.

Rozdział 17
Opłata za wywóz nieczystości stałych
§ 45
1. Opłata z tytułu wywozu nieczystości stałych obejmuje wydatki poniesione przez
Spółdzielnię na pokrycie kosztów:
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okresowego opróżniania pojemników na odpady stałe,
wywozu odpadów na miejsce składowania,
opłaty za składowanie, sortowanie, recykling i utylizację odpadów,
dzierżawy i odkażania pojemników,
wywozu i składowania pozostałości po remontach i konserwacjach
wykonywanych w nieruchomości,
f) okresowego wywozu i składowania odpadów wielkogabarytowych,
odpowiadających umowie zawartej przez Spółdzielnię ze zleceniobiorcą w tym
zakresie.
2. Opłata za wywóz nieczystości stałych naliczana jest w formie miesięcznej zaliczki,
a następnie rozliczana wg zapisów § 23 ust. 2 oraz § 48 niniejszego regulaminu do
wysokości poniesionych kosztów wynikających z faktur.
3. Opłaty nie obejmują wywozu nieczystości stałych, wynikających z dodatkowych
ilości odpadów stałych, pochodzących z danego lokalu, związanych z pracami
remontowo - budowlanymi. W takich wypadkach mieszkaniec pokrywa koszty
wywozu gruzu i materiałów odpadowych we własnym zakresie lub powierza to
spółdzielni za odrębną opłatą w wysokości, ustalonej przez Zarząd Spółdzielni.
a)
b)
c)
d)
e)

Rozdział 18
Podatki i opłaty lokalne
§ 46
1. Opłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych obejmują:
a) podatek od nieruchomości,
b) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, dotyczące nieruchomości
i nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni.
2. Powyższe opłaty naliczane są wg kosztów przypadających na:
a) nieruchomość - opłaty ponoszą osoby posiadające spółdzielcze prawo do
lokalu oraz najemcy,
b) nieruchomość stanowiącą mienie Spółdzielni – opłaty ponoszą wszyscy
użytkownicy lokali bez względu na posiadane prawo do lokalu.
3. Koszty dotyczące podatków i opłat lokalnych są rozliczane na każdą nieruchomość wg
zapisów § 23 ust. 3 niniejszego regulaminu.

Rozdział 19
Opłata za wyłączne korzystanie z nieruchomości wspólnej
§ 47
1. Spółdzielnia może ustalić opłaty za wyłączne, z pominięciem innych użytkowników
lokali w nieruchomości, korzystanie z klatek schodowych oraz innych części
nieruchomości wspólnej.
2. Zasady wyłącznego korzystania przez jednego użytkownika z części klatki schodowej
lub z innych części nieruchomości wspólnej oraz odpłatności zostają określone
odrębnie.
3. Przychody z opłat, o których wyżej mowa, są rozliczane osobno na nieruchomości
i stanowią pożytki z nieruchomości wspólnej tych nieruchomości.
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CZĘŚĆ V
Rozdział 20
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 48
Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się w okresach
rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi. Nie dotyczy to rozliczenia mediów
i opłat niezależnych od Spółdzielni, które w zależności od potrzeb związanych
z rozrachunkami z dostawcami, bądź z terminami odczytów urządzeń pomiarowych
w lokalach, mogą być rozliczane również w innych okresach, lecz nie dłuższych niż 1 rok.
§ 49
1. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 28.01.2013 r. uchwałą nr
3/2013 (protokół RN nr 1/2013) z mocą obowiązującą od 28.01.2013 r. wraz
z późniejszymi zmianami.
2. Integralną częścią regulaminu są niżej wymienione załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz nieruchomości,
2) Załącznik nr 2 – Wykaz nieruchomości bez indywidualnych liczników zużycia gazu
w lokalach.
Tekst jednolity Regulaminu został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/RN/12/2016
z dnia 21.12.2016 r.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ:

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ:

.............................................

............................................
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania
kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomości w zakresie gospodarki
zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania
opłat za użytkowanie lokali w Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA (NZ)
ADRES
MORSKIE OKO 2
MORSKIE OKO 4
MORSKIE OKO 7
MORSKIE OKO 15
MORSKIE OKO 17
MORSKIE OKO 21
MORSKIE OKO 23
MORSKIE OKO 25
PIĘCIU STAWÓW 1
PIĘCIU STAWÓW 3
PIĘCIU STAWÓW 5
PIĘCIU STAWÓW 7
PIĘCIU STAWÓW 11
ŻYZNA 6A
DOLINY MIĘTUSIEJ 3
DOLINY MIĘTUSIEJ 8
DOLINT MIĘTUSIEJ 11
DOLINY MIĘTUSIEJ 14
DOLINY MIĘTUSIEJ 15
DOLINY MIĘTUSIEJ 16
DOLINY MIĘTUSIEJ 18
DOLINY MIĘTUSIEJ 20
DOLINY MIĘTUSIEJ 21
DOLINY MIĘTUSIEJ 22
DOLINY MIĘTUSIEJ 26
DOLINY MIĘTUSIEJ 27
DOLINY MIĘTUSIEJ 28
DOLINY MIĘTUSIEJ 30
DOLINY MIĘTUSIEJ 33
DOLINY MIĘTUSIEJ 35
GIEWONT 3
GIEWONT 6
GIEWONT 8
GIEWONT 10

KSIĘGA WIECZYSTA
BB1B/00108691/4
BB1B/00102584/9
BB1B/00102583/2
BB1B/00102585/6
BB1B/00108690/7
BB1B/00102586/3
BB1B/00105862/3
BB1B/00118047/8
BB1B/00108687/3
BB1B/00102581/8
BB1B/00102582/5
BB1B/00108688/0
BB1B/00108692/1
BB1B/00102580/1
BB1B/00105853/7
BB1B/00108689/7
BB1B/00105844/1
BB1B/00102589/4
BB1B/00105848/9
BB1B/00109179/6
BB1B/00109180/6
BB1B/00109181/3
BB1B/00105851/3
BB1B/00102588/7
BB1B/00107680/7
BB1B/00102587/0
BB1B/00109182/0
BB1B/00102591/1
BB1B/00109183/7
BB1B/00109184/4
BB1B/00109260/1
BB1B/00109268/7
BB1B/00105269/6
BB1B/00109259/1
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

GIEWONT 12
GIEWONT 16
GIEWONT 18
GIEWONT 20
ROZTOKI 1
ROZTOKI 3
ROZTOKI 7
KL. MATUSIAKA 1
KL. MATUSIAKA 3
KL. MATUSIAKA 6
KL. MATUSIAKA 7
KL. MATUSIAKA 9
KL. MATUSIAKA 11
KL. MATUSIAKA 12
ZARUSKIEGO 2
ZARUSKIEGO 4
ZARUSKIEGO 9
ZARUSKIEGO 11
KOLISTA 41

BB1B/00102590/4
BB1B/00109263/2
BB1B/00109271/1
BB1B/00109257/7
BB1B/00109262/5
BB1B/00112609/4
BB1B/00109289/0
BB1B/00105839/3
BB1B/00105836/2
BB1B/00105830/0
BB1B/00109270/4
BB1B/00109265/6
BB1B/00109519/2
BB1B/00109518/5
BB1B/00109522/6
BB1B/00109521/9
BB1B/00109520/2
BB1B/00109517/8
BB1B/00111774/4
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczenia
kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomości w zakresie gospodarki
zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania
opłat za użytkowanie lokali w Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BEZ INDYWIDUALNYCH LICZNIKÓW ZUŻYCIA
GAZU W LOKALACH
LP.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ADRES NIERUCHOMOŚCI
2
Doliny Miętusiej 8
Doliny Miętusiej 14
Doliny Miętusiej 16
Doliny Miętusiej 18
Doliny Miętusiej 20
Doliny Miętusiej 21
Doliny Miętusiej 22
Doliny Miętusiej 26
Doliny Miętusiej 27
Doliny Miętusiej 28
Doliny Miętusiej 30
Doliny Miętusiej 33
Doliny Miętusiej 35
Roztoki 1
Roztoki 3
Roztoki 7
Giewont 3
Giewont 8
Giewont 10
Giewont 12
Giewont 16
Giewont 20
Gen.M.Zaruskiego 4
Gen.M.Zaruskiego 11
Klemensa Matusiaka 1
Klemensa Matusiaka 3
Klemensa Matusiaka 6
Klemensa Matusiaka 7
Klemensa Matusiaka 9
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