
REGaLAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

i ustalania opłat za używanie lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Perkoz" w Olsztynie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkanio}vymi w celu ustalenia wysokości obciĘeń poszczególnych lokali opłatami za
używanie lokali, zgodnie z postanowieniami art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkanio!\ych oraz przepisami Statutu Spółdzielni.

2. Regulamin niniejszy nie obejmuje problematyki rozliczeń kosztów energii cieplnej, która
jest szczegółowo unonnowana w oddzielnym ,,Regulaminie rozliczeń kosztów ciepła
dostarczanego do lokali na cele ogrzewania i podgrzewania wody".

3. Jeżeli w dalszej części regulaminu jest mowa o ,,uz;ńkowniku lokalu" należy przez to
rozumieć:
- człoŃa Spółdzielni posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej

własności lokalu,
- najemcę lokalu mieszkalnego,
- niebędącego członkiem Spółdzielni właściciela lokalu lub posiadacza spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu,
- osobę zajmującąlokal mieszkalny bez tytułu prawnego

§2

1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki Spółdzielni związane
z eksploatacjąi utrzymaniem nieruchomości, a mianowicie:
1) kosźy eksploatacji,
2) odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
3) dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
4) dostawę gazu sieciowego do budynków wyposazonych w zbiorcze gazomierze
5) wywóz nieczystości stałych,
6) koszty energii elektrycznej ogólnego uży.tku t j oświetlenia klatek schodowych ,

piwnic , pralni , suszarni , przyległych terenów i ogrzewania klatek schodowych
i piwnic,

7) utrzymanie domofonów,
8) podatek od nieruchomości,
9) opŁaty zawieczyste użytkowanie terenów,
l0)utrzymanie nieruchomości przęznaczonych do wspólnego korzystania pTzez osoby

zamieszkujące w określonych budyŃach lub osiedlach.
2. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniolvymi ewidencjonowane są oddzielnie dla każdej

nieruchomości.
Podstawą do rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniolvymi i ustalania opłat
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za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo-ftnansowy zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą oraz postanowienia niniej szego regulaminu.
W przypadku, gdy po zatwierdzeniu planu gospodarczo-finansowego nastąpią istotne
zmiany w poziomie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (np. podwyzki cen)
dopuszczalna jest korekta planu oraz zmiana wysokości stawek opłat za używanie lokali.

3. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniolvymi rozlicza się dla kazdej nieruchomości
w okresach rocznych, pokry,wających się z latami kalendarzowymi. Różnica między
rueczywistymi kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym
roku, zgodnle z przępisami art. 6 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, zwiększa odpowiednio kosźy lub przychody tej gospodarki w roku
następnym.

§3

Jednostką rozliczeniową kosztów gospodarki zasobami mieszkaniolvymi z wyłączeniem
kosźów vlyszczególnionych w ust. 2 i ust. 3, jest m2 powierzchni uż}tkowej lokali.
Koszty:
a) dostaw gazu sieciowego do budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze,
b) wywozu nieczystości stĄch
c) zużycia energii elektrycznej ogólnego użytku to jest oświetlenia klatek schodowych,

piwnic, pralni ,suszami , przyległych terenów ,

roz|iczane są proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych w poszczególnych lokalach
na pobyt stały lub czasowy oraz osób faktycznie zamieszkaĘch w lokalubez dopełnienia
obowiązku meldunkowego.
W przypadku, gdy w mieszkaniu nie zamieszkuj e żadna osoba jako podstawę do rozliczeń
przyjmuje się jedną osobę.
Koszty:
a) zużycia energii elektrycznej na ogrzewanie klatek schodowych i piwnic,
b) utrzymania domofonów
rozliczane są na poszczegóIne lokale , niezależnie od charakteru lokalu , jego
powierzchni czy liczby zameldowanych osób.
Zmiana ilości osób zgłoszonych do zamieszkania stanowi podstawę do korekty naliczeń
opłat za używanie lokali, w części dotyczącej kosztów wszczegolnionych w ust. 2.
Korekta następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym dokonano
zgłoszenia.
Rozliczenie kosztów zuĘcia wody i odprowadzania ścieków w lokalach wyposażonych
w wodomierze dokonuje się wg wskazń tychurządzeń. Zasady rozliczaniatych kosźów
uregulowane sąw rozdziale IV niniejszego regulaminu.

§4

1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu (z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej Polskiej Normy )
bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje,
łazięŃi, ubikacje i inne pomieszczenia słuzące mieszkalnym i gospodarczym celom
użytkownika.
Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą
przęz meble wbudowane bądź obudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego balkonów, loggii, tarasów, pralni, suszarni, strychów i piwnic.
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Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni
w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi, której wysokośó od podłogi
do sufitu wynosi mniej niż I40 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części
wynosi od 140 cm do 220 cm, to do powierzchni uży.tkowej lokalu mieszkalnego wlicza
się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu lub jego
części o wysokości równej lub wyższej od220 cm zalicza się w 100%.
Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
w nim się znajdujących oraz pomieszczeń przynależnych, z wyjątkiem strychów, antresol,
balkonów, loggii i pawlaczy.
Do powierzclni lokalu uzytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez
urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu oIaz przez meble wbudowane
lub obudowane.

§5

Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali uzytkowych oddanych do użytku po wejściu
w życie niniejszego regulaminu, dla celów rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniolvymi oblicza się według pomiaru z natury (z uwzględnieniem aktualnie
obowią7uj ącej Polskiej Normy).
Powierzchnię uży.tkową mieszkań i lokali uzfikowych oddanych do użytku przed
wejściem w życie niniejszego regulaminu przyjmuje się dla celów rozliczenia kosztów
gospodarki zasobami mieszkanio!\rymi według powierzchni uwidocznionej w decyzji
o przydziale mieszkania lub w umowie ustanawiającej spółdzielcze prawo do lokalu )

albo według pomiarów wynikaj ący ch z przeprowadzonej inwentaryzacj i .

Przy obliczaniu powierzcllni należy przyjmować wymiary na wysokości 1,0 m ponad
poziom podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej
lokalu podaje się z dokładnością do 0,1 m". Przy ustalaniu powierzchni nie należy wliczać
lvnęk opowierzchni rzutu poziomego do 0,1 m2.

W przypadku zwiększenia (np. w drodze zabudowy części korytarza) powierzchni lokalu

- następuje korekta powierzchni użl.tkowej lokalu obliczonej dla celów rozliczania
ko sztów go spodarki zasobami mieszkanio!\rymi.

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI

§6

.Koszty eksploatacji i utrzymania spółdzielczych zasobów mieszkaniolvych obejmują:
a) Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, które

ewidencj onowane odrębnie dla każdej nieruchomo ści,
b) Koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni.W szczególności sąto :

- budyŃi administracji Spółdzielni
- lokale Spółdzielni
-nieruchomości niezabudowane,
-chodniki, ciągi pieszo jezdne.

c) koszty eksploatacji i utrzymania lokali obejmujące koszty mediów..
Do kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, zalicza się

wszystkie koszty poniesione na części wspólne danej nieruchomości, chociuZby

są
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użytkownicy lokali bezpośrednio ztych części nie korzystali.
Na kosz§ te składają się :

a) koszty ufizymania czystości - sprzątanie i odśnieżanie terenów na|eżących do danej
nieruchomości, konserwacj a i odnawianie zieleni,

b) koszty drobnych napraw, przeglądów technicznych, usuwania awarii,
c) koszty konserwacji,
d) podatek od nieruchomości ( nie dotyczy właścicieli lokali posiadających prawo

odrębnej własności ),
e) opŁata za wieczyste uzltkowanie gruntów (nie dotyczy właścicieli lokali

posiadających prawo odrębnej własności ),
0 kosztyogólnoadministracyjne,
g) ubezpieczeniemajątku,
h) pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnej

nieruchomości ( np ; materiały, usługi obce, środki czystości i t p. )..
3. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych

nieruchomości sąewidencjonowane odrębnie dlaposzczególnych nieruchomości.
Koszty eksploatacji, których nie da się bezpośrednio przypisaó do danej
nieruchomości rozlicza się na poszczegóIne nieruchomości proporcjonalnie do
powierzchni uży.tkowej lokali znajdujących się na tych nieruchomościach.

4. Do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni
zalicza się:

a) koszty utrzymania czystości - sprzątanie i odśnieżanie terenów stanowiących mienie
Spółdzielni, konserwacja i odnawianie zieleni,

b) koszty drobnych napraw, przeglądów technicznych, usuwania awari|
c) koszty konserwacji,
d) koszty energii elektrycznej przeznaczonej m.in. na oświetlanie terenów Spółdzielni,
e) podatek od nieruchomosci,
0 opłata zawieczyste uzlkowanie gruntów,
g) koszty ogólnoadministracyjne,
h) ubezpieczenie majątku,
i) pozostałe koszty związane z eksploata cjąi utrzymaniem nieruchomości stanowiących

mienie Spółdzielni.
5. Do kosztów eksploatacji i utrzymania lokali zalicza się:

a) koszty dostawy wody zimnej i odprowadzanie ścieków,
b) koszty dostawy gazu sieciowego,
c) koszty wywozu nieczystości stałych.

Sposób tozliczania ww, mediów opisany jest w części IV, V i VI niniejszego regulaminu.

III. ROZLICZANIE ODPISOW NA FUNDUSZ REMONTOWY

§7

1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniołvych zgodnie z zapisami
art.6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciĘają
koszty gospodarki zasobami mieszkaniolvymi.
Celem tworzenia funduszu remontowego jest zabezpieczenie środków na poĘcie
kosztów remontów, do których zobowiązana jest Spółdzielnia w celu ltrzymania
zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym.
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ż. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy:
a) człoŃów Spółdzielni posiadających spółdzielczę prawa do lokali mieszkalnych ,

użytkowychi garaĘ,
b) osób nie będących członkami , którym przysługuje spółdzielcze własnościowe

prawo do lokali mieszkalnych, użytkowychi garaży,
c) człoŃów Spółdzielni posiadających prawo odrębnej własności lokalu

mieszkalnego, użytkowego i garażu,
d) osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługuje prawo odrębnej

własności lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu,
e) osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego.

3, Obcięenia poszczególnych lokali zajmowanych przez osoby wymienione w ust. 2

odpisami na fundusz remontowy ustalane są według stawek w złlm' określanych ptzez
Radę Nadzorczą Spółdzielni. Stawki te mogą być ztożnicowane d|a poszczególnych
nieruchomości w zależności od potrzeb remontowych.

4. Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego jest prowadzona odrębnie dla
kńdej nieruchomości.

5. Fundusz remontowy w trakcie roku obrachunkowego możebyc zasilany z:
a) nadwyżki bilansowej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzęnia Członków

Spółdzielni,
b) dodatkowego odpisu na fundusz remontowy do wysokości poniesionych kosztów na

podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni.
6. Nie wykorzystane środki lub przekroczone z funduszu remontowego w ciągu roku

obrachunkowego przechodząna rok następny.

IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ
I ODPROWADZANIA ŚCInrOW

§8

Okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków jest
kwartał.
Podstawą do ustalania opłat za z:ttżycie wody są odczyty wodomierzy zainstalowanych
w mieszkaniach i lokalach uzytkowych, pomnozone ptzez obowiązującą w danym
kwartale cenę jednostkową 1 m3 wody i odprowadzanie ścieków.
Różnica pomiędzy kosztami zakupu wody według wskazań wodomierzy głównych ,

a sumą kosźów wynikających z wskazań wodomierzy indywidualnych rozliczanajest na
poszczególne lokale proporcjonalnie do wielkości zużyciawody w danym lokalu.
W poszczególnych miesiącach kwartału, użytkownicy lokali obcięani są opłatami
zaliczkowymi za zużycie wody i odprowadzanię ścieków, liczonymi w złlosobę
miesięcznie, zatwierdzonymi przez Radę Spółdzielni. Zaliczki za zużycie wody
i odprowadzanie ścieków na lokale użytkowe ustalone są przęz Zaruąd Spółdzielni
według przeciętnego zuĘcia wody z okresu dwóch poprzednich kwartałów i pobierane od
lokalu. Wysokośó zaliczkowch opłat powinna byó kalkulowana na dany rok
w wysokości kosztów przeciętnego miesięcznego zużycia wody za okres poprzedniego
roku, z uwzględnieniem wzrostu ceny wody i odprowadzania ścieków na dany rok.
W przypadku zmiany cen wody i odprowadzania ścieków w ciągu roku kalendarzowego ,

Zaruąd dokonuje stosownej korekty wysokości zaliczkorych opłat na następne miesiące
i powiadamia o tym uzytkownika lokalu na piśmie, co najmniej na 14 dni przed

1.
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toz9oczęciem miesiąca, w którlrm obowiązywaćbędzienowa zaliczka,ale nie później nizostatniego dnia miesi ąca poprzedzaj ącego ten termin.
Na PisemnY wniosek uŻflkowniku- rour" zurrąa Śpółdzielni może dokonać korektywYsokoŚci zaliczek za zużycie wody. i oapro-liruni" ścieków do wysokościprzewidywanych kosźów w następnych miesiącach.
Za lokal wYPosazonY w wodoń"ir" uznaje się lokal mies zkalny, uzytkowy lub innePomieszczenie w którym zamontowane sąprzytządy pomiaro*. #.or.^i.ni., UstawyPrawo o miarach ,to znaczy posiadające :

1) ważną cechę tegalizacyjną zgodną z Rozpotządzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 7 stYcznia 2008 r w sprawie p.u*n"J ko.rtioli metror"gi.r".: irzyrządówPomiarowYch . Okres ważnoŚci legaiizacji 
-zarówno 

dla wodomierzy zimnej jaki ciePłej wodY wYnosi 5 tat i jest liczony Óa aniu 1 ityczniaroku następującego poroku, w którym legalizacja została dokonana,
2) nie naruszoną Plombę SM ,,Perko z" na połączeniu śrubuŃowym wodomierzaz PrzYłączem wodnYm, zabezpieczują.ą przed .rieuprar"niÓ;ń zdjęciempr zy r ządu l ub ni el e ga lny m r o zszczelni eniem' p oł ąc zenia, 

^

3) dokumentacje montażową sporząd zonąprzęz'rłuŹtf 
"trploatacyjne Spółdzielni.

§9

1, UŻYtkownicY lokali mieszkalnych, którzy odmawiają zainstalowania wodomierzy wswoich lokalach, obciĘani są oPłatami ryczahowymi za zużycie wody i odprowadzanieścieków.
Ryczałt miesięczny 

.zuŻyciawody i odprowadzania ścieków ustala się w wysokości 7 m3na osobę zamieszkującą w lokalu. lezóli w danym lokalu nie zamieszklĄe żadnaosoba
ryczałt ustala się na 1 osobę, Ryczałtowe opłaty nie podlegują aojutr.o*Y- rozliczeniomani korektom.

2, 'OdczY'tów wodomierzY indYwidualnych dokonuje się raz w kwartale. Uzytkownicylokali winni zgłaszac odczYty wodomierzy indyw-ńalnych raz w t *u.tut., nie późniejniź ostatniego dnia kwartału, któreg o odcisrt aoiy"ry.
Zgłoszeń odczlów wodomierzy ialezy łotonńue w. formie pisemnych informacjiwkładanYch do sPĘalnie do tego przeznaczonych skrzynek ; ;;ń.* ,,W9DA,,umieszczonych na klatkach schoóowych budy#u. 7,głoszenia odczytow mogą być

^ również dokonywane osobiście w spółdzielni lub telefonicznie.3' W PrzYPadku braku odczY'tuwodomierzy 
^ auiy u*urtał, podstawą ustalania opłat jestsYmulacja Średniego zużYcie wody,na zainstalowan/"r, n.rrrit u"h ru'ibo"s co najmniej12 miesięcy. powyższa zasada dotyczy ńk" dwóch kolejnych okresówrozliczęniovvych.

4, Brak zgłoszenia od,czYtu wodomierzy przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe skutkujerozliczaniem zużYcia wody w kolejnych okresach *Jaług ,urid i-i;;;;" określonegoust. 1 niniejszego paragrafu.
5, W PrzYPadku udokument-owania niezawinio nego przez uzy.tkownika lokalu uszkodzeniawodomierza lub Plomby podstawę do rozliJzeiiu ńzyóia wody ,a okr"s międzyostatnim odczYtem wskazań a w}mianą *oao-i"ń lub plomby na nowe stanowićbędzie sYmulacja średniego iriy"iuwody w pop.zednim okresie ,óri"|riniowym . Takitryb rozliczeń możę bYć stosowany przez okres nie dłuższy ni, Ńu kwartały .W nastęPnYch okresach rozliczeniov\Tch rozliczenie kosztów zużycia wody

;;1:1"*"dzaria 
Ścieków dokonane zostanie według zasad i ryczńtu, o iao.y- mowa

4.
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6. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do umożliwienia upoważnionemu pracownikowi
Spółdzielni odczl,tu kontrolnego wodomierzy . Odmowa umożliwienia odczytu
wodomierzy powoduj e rozliczenie lokalu za dany okres rozliczeniowy i następne wg
zasadiryczńu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Dalsze rczliczanie indylvidualne będzie możliwe dopiero po udostępnieniu wodomierzy
do odczytu przez pracownika Spółdzielni ,ptzy czym dzień odczytu przyjmuje się jako
początek nowe go okresu r ozliczęniowe go.

8. Użltkownik lokalu jest zobowięany do niezwłocznego zgłoszenia w biurze Spółdzielni
pisemnie lub osobiście wszelkich uszkodzeń wodomierzy i plomb. Koszt naprawy
( wymiany) wodomierzy obciĘają użytkownika lokalu. Po naprawie ( wymianie)
należy nięzwło cznie zgło sió ur ządzente do p onowne g o z ap l o mbo wani a. Ni e dop ełni eni e
povlyższych obowiązków spowoduje rozliczenie lokalu według zasad i stawek
ryczałtowych o których mowa w ust. l niniejszego paragrafu za okres rozliczeniowy,
w którym stwierdzono uszkodzęnia.

9. Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonywane
jestprzez Spółdzielnię do 30 dnia po upływie kwartału, którego rozliczenie dotyczy.

Róznica powstała w wyniku rozliczęniaopłatzaliczkowych, o których mowa w § 8 ust.
3, w stosunku do faktycznię nalężnych opłat jestrczliczana następująco:
a) nadpłata zaliczanajest na poczet najbliższych należności z t7Ąułu opłat za używanie

lokalu, aw przypadku osób zalegającychz opłatami - na poczetzadłużenia,
b) niedopłata zostaje zaksięgowana na obciĘenie konta czynszowego i winna być

uregulowana w miesiącu, w którym uży,tkownik otrzymałrozliczęnie kosztów zużycia
wody,

10. Użytkownik lokalu moze reklamować wynik rozliczęnia kosztów zuĘcia wody w ciągu
14 dni od daty jego otrzymania. Reklamacja winna byó złożona na piśmie i zawieraó
uzasadnienie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji powiadamia się użlkownika lokalu

w terminie 1 miesiąca.

V. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY GAZU SIECIOWEGO

§10

W budynkach wyposażonych w zbiorczę gazomtęrze budynkowe koszty zużycia gazu są
ewidencjonowane i rozliczane zbiorczo dla wszystkich budynków w Spółdzielni
z r o zbiciem anality c znym na po s z c ze gólne ni eruchom o ś c i.
W ramach opłat za używanie lokali (czynsz) użytkownicy lokali obciązani są opłatami
zaliczkorymi za zużycie gazu liczonymi w złlosobę miesięcznie. Wysokość opłat
zaliczkovych zatwięrdzarta jest przęz Radę Nadzorczą Spółdzielni na podstawie
planowanych kosztów zużycia gazu przypadających średniomiesięcznie na jednego
mieszkańca. Ieżeli w mieszkaniu nie zamieszkuj e żadna osoba, do naliczenia opłaty
za|iczkowej przyjmuje się jedną osobę.
Po zakończeniu roku i sporządzeniu sprawozdaniafinansowego Spółdzielni zadany rok,
dokonuje się roz|iczenia faktycznych kosztów zużycia ga^) w poszczególnych
budyŃach , biorąc za podstawę średnioroczny koszt I mJ gazu oraz przeciętną liczbę
mieszkńców danego lokalu za okres roku objętego rozliczeniem . lężeli w lokalu nie
zamieszkiw Ńa żadna osoba do rozliczenia ptzyjmuj e się j edną osobę.
Uprawnionym do zwrotu nadpłaty lub zobowiązanym do dopłaty z tytułu, rozliczenia
kosztów zużycia gazu jest użytkownik lokalu który na dzien rozliezenia zajmuje dany
lokal .

1.

2.

a

4.
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VI. ROZLICZANIE KOSZTOW WYWOZU NIECZYSTOSfl STAŁYCH

§ 11

Koszty wywozu nieczystości stałych obejmująwydatki Spółdzielni związarte z;

a) opłatami za Wwoz nieczystości i dzierżawę pojemników, oraz dezynfekcję
i deratyzację śmietników,

b) opłatami zavływożenie nieczystości stałych ( np. meble )na wysypisko.
Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane i rozliczale odrębnie dla
kńdej nieruchomości.
Rozliczenia kosztów wywozu nieczystości na poszczególne lokale, dokonuje się
proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach.
Jeżeli w lokalu nie zamieszkuje żadna osoba do rozliczeniaprzyjmuje się jedną osobę.

W odniesieniu do lokali użl.tkowych zajmowanych na zasadzie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu użltkowego lub stanowiących odrębną własność
obciążenia kosztami wywozu nieczystości stałych dokonuje się wg faktycznych kosztów
wynikających z umowy zawartej z ftrmąwywozącą nieczystości , z wyłączeniem lokali
które posiadalązawarte umowy na Wwoz nieczystości . Ustalenia faktycznych kosztów
ptzypńających na dany lokal użytkowy^dokonuje się biorąc za podstawę powierzchnię

"zytto*łlótutu 
i normatyvmą ilość m3 nieczystości stałych przypadających na 1 m2

lokalu, w którym prowadzona jest określona dziŃalność gospodarcza, wynikająca
z umowy.

VII. ROZLICZANIE KOSZTOW
OGOLNEGO UZYTKU.

ENERGII ELEKTRYCZNEJ

§12

Koszty zakupu energii elektrycznej ogólnego uzytku t j oświetlenia klatek schodowych ,

piwnic , pralni , suszarni , oświetlenia przyległych terenów i ogrzewania klatek
schodowych i piwnic ewidencjonuje się oddzielnie dla każdej nieruchomości
Kosźy zakupu energii elektrycznej do oświetlenia pomieszczeń ogólnego uźytku
i przyległych terenów ptzypadające na lokale mieszkalne rozlicza się proporcjonalnie do
ilości zamieszkałych w nich osób.
Koszty zakupu energii elektrycznej zużytej na ogrzewanie pomieszczeń ogólnego
użytku rozlicza się na poszczególne lokale w budyŃach w których występuje
ogrzewanie elektryczne tych pomie szczeń.
Koszty zakupu energii elektrycznej ogólnego użytku dotyczące lokali uzytkowych
rozliczasię proporcjonalnie do powierzchni użltkowej lokali uzytkowych .

)-

J.

4.
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vlil. . KOSZTY UTRZYMANIA DoMoFoNow

§13

Koszty utrzymania domofonów sąewidencjonowane irozliczarte odrębnie dla kńdej
nieruchomości.
Rozliczenia kosztów utrzymania domofonów na poszczególne lokale podłączone do tej
instalacji dokonuje sięjednolicie na każdy lokal , niezależnie od charakteru lokalu,jego
powierzchni czy liczby zamieszkujących osób.

IX. ROZLICZANIE KOSZTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

§14

Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany odrębnie
dlakażdej nieruchomości i zbiorczo w skali całej Spółdzielni.
Obciążenia poszczegóInych lokali mieszkalnych podatkiem od nieruchomości dokonuje
się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca
wzrost podatku od nieruchomości, to skutki tego wzrostu obciążajątylko ten lokal.
ObciĘenia podatkiem o d nieruchomo ści lokali użytkowych dokonuj e się proporcj onalnie
do powierzchni użytkowej lokalu, z vwzględnieniem obowiązujących stawek podatku
doty czący ch lokal i uzytkowych.
Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczĄąsię z tytułu podatku
od nieruchomości dotyczącego ich nieruchomości indywidualnie z gminą.
W odniesieniu do lokali zajmowanych na zasadach społdzielczego prawa do lokalu,
najmu lub bez tytułu prawnego kosźy podatku od nieruchomości stanowią odrębny
składnik opłat za uzywanie lokali.

X. ROZLICZANIE KOSZTOW OPŁAT ZAWIECZYSTE
UZYTKOWANIE GRUNTÓW

§ 15

2.

1.

1. Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty
ewidencjonowane odrębnie dla kńdej

Ą

4.

5.

za wieczyste użytkowanie gruntów są
nieruchomości i zbiorczo w skali całej

2.

3.

Spółdzielni,
Obciążenia poszczegóInych lokali opłatami za wieczy ste użytkowanie gruntów dokonuj e
się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
Opłatami za wieczyste uzytkowanie gruntów nię obcięa się lokali połozonych
w budyŃach znajdujących się na gruncie nie będącym w wieczystym użytkowaniu .



1.

2.

10

XI. ROZLICZANIE KOSZTOW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA

PRZEZ O S O BY Z AMIESZKUJĄC E W O KRE ŚL ONY C H B UDYNKACH
LUB OSIEDLACH

§16

W ramach ewidencji księgowej kosztów gospodarki zasobami mieszkaniolvymi
wyodrębnia się ewidencję kosztów utrzymania nieruchomości Spółdzielni określonych
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniolvych.
Do kosztów utrzymania tych nieruchomości zalicza się wydatki Spółdzielni, określone
rodzajowo w § 6 ust. 4 niniejszego regulaminu.
Koszty wymienione w ust. 1 są rozliczane na poszczególne lokale, do których
ustanowione są tytuły prawne do lokalu (oraz zajmowane bęz tytułu prawnego)
proporcj onalnie do powierzchni użytkowej lokali.

XII. USTALANIE OPŁAT ZAUŻYWANIE LOKALI

§17

Obciązenie poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
dokonane według zasad określonych w poprzednich rozdziałach regulaminu, może byó
pomniejszone o:

1) przysługujący człoŃom Spółdzielni ldziń w pożytkach z majątku wspólnego
Spółdzielni na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni,

2) przysługujący właścicielom lokalu ldział w pożytkach z nieruchomości wspólnej.
Właściciele lokali, niebędący członkami Spółdzielni nie mają prawa do udziału
w pozytkach z majątku wspólnego Spółdzielni.
Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadĄące na dany lokal, nie pokryte
pożytkami z majątku wspólnego Spółdzielni lub pożytkami z nieruchomości wspólnej,
muszą byó pokryte opłatami uzl.tkownika lokalu.
W odniesieniu do składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dla
których jednostką rozliczeniowąjest 1 m2 pow. uzytkowej lokalu podstawę do obciązenia
opłatami za używanie lokalu stanowi powierzchnia danego lokalu uwidoczniona w
decyzji o przydziale lokalu lub w umowie ustanawiającej prawo do lokalu, bądź
wynikaj ąc a z pt zepr ow adzonej inwentaryzacj i p o wi e r zchlni l o kal i.
Ustalone w planie gospodarczo-finansowym gospodarki zasobami mięszkaniolvymi
koszty eksploatacji, konserwacji, wywozu nieczystości, podatków lokalnych oraz
odpisów na fundusz remontowy planowane na dany rok kalendarzory rozlicza się na
wszystkie lokale zajmowane :

a) na waruŃach spółdzielczego prawa do lokalu,
b) na waruŃach najmu,
c) na waruŃach prawa odrębnej własności,
d) beztytułu prawnego.
W wyniku rozliczenia ww. kosztów Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdza jednostko-
we stawki opłat zaużywanie lokali liczone w złlmzlub złlosobę i zatwierdza wysokość
opłat przypadających na poszczególne lokale, zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni
i niniej szego regulaminu.

l.

2.

ĄJ.

4.

5.
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6. Opłaty dotyczące kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków ustalone są
zaliczkowo w oparciu o zasady ustalane w rozdz.IV niniejszego regulaminu, a następnie
r ozliczane indywi dualnie z użytkownikami l o kal i w g f akty cznych ko s ź ów ob ciĘających
te lokale.

1.

§ 18

Najemcy lokali mieszkalnych i uzltkowych wnoszą opłaty w wysokości określonej
w umowie najmu lokalu. Zasady i tryb wynajmowania lokali użytkowych przez
Spółdzielnię, określają ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Od najemcy
lokalu użfkowego, optócz stawek czynszów najmu pobierane są opłaty z tyiilu zwrotu
kosztów centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody. Ponadto oddzielnie najemca
może byó obciĘany za zużycie wody zimnej i energię elektryczną jeżeli koszty z tego
tytułu nie zostały uwzględnione w stawce czynszu najmu, a lokal posiada indywidualne
olicznikowanie energii elektrycznej i wody.
Osoby użytkujące garaże (lub miejsca postojowe w garńach wielostanowiskowych)
wnoszą opłaty w wysokości zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, na
podstawie uchwalonego na dany rok planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni.-Opłaty 

tenaliczane sąw zł/Ń iuwzględniają
a) odpis na fundusz remontowy w wysokości stawki uchwalonej przez Radę Nadzorcz%
a) podatek od nieruchomości wg stawki uchwalonej na dany rokprzez Rady Miast,
b) opłaty zawieczyste użytkowanie gruntów,
c) inne koszty wymienione w planie gospodarki zasobami mieszkaniov\ymi .

Osoby zĄmujące mieszkania bez tytułu pfawlego, obcięarte są opłatami pokrywającymi
koszty gospodarki zasobami mieszkanio!\rymi wg tych samych zasad co człoŃowie Spół-
dzielni.
Byli najemcy lokali uży.tkowych, ktorzy po rozwiązaniu umowy najmu lokalu nie
przekazali lokalu do dyspozycji Spółdzielni, obciĘani są za okres bezumownego
korzystania z lokalu odszkodowaniami w wysokości 200Yo poprzednio obowią7ującego
czyns^I najmu.

§19

Opłaty za używanie lokali powinny być zgodnie z postanowieniem Statutu Spółdzielni
uiszczane co miesiąc, z góry do dnia 20 każdego miesiąca.
Obowiązek uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 powstaje z dniem zawarcia ze
Spółdzielnią umowy ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu, a ustaje z dniem
przekazania opróżnionego lokalu do dyspozycji Spółdzielni. Gdy umowa ustanowienia
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawieranajest z człoŃiem, który prawo
to uzyskał w wyniku wygrania przetargu, obowiąek ponoszenia opłat określonych
w ust. 1 powstaje z dniem upływu określonego w ogłoszeniu o przetargu terminu
wpłacenia wkładu budowlanego, chyba ze umowa ustanowienia własnościowego prawa
do lokalu zostałazawartaprzed upływem tego terminu.

W przypadku nabycia na podstawie umowy notarialnej spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu lub prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomośó
nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłat, o których mowa w ust. l, od dnia
zawarciaumowy notarialnej przenoszącej na niego prawo do lokalu.

1.

3.

4.

2.

a
J.



4.

5.

6.

12

Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia może
pobierać ustawowe odsetki zazwłokę. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od pierwszego
dnia następnego miesiąca po terminie określonym w ust. 1.

Kwoty wpłacane z tytńu opłat za używanie lokalu zalicza się w pierwszej kolejności na
poczet najdawniejszych zadłużeń, chyba że członek na dowodzie wpłaty wskże inny
okres.
Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłń zaużywanie lokali.

§20

O zmianie wysokości opłat za używanie lokali Spółdzielniazobowiązana jest zawiadomić
osoby, którym przysługują ty,tuły prawne do lokali, oraz osoby zajmujące lokale bez
tytułu prawnego co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale
nie później niz ostatniego dnia miesiąca poptzedzającego ten termin.

Terminy podane w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zmian wysokości opłat za
używanie lokali spowodowanych zmianąliczby osób zamieszkujących w danym lokalu.

§21

Członkowie Spółdzielni mogą kwestionowaó zasadnośc zmiarty wysokości opłat w
postępowaniu wewnątrzspołdzielczym określonym w Statucie Spółdzielni , lub bezpo-
średnio na drodze sądowej. Właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą
kwestionować zasadnośó zmiany wysokości opłat v,ryłącznie na drodze sądowej.
Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspołdzielczego lub sądowego nie zwalnia
wymięnionych osób z obowiązku terminowego wnoszenia opłat w zmienionej przez
Spółdzielnię wysokości.
Za wnoszenie opłat za używanie lokali , solidarnie z człoŃami Spółdzielni,
właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni oraz najemcami lokali
mieszkalnych i osobami zajmującymi lokale bez §tułu prawnego odpowiadają
l) stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z vłyjątkiem pełnoletnich

zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające
z lokalu,.

2) osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu.

Odpowiedzialność osób, o których mowa vłyżej ogranicza się do wysokości opłat
należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

§22

Opłaty zaużywartie lokali powinny być wnoszone na rachunek bankowy Spółdzielni podany
na blankietach wpłat z Wszczęgólnieniem nazwiska i imienia wpłacającego oraz adresu
lokalu, którego wpłata dotyczy,

1.

2.

1.

2.
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XIII. ROZLICZANIE SPŁATY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

§23

Rozliczęnia spłaty kredytów mieszkaniolvych wraz z oprocentowaniem dokonuje się dla
lokali mieszkalnych zajmowanych na warunkach lokatorskiego lub własnościowego
prawa do lokalu, obciązonych kredlem zaciągniętym przęz Spółdzielnię.
Obcią7anie użytkowników lokali mieszkalnych spłatąrat kredytów mieszkaniowych wraz
z oprocentowaniem, dokonywane jest wg obowiąujących postanowień ustawy
z 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniolvych ...

(Dz.U. Nr 5 poz. 32 z pożn. zm.).
Szczegółowe zasady i warunki naliczania rat miesięcznych spłaty kredytów, naliczarlia
i umarzania odsetek od kredytu oraz zasady i waruŃi zawieszania spłaty rat określa usta-
wa, o której mowa wyżęj.
Na wniosek czło1,1ka, może być dokonana w każdym czasię z wpłaconych przez niego
środków częściowa lub całkowita spłata kredytu mieszkaniowego wr:az z
skapitalizowanymi odsetkami. Ustalenia wysokości niespłaconego kredytu i skapitalizo-
wanych odsetek dokonuje się na dzień, w którym członek dokonuje częściowej lub cał-
kowitej spłaty kredytu.

1.

XIV. ZAKRES OBOWIĄZKOW SPOŁDZIELNI

§24

W ramach pobieranych opłat zaużWanie lokali, Spółdzielnia jest zobowiązanazapewnió:
a) w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniolvych - utrzymanie domów

w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszystkich
instalacji i urządzeń w budyŃach oraz ich otoczeniu, sprawną obsługę
administracyjną

Obowiązki Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali finansowane z funduszu
remontowego otaz obowiązki obcięające użytkowników zajmujących lokale
w budyŃach Spółdzielni określone są w oddzielnym regulaminię zatwięrdzonym
ptzez Radę Nadzorczą.
W stosunku do uzytkowników zajmujących lokale na zasadach najmu obowiązki
te wpisane są jako składnik warunków umowy najmu.

XV. OPUSTY W OPŁATACHZAUZYWANIE LOKALU

§25

1. Opłat za używanie lokali naliczanych wg liczby osób (zaliczkowe lub ryczałtowe opłaty
za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, energię elektryczną
ogólnego uzltku , gaz) nie pobiera się od osób czasowo przebywających poza miejscem
stałego pobytu, jeżeli okres czasowej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niz 60 dni,
pod waruŃiem:

J.

ż.
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a) zgłoszenia tego faktu przez użytkownika lokalu na piśmie do Spółdzielni przed
okresem czasowej nieobecności,

b) dopełnienia określonych w odrębnych przepisach obowiązków w zakresie ewidencji
ludności oraz wykonywania obowiązku meldunkowego.

2. Zarząd Spółdzielni, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić z wymienionych
w ust. 1 opłat osobę, która pomimo nie wymeldowania się z lokalu, faktycznie przebywa
poza lokalem, np.: wyjechała na studia do innej miejscowości, wyjechała czasowo za
granicę, odbywa służbę wojskową przebywa w zakJadzie kamym, przęz dłuższy czas
przebywa w szpitalu itp. Decyzję o czasowym zwolnienil z opłat podejmuje Zarząd
Spółdzielni, pod warunkiem wiarygodnego udokumentowania przez członka Spółdzielni
faktu niezamieszkiwania danej osoby w lokalu przez okres trwający nieprzerwanie nie
krócej niż 60 dni. W sytuacji gdy nie można uzyskaó dokumentu potwierdzającego
faktyczne przebywanie poza lokalem za wiarygodne, uznaje się pisemne potwierdzenie
tego faktu pIzez co najmniej dwóch sąsiadów mieszkających w tej samej klatce
schodowej.

3. Brak zgłoszenia o zmniejszeniu liczby osób zamieszkałych w lokalu nie daje podstawy do
domagania się korekty naliczeń opłat za uzywanie lokalu za okres wsteczny
przekłaczający 1 miesiąc.

4. Zmniejszenie obciĘeń z tylułu opłat za używanie lokali naliczanych wg liczby osób
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje od pierwszego dnia miesiąca po
miesiącu, w którym nastąpiło zgŁoszenie zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu.
Obniżki w opłatach rozliczasięzużylkownikami lokali w okresach miesięcznych.

§26
1Ą R łers1. Niniejszy regulamin uchwalony zostńprzezRadę Nadzoraząw dniu .......*. .r,..,..........

i obowiązuje od dnia uchwalenia. '

Z.Truci moc regulamin uchwalony zostałprzęz Radę Nadzorcząw dniu 6 grudnia 2005 r

Rada Nadzorcza
Spółdzieln i Mieszkan iowej

,,PERKoZ
w olsztynię

mgr inż. Włodzim



ANEKs
do reg u la m i n u rozliczania kosztów gos poda rki zasoba m i m ieszkan iowym i

i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Perkoz" w Olsztynie.

§1

1. W rozdziale lV Rozliczenie kosztow dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków
§ 8 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie :

,, Podstawą do ustalania opłat za zużycie wody są wskazania wodomierzy
indywidualnych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i uzytkowych
pomnozone przez aktualną cenę wody to jest opłatę za jeden metr sześcienny
dostarczonej wody i odprowadzanych ściekow ustalonej w taryfie obowiązującej
na terenie danej miejscowości.
Do opłat za zużycie wody i odprowadzania ścieków dolicza się opłaty
abonamentowe w wymiarze naliczonym przez przedsiębiorstwa wodociąów
kanalizacji.
Rożnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głownego w nieruchomości , według
którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą a sumą wskazań wodomierzy
indywidualnych zamontowanych w lokalach stanowi wodę niezbilansowaną.
Opłatę za wodę niezbilansowaną rozlicza się następująco :

a) do wymiaru opłat eksploatacyjnych wprowadza się dodatkowy składnik
opłat ,, opłata za wodę niezbilansowaną' w wymiarze miesięcznym
w złotych za lokal w ryczałtowej wysokości ustalonej przez Zarząd
Spółdzielni na budynek lub nieruchomość na podstawie przeprowadzonej
analizy zużycia wody i odprowadzania sciekow z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

b) Niedopłaty lub nadpłaty wynikające z rocznego rozliczenia opłat ryczałtowych
za zużycie niezbilansowanej wody dla budynkow lub nieruchomości w roku
sprawozdawczym nalezy rozliczyc w koszty eksploatacji podstawowej danej
nieruchomości lub budynku na lokale mieszkalne i llżytkowe w stosunku do
zajmowanej powierzchni uzytkowej w złotych za 1 m' .

Nadmiar lub niedobor kosztów za zużycie wody i odprowadzanie ścieków
przechodzą do planu i prognozy wymiaru opłat eksploatacyjnych w roku
następnym",

§2
Aneks wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i stanowi integralną

część regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą td dniu 23.X.2009 roku

Rady

-] i} i\j i i,;:;ł {,],1
nja, jż -, l, ',.,---,1
,:,r:.,",; i, , ,,, ,!

Sekretarz Rady



ANEKs
do reg u lam i n u rozliczania kosztów gospoda rki zasobam i m ieszka n iowym ii ustalania opłat za używanie.lołali w spółdiielni Mieszkaniówej

. ,,Perkoz'' w Olsztynie.

§1

1,Wrozdziale l,,Postanowieniaogolne'' -w § 3 ust2 skreślasiępkt.c2, W rozdziale Vll. ,,Rozliczanie koŚztów 
".1"rgii 

erer,iilc=ne; ogolnego użytku,,skreśla się dotychczasowe brzmienie § 12 ;*fi.uj",ię,1, KosztY zakuPu energii elektr/cznej ' 
ewiJenÓ;onu;e się oddzielnie dlakazdej nieruchomości i obejmują:'

a) energię zuŻytąna oŚwietlenie klatek schodowych , piwnic, pralni, suszarni,b) energię zużytąna oświetlenie przyległych terenow,c) energię zużyta na ogrzewanió pomieszczeń ogólnego uzytkuw nieruchomościach przy ul. Kanta 17, 19, "l"ro"i,"i 60, 62,64,i Jarockiej 68, 70, 72 w Olsztynie,
d) energię zuŻYtąw wymiennikówniach w nieruchomościach Hanowskiego 9,Janowicza 6 i 8, Mroza 13, Pstrowskiego 18, 18A, 18B, 18Ci Turowskiego 8 w olsztynie oraz w kotłowniach gazowychw nieruchomoŚciach pzy,ul. WilcŻyńskiego 25n izieione; oił olsztynie,e) energię zużytąw garazach2, Koszty .zakupu enórgii elektrycznej zużytej na oświetlenie klatekschodowych, piwnic, pralni l śuszaini rózncza się na powierzchnię_ yzytkową lokali mieszkalnych w danej nieruchomości.3, KosztY zakuPu energii elektrycznej na 

-'oswiettenie 
przyległych terenówrozlicza się na ogolną powiezchnie lokali mieszkalny.n ]' uzytkowychi garaży w danej nieruchomości.4 KosztY zakuPu energii elektrycznej zużytej na ogrzewanie pomieszczeńogolnego uzYtku rozlicza sĘ. na ioszczegotnó lokale *' budynkachdanej nieruchomości w których występup-- ogrzewanie elektryczne tychpomieszczeń.

5. koszty zakupu energii elektrycznej zużylej w wymiennikowniachi kotłowniach gazowych rozlicza sió n" 
- 

ogoiną po*ieźcńńię uzytkowąlokali mieszkalnYch.i uzytkowych w budynt<acn w dane;' nierucnóósci.6. koszty energii elektrycznej zużywanej na potzeby garaży rozlicza sięna powierzchnię uzytkową garaży w obrębie 'oJńei-'nieruchomości.
Koszty rozlicza się według zasad:
a) w garażach opomiarowanych wg wskaza n uządzen pomiarowych . wpzypadku wystąpienia .rożnicy pomiędzy urządzeniem pomiarowymgłownYm a uządzeniami pomiirowyri * garażach , róznicę kosztówrozlicza się na powierzchnię uzytkowątych garaży.b) w garazach nieopomiarowanycrl, - roś=fi iizycia energii wgwskazań uządzenia pomiarowego głowńego na te garaże rozliczasię na powiezchnię uzytkową tyón garazy".

§2
Aneks niniejszy uchwalony został pżez Radę Nadzorczą w dniu 20 października 2011 ri wchodzi W ŻYcie z dniem 1 styiznia 2o1Ź roku i stanowi integralnączęśc regulaminu uchwalonego pżez Radę Ńadz ór*a u oniu 23.X.2009 roku

Rada Nadzorcza
soołdzielni Mieszkaniowei' ,,PERKoZ" p§zEh]

adzorczej

w Olsztynie



ANEKs
do reg u lam i n u rozliczania kosztów gos poda rki zasoba m i m ieszka n iowym i

i ustalania opłat za uŻywanie.lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej
,,P erkoz'' w Olsztyn ie.

W rozdziale lV Rozliczenie kosztów dostawy wody zimnej i odprowa dzania
ścieków dokonuje się następujących zmian :

1,

§1

w § 8 ust 2 w pkt b w pienłszym zdaniu po słowach sprawczdawcziłpn
skreśla się daiszą część zdania o treści :

nieruchomoŚci lub budynku na lokale mieszkalne i uzytkow" ' * stosunkudo zajmowanej powierzchni uzytkowej w złotych za i ńż ";a wpisuje się :

,, rozlicza się w kosztach eksploatacji podstawowej danej nieruchomości lub
budynku".

W § 8 ust.S po pkt 3 dodaje się pkt. 4 o treści :

w przypadku, kiedy budynek jest podłączony do systemu zdalnego odczytuwodomierzy, za lokal opomiarowany rozumie się rol.ai 
-ńłposazony

w wodomierze podłączone do systemu zdalnego odczytu.

§2

Dotychczasowy § 9 otrzymuje brzmienie :

1" UzYtkownicY nieopomiarowanych lokali mieszkalnych i uzytkowych - to jestktozY odmawiają zainstalowania wodomierzy w swoich lokalach , orazuzytkownicy lokali nie posiadaiąc,y wodomierzy podłączonych do systemuzdalnego odczytu , a połozonych w. budynku iodłączonym do systemuzdalnego odczytu wodomierzy - obciążini są opłatami ryczaftowymi zazużycie wody i odprowadzanie ściekow.
RYczaft miesięcznY dla lokali mieszkalnych wynosi według ustalonychnorm zużycia :

a) woda iodprowadzanie ścieków 
_ , _ 8 m3 na osobę,b) za wodę do podgrzania ( w mieszkaniach z C.W uzytkową )-- ł'r.' na osobę

w lokalach, w których nie występują osoby zameldowane przyjmuje się ryczaftjak dla 1 osoby,

2.

4)

Dlr^-^* 
-;^^:^_-... 

_tl_ l rt\Jw4crlr llllę§lytJz.lly uli1 l('lKall UZYTKOWYCn WYnOSi WedłUg
zużycia:
a) woda iodprowadzanie scieków
b) za wodę do podg zania ( w lokalach z C.W uzytkową ) -w lokalach prowadzących działalność jak fryzjór, kawiarnia
rybny l t. p miesięczny ryczaftzwiększa iię o i cjo "l,

ustalonych norm

7 m3 za lokal,
3,5 m3 za lokal,

restauracja, sklep

Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom ani korektom"



2" odczYtY wskazań wodomierzy, indyw.idualnych dokonywane są w okresachkwańalnych w ostatnim tygodniu twałału *tć,i;g" dotyczy"Jł, -
odczyty wodomierzy elektronicznych dokonywanJ .ą drogą radiową,zgłoszenie stanow wodomierzy mechanicźnych-w lokalu należy do obowiązkowuzYtkownika lokalu ktory zg-lasza ten stin nie później niiJ.t"tni"go dniakwartału, którego odczyt dotyczy.
Zgłoszen odczYtów wskazań wodomierzy należy dokonywać w formie pisemnejwrzucając je do skrzYnki ,,Woda" na klaice scnooowe; , oÓ.t"iĘąc do biura

s§ii'§[=l!| 
ooo"ez Portal internetowy spoń.i"lni - " - *Lit',iorninirtrrói"

Kontrolne odczyty wodomierzy w lokalach
uprawnionylch pracownikotąl Spółdzielni.

będą dokonywane przez

3, W PrzYPadku braku zgłoszenla stanów wodomierzy za aany kwartał, podstawąustalania oPłat jest zużycie wooy na zainstalowanych licznikachz PoPrzedniego kwańału, Pov,tyższa zasada d"Ń;y tylko dwóchkolejnYch okresow rozliczeniowych. ' p" odczycie ooxonariym w kolejnymokresie rozllczeniowym zastosowana prognoza ,rrń; ;ilffi" kor"k.i".
4, Brak zgłoszenie odczytu wodomierzy przez więcej niż dwa kolejne okresyrozliczeniowe skutkuje rozliczenie r' ,uiya^ wody od irzeciego okresurozliczeniowego według zasad jak 'd6 lokań nie opomiarowanychpodanych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

Dokonane rozliczenie w ołrósie Óraku odczytów, na. podstawie prognozowanegozuŻYcia a nastęPnie Przyjętych norm zuzyiia- 1at ota toxali ni"lporiarowanychjest rozliczeniem -- 
ÓŚtatecznym -' -i- nie podlega korekcie.Lokal uzyskuje status lokalu nie opómiarowanego .Dalsze rozliczanie według . wodomieo' i;;y,ridualnych mozliwe będzieod nastęPnego okresu iozliczenioyeg;' po'' udostępńieniu wodomierzy doodczYtu Przez pracownika Społdzie'lni. 'Óokonanf ' ;t";- ołczytu jestPoczątkowYm stanem okresu r.ozliczenio*"go * któryń ,.orli.."ni" zużyciawodybędzie według wskazań wodomierzy.

5" W PrzYPadku udokumentowania niezawinionego przez uzytkownika lokaluuszkodzenia wodomierza lub gl9mbv ?il;iil; do rozliczeiia zuzycia wodyza okres międzY ostatnim odczytem wstazań a ivymianą wooómierza lub plombyna nowe stanowić będzie symutacja średniego zużycia wody w poprzednimokresie rozliczeniowym.
Taki tryb rozliczenja moze byc tylko przezjeden okres rozliczeniowy.W przypadku uniemozliwieńia ObXonania, *vrnńnv- uszkodzonegowodomierza lub założenia , promov rozlic zanie zużycia wodyi odProwadzania Ścieków od drugiego okresu rozliczeniowego dokonanezostanie jak dla lokali _ . nie' - opórLiowanych podanych w ust.
1":l:':1=,:l" paragrafu" Do|onane i5Ji.ilri" o ktorym wyżei mowa iest'-rrivłiJltlęlli ostateeznym i nie podlega korekcie" 1-ó6i ,;liŃ;'""";rj;,;lokalunie opomiarowanego

Dalsze rozliczanie według wodomierzy indywidualnych mozliwebędzie po wymianie wodomierza run, pńńv od nowego okresurozliczeniowego, Dokonany stan odczytu iJsi 
-'po..itior!H"'.T"n", 

okresu
fflril'"Tffi"H,j,.:;y.m 

rozliczanie zużyóii wooy uiori.j Jot on"n" według



6. Uzytkownik lokalu jest zobowiązany do umozliwienia upowaznionemu
pracownikowi SpÓłdzielni odczytu kontrolnego wodomierzy Odmowa
umozliwienia odczytu wodomierzy powoduje rozliczenie lokalu za dany okres
rozliczeniowy i następne w9 zasad jak dla lokali nie opomiarowanych , o ktorych
mowa w ust, 1 niniejszego paragrafu

Dalsze rozliczanie według wodomierzy indywidualnych mozliwe
będzie po umożliwieniu dokonania odczytu kontrolnego - od nowego okresu
rozliczeniowego, Dokonany stan odczytu jest początkowym stanem okresu
rozliczeniowego w którym rozliczanie zużycia wody będzie dokonane według
wskazań wodomierzy.

7. W przypadku stwierdzenia ingerencji lokatora w układzie pomiarowym
powodującym zaburzenia wskazań chociażby na jednym wodomierzu zimnej lub
ciepłej wody, odczyty ze wszystkich wodomierzy w tym lokalu nie będą
przyjmowane do rozliczenia. W okresie rozliczeniowym w którym zaistniała
powyższa sytuacja lokal taki będzie rozliczony według zasad jak dla lokali
nie opomiarowanych , o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
Uzytkownik lokalu zostanie obciązony kosztami naprawy , legalizacji i montazu
nowych wodomierzy w lokalu.

Dalsze rozliczanie według wodomierzy indywidualnych mozliwe
będzie po doprowadzeniu układu pomiarowego do sprawności technicznej - od
nowego okresu rozliczeniowego, Dokonany stan odczytu jest początkowym
stanem okresu rozliczeniowego w którym rozliczanie zużycia wody będzie
dokonane według wskazań wodomierzy.

8. Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ściekow
dokonywane jest przez Społdzielnię do 30 dnia po upływie kwartału, którego
rozliczenie dotyczy.
RÓżnica powstała w wyniku rozliczenia opłat zaliczkowych, o ktorych mowaW § 8 ust, 3 z uwzględnieniem opłat za nie zbilansowaną wodę o ktorych
mowaW§ 8 ust2 pktb - wstosunku dofaktycznie naleznych opłat jest
rozliczana następująco:

a) nadpłata zaliczana jest na poczet najblizszych nalezności z tytułu opłat za
uzywanie lokalu, a w przypadku osob zalegających z opłatami - na poczet
zadłużenia,

b) niedopłata zostaje zaksięgowana na obciązenie konta czynszowego i winna być
uregulowana w miesiącu, w ktorym uzytkownik otrzymał rozliczenie kosztow
zużycia wody.

9.. Uzytkownik lokalu moze reklamować wynik rozliczenia kosztów zużycia wody
w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Reklamacja winna byc złożona ni
PiŚmie i zawierac uzasadnienie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji powiadamiasię uzytkownika lokalu w terminie 1 miesiąca.

§3
Aneks Uchwalony został Uchwałą Rady Nadzorczej w dniuAneks wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2013 r
część regulaminu uchwalonggo przez Radę Nadzorczą

././ź.ó§. €c43u
i stanowi integralną
w dniu 23.X.2009

*:,9e t\ladroncza
sp rxc iię i5 l *fi .Ęiii§ń'

1.

2.

roku

Rady


