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. \X,'arszawskiej Sp ółdzietni Mie szkaniorve j,, Zolibotz Cenralny"

, an;, .ĘT 2012 rok.,

rv sprawie zmiany uchrvały Rad1, §3|1rotczej \\rSńj C" nr 3/2a10 z t]nia 22.a2,2010r.w sprawie zasad
rcreliczania kosetó,;r, głlspodatkj zasobami lclkalow,u-rni otaz ustalania opłat lokalov,1,"ch

Rada Nadzorcza, działając na rł,niosek Zarcądu, uchu,ala. co następuje:

§1 W uchu,ale Rady Natizorczej \\SNI ,.Zr]" m 31201,0 e dnia 22.a2.2alat rr,prorvadza się rrastępujące

zmianv:

1. W §1 ust. 3

- pkt. 2) rv brzmieniu: ,,o.tabjl nie bęłłłz"łe ciłankałłi SPółdiiłlui, Pa:iłdĘan ułe.rnł,iłiowł prapa dł loka/u /łł!ł bęcłłln

łł, ł aś d d e larłl i lłł b w sP ó łw ł aś cici e /a ru i wj, a j yg $ 71 i o n y c h k ka /i, "

zastępuje się pkt. 2) w bzmienitr: ,rosoby nie będące członkami Spółdzielni, posiadające

spółdzielcze, własnościowe prarłro do lokalu lub będące właścicielami lub współwłaścicielami

wyodrębnionych lokałi".

2.w§4

- ust. 4 lv brzmieniu,. ,,Ko.łł\ _f,uudaląu r€rJoftlnw€śa, które Prv1ładĘą na lokale niespkalne bgtląłł u uałuanizł

t$onków SPółdryehi nryą fuć 1łokłJućł??e, ą ńvdków Połhod7ąrych 7 adpira ad t]ochołlłjw 7 dĘałalnańi goĘodarcryi

SPółdĘelni, którego rocąną wjsokol'ć okreś/a Raia }\adiorcya a, achpale o planie .fżnawowy?? 0?a< 4 a,sku i dryałalrości

ryo.rPadarcąeJ SPółd7te/ni 7a rok PoPrąedni na Podstawie słłłsawłlql ał:hlłaĄ, lł7alnega Zgrcnłat!.7enia."

zastęprrje się u-tt,4 w brzmieniu: ,,Koszty funduszu femontowego, które przypadaią na lokale

mieszkalne będące w używaniu członków §półdzielni mogą być pokryrvane z zysku z

działalrłaści gospodarczej Spółdzielni za tc.k poprzedni na podstawie §to§owlrei uchwĄ
'Walnego Zgrcmadzenia"' .

3. §r §5

- rrst. 9 w brzmieniu: ,,Ko,rv!y CZM, którc prylpadĘa aa lokalł niłsvŁalne będąłł w ua,waniu ciłanków Slłółdvieki

nagą bji Pakrjwałe 7środkńu }sałhod7ąEch ąodpiw ad dochodóły 7łł,{ała/nośi gaĘlodarlryj Spółdiieki, którego rołlna

wy-rokość akre-ila Rada Nadąorcia w ułhłyąle o Pltłnie Pnan.roe3ult arćłą ą ryłku ę. d{ałalłośń goĘadarcryj ,SPółtl7ielni 7a

rok PaPriedni ta Pod.ttawie storcwa{ uchłłałj lYalnego Zgrołudąenia."

zastępuje się ust. 9 w brzmieniu: ,rKoszty GZM, które przypadaią na lokale mieszkalne będące w

uźywaniu człor;.kórę Społdzielni mogą być pokqywalre z zysku z dziŃalnaści gospodarczej

§półdzielni za rckpoptzedni na podstawie stosownei uchwĄ §Valnego Zgtotnadzenia."

4. yr 
§(l

rv ust. 2

- pkl 2) w bgmieniu,, ,dostarc7enie ciepła i podgąanie woĄ;"

zastępuje się pkt" 2 rv ł:rzmienitl: ,,zuźycie eiepła do celów ogrzeł,ania i podgnania wody,"

- skłęśla się pkl $ i pkt" 5) r,r. łrrzmieniu: ,.4) ekrylłlataĘe i kanserwag't dłłnaJonu; 5) ekłpkałage i konłłrwaĘg

winĄ."



P( )DZ IAł, t{{ )SZT'r'l\Ł' {_iZ}f

w u§t. 9

- pkt. 1) lr,- btzmieniu: ,,opła! ła ekłPloataję,_l'łłnclus7.rłnłalttołł1, łrylkowanie wieą,ste, Połlatek od nierułłlołnośti,

a b e ęi e tr"e ni e S pó łdĘ e h i ; "

zastępule się pkl 1 w Ł,rzm_ieniu: ,ropłaty na eksploatacię, fundu§z femorrtorłlr, uźytkowanie

wieczy§te, podatek od nienrchcmości, koszty stałe dostarczęnia ciepła, domofony, rvindy;"

_ pkl 2) .x, brzmieniu: ,,7a/iłąki na tb§arcvełie łuoĄ i odProtład\enie ,ińeków, Padgąanie wrscli, łenlralne ogąewanie,

wjwóiśmiei, domo.fanj, winĘy (v nierntlsomo.fłiałh, w króT ch w3ilępajĘ)."

zastępuje się pkt, 2) rv brzrnieni,,:: o,zaliczki {ra do§tafcuenie wody i odptowadzenie ściekóv,, zużycie

ciepła do celów agtzewania, zużycił ciepła d* celów padgrzarria wody, -nywóz śmieci."

- ust. 10 lv l_ltzmienirr ,,Spółd{einił }łołłiera od ą,łonków bgdąłih łdjemrani mielł,: połajtlw3łh, gałary, lokali

łiemiesikł/ryłh i ąp,fi ałPól7j:sfu, łry,koąutĘąryrh płrydnioły łlĘmłl łł alłl iałpokojenia pofąłb niellkanłłrycl1

opłaĄ i ialitąki w wry.roko.iti ńwnq' kos{arl SPółdryelni n3kł7ałllłh w dołątianej rio umowy nĘmu kalkalat7i aPłat llłb

i a ay łu, fli,r e m lg m ro {icąe a ia wj, dat,Łów. "

zastępuje się ust. 10 lv bunrieniu: ,,Spółdzielnia pobieta od członków będących naiemcami miejsc

postoiowych, gataży,lokali rriemieszkalnych i części wspólnych, wykotzystujących ptzedmioty

naimu posadowione na nietuchomościąch zabudowanych lrudynkarni mieszkalnymi w celu

zaspokoienia pattzeb mieszkaniorłyclr, opłaĘ i zaliczlł w wysokościach równych kosztom

Społdzielni ,wykazanychw drlŁączanei do ufno\ły naimu kalkulacii tlpłat."

5. \\,§10

- ust. 3 rv btzmieniu: ,,PodĘał kos{óuł ęłlienal,łłł w *łnq' jednoltce ruąliiieniowej ła krls1! ęnienne CC ikoą§

ąnieme Prrygalowania. ClV' dokoływaqi.itsl, zu ęłiąr$a i brakiem adtlĘł/n1ch lic7yikóu na CO i C'W, na Podstcłwie

ęlęlia ielłła askd1ałeśo Pły,!ł łłkłai pomiałł,uo * ra{itąłniowj, któłjm jł,rt licryik łięła donawą cięła i
wlpółtęlnnikpad{ału łiEła łe lek ClY iC},1ullitęłv d/ajednotki rorJicveniolł{ jako ilałal.ń"etłniego niesięcynegrl

ry.tryńa ńęła łu okrełie be7"agręwania - akłari ietni ł;tłilłął7ołglmi wyruiennikałli CO, i średnie.go łniesigcinego 7w4lcia

ciepła w okru,ie gąewtryłn * układ ąfłrlou3, 7.łiiainie3c okrł"ra ro{icrynicwego,"

żastęLruje się ust, 3 w brzmieniu: ,,podział kosetów zmiennych w danci jednostce tozliczeniowej na

koszty emiennę CO i koszty zmienne przygoto§/a*ia C\Y dokonyrł,any ie§t na podstawie

otrzymany€h FV. \F nieruchornościach gdzie brak jest oddzielnych liczników na CO, na

podstawie zużycia ciepła rnskazanega pft,ez układ pomiarowo * rozliczeniowy, którym iest

licznik ciepła dostawcy ciepła i współczynnik podziału ciepta na cele C§r i CO, wyliczony dla

iednostki rozliczeniowei iako iloraz średniego miesięcznego zzlżycia ciepła w okresie bez

ogfzewania - ukłać lętni z vyłąceonymi wymiennikami CO, i średniego miesięcznego zwżycia,

ciepła rv okresie gtze:łxl-czyfn - uMad zimowy, z ostatniego okresu rozliczeniowego."

6. \\, §11

- ust. 5 w brzmieniu: ,,Zalicąki od aryłkownikółł bgCłryryłh nEelnłani lokali u"ptkowlłłh, wło.rręne i $tału ry.lryńa

(O rłoąna, u irł/eąnośłi od are.gu/owałi umowłjcll, pabitrułł! równiei Ę/kł; łł tak iluanym akresie g7ewtrym, K Cłn, ry

u4;srlkość tei ialicąki niesiętąne1, w ok,,"e.rie wno.rrynia oPłct musi, ło nafmnie1, Pokgłuać wsrystkie rłt7ne ko.r$ Pono.ryone



P( )1]Z]l\ł. K()§ZT(i\§ (}Z\1

Pry1.1Półdęieluię 7$lula dostarc-,,łnia CO do tegoya,-j-łkowłika" Zalic$i otl ąt:h1e uatkowłików, rłnls?o|l€ i.!1:Iału

PoĄ;wtnia uoĄ .rąPobielane g,łiłtołlłł. kh wysoka.ić określa Zalą4d."

zastępuje się ust, 5 w bremierriu: ,,Opłaty za ciepło zllżyte do celćw ogrzewania od uźytkowników

lokali uźytkorrych ptltliera się w tz."v. rrkresi€ gfzę\yczym, chyba, żł itlaczei stanowi umowa.

Opłata powyższa pokryT,va pełne focune koszty §półdzielni poniesione na oguanie lokalu.
'Wysokość opłat określa ZatząrJ."

7 \Y, lil2

- u§t. 1 rv brztrieniu: ,,SPóld7lelnia pobieru ori lta,trtąyriPóp /akali lnietikalłryth i ł7ęśłi wspólrgłh, łv rłtieigcąne,

ia/ic:lŁi ft,:ł Pllry! kasrjńł łiePła, któłjłll wJ:łokrlśi juł łilk,łła od /i;iĄ, osóll :&łoąłłłjcłl łlo opłał(poigąanił wodyi,

,łłłelraiu iakalu (CO) {)rd<,derr oboluiąryłląg,lh zy łkręs!ł ru{icryaiawi,m."

zastępuje się ust. 1w bąnienilt; ,,Spółdzielnia pobieta od użytkownikóq., lokali mieszkalnych i części

wspólnych, opłaty miesięczne, fia poczet kosztów stałych dostarczeaia ciepła, których wy,sokość

iest zaleźna ad metraźu lokaltr rvartaści tych kosztów w pcptzedzaiącym *kresie rozliczeniow},m

ofaz pfognozie na kolejny aktes tozliczeniowy. Spółdzielnia pobieta od uźYkowników lokali

mieszkalłł-cti i części wspólnyclr, za§czlł miesięczne 
^a 

paczęt zużycia ciepła do celów

ogtzęwaflia (kosztv zmienne), których lrT,sokość iest zaleźna cd mettaźu lokalu, vrartości tych

kosztów §§7 poprzedzającym oktesie rozliczeniowym araz prognozie na kolejny okręs

tozliczenioury a takżę zahezki rniesięczne na Foczet zużvcia ciepła do cęlów podgrzania wody

(koszty* zmienne), których wrysokość iest zaleźna od liczby osób zgłoszonych do oplat, ilości

wody (rł, mettach szeście nnych} zuźytei w-g wskazań liczników lokals}§"ych &a tzw. ciepłą wodę w

popreednim okresie rozliceeliow]r{n ofaz wartości kosztów zmiennych podgtzania 1m3 wody

w1,liczonego wg. §efi obowiązrriących rv pcłptzedzaiącym okresie rozliczenior,vytt| gtaz, prognozie

na koleiny okres rozliczeniowy,""

- ust. 2 rv brłtiieniti ,,,lpółrlĘł/łi,ł pobiuu or} aryłtkowników lrłkaii arytkałlyth 11,łvllrawą ialic:$e i§tłłłu kałęów

tiePła."

zastępujc się ust. 2 w btzłrienitr: ,,Spółdzielnia pr:biera od użYkowników lokali uĘtkowych opłaty

za drssłarczenie ciepła do celów ogrzewania łraz zaliczlł rra poczet kosztóv, (stĄch i zmiennych)

p<rdgrzania wody, któq,ch w}rsokość jest rłyliczaila fia podstawie ilości wodr, (w mettach

sześcietnyeh) zużytei rvg wskazań liczników lokalowych fla tżrńr. ciepłą w-odę v, poprzednim

okresie rozliczeniowl,m, kosztów dostarczęnia ciepła dla porlgrzania wody ptzypadaiących na

dany lokal orag kosztórv zmiennych podgrzania 1m3 wody wyliczonych 1vg cen olrowiązuiących w

poprzedzaiącym okresie tozliczeniorxr,lrn oraż ptcg§c}zie na kolejny okres raaliceeniorły."

3. y.,§20

, ust. .ł rv bgmieniu: ,,Spółd"Ęe/łicł f>obieru od uU,tkowników fokali mies7kalłłyLh ialicpki fiLł POryt ąelxlłaistltb

kłl s 7 ł ńł ko n s e nu a g i i łz łł o tu a t 7_eś n i a n ia i n s ta / a Ę i da m aJa n ó w, "

zastępuje się ust. 4 w bzmieniu: ,r§półdzięlnia pobiera od uźytkowników lokali mieszkalnych

opłaĘ za domofcny."

9" \\" §21
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KOS ZTtiW GZN{

, ust. 3 w brzmieniu: ,,SpółdĘłlnia pobiuw od węłkowłików lokali ruiesykalrych yaliąki na Poc7et ląecpwiłĄth

kosptów koasenuaĘi i anoworryśdania uind"

zastępuje się ust. 3 w bgmieniu: nrSpółdzielnia pobiera od użytkowrrików lokali mieszkalnych opłaty

za windy."

- ust. 4 rv bgmieniu". ,,Zwolniow ipłateaia ąaliąek ?ża POLxet kos{ów konsenuaĘi i anaworąeśniania wiłd są lokale

połoąone na Partłrach badln ków. "

zastępuie się ust. 4 w brzmieniu: ,,Zwolnione z płacenia opłat za windy są lokale Położone na

partetach budynków."

- ust. 5 w bgmieniu: ,,Zaliąka Pory}Flv, płacona od lłkali połoąonjth na Pierwsałtb Pietrath baĄnków jut

inniq'łąana o 500/o."

zastępuje się ust. 5 w brzmieniu: ,r0płata powyższa, płacona od lokali połoźonych na pierwszych

piętfach budynków iest zmniejsż,otra ł $toń."

§2. Uchvzała lvchodzi w życie z dniem pocljecia, jednakże ma ża§to§owanie do tazliczeńptzypadającrvch za

2a12 rc>k

§3. Integtalnączęściątej uchwały jest załącznk nt 1 zav,ierający tekst jednolity uchwały Radv Nadzorczei

V/SM ,,ZC" nr 3 /2010 z dnia 22.02.2010t, uuzzględniając,v zmiany szptowadzone rv niniejszej uchwale.

§4. Obecnych podczas głosowania był" /ł członków Rady Naclzorczej przy^starutowej liczbie 13

członków tejze Rady. Za uclrwałą w głos<r-nvaniu jawn,vm oddano {KJ g]osów, przy .V- glosach pzecir.rmych.

§ fil.,-RETARZ
itatlr ]'j,,;orqzej WSM "ZC"' uL^r^ĄŃ}ł

ĘtłXióta S|upek

/l{zEWODNIczĄcY
Rady Nadzo;2zej WSM,lC"
,':>;iA---L_-
&ch Marcinkowski



Zalącznik nr 1

do uchwaly Rady Nadzorczej WSM ,,ŻC" n)12012 z dnia".§!rŁoł,Ł*"

Tekst jednolity uchwały Rady Nadzorczej WSM ,,ŻC" fir 3l2a70 z dnia ż2.0ż.2alar. ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą Rady Nadzorczej W§M ,,żc" nr*1ż012 z dnia .*T JP,,IZr.

UCH\I,AŁA 1,1R 3l2ul
L{DYN'ĄDZOB.CZil

Warszawskiej Spółdzielni N{ieszkaniow-ej,, Z oliborz C entralny"

z dniaZ?lutega 2010 roku

rv sprawie zasaó toz§czagia kosztórv gospodał}.j zasabami lokalor.łymi oraz ustalania r:płat lokalorłych

Na podstawie §93 ust.1 pkt.13 statun} na wniosek Zarząóu, uclrwala się, co następuje:

RrłzdziŃ t - Z*sady ogólne

§1. 1. Uchu,ała określa zasaĘ rozliczeń kosztów- gospodarki zasobami lokalowymi z uwzględrrienięm

poszczególn,r.ch todza!ów lub grup tych kosztow otaz zasady ustalania opłat lokalowyclr.

2. Ilektoć lv uchwale tej morra jest o lokerlu lub lokalacłr bez dodatkowego okleślenia ich rcdzaju tozumie się

ptzŁz, ta lokale zde§niowa-ae w §3 ust.1 pkt,2 statutą to jest zarówno lokale mieszkalne, jatr< i takieZ lokale o innl-m

ptzeznaczeńu §r fylTl lokalę niernieszkalne (uęrkawe),

3. ilękroć w uchę.ale iej mowa jest o uż,vtkowrrikach lokali * r<rzl_rn:ie slę ptzez to:

1) członkórv Spółdzieini posiadając.vclr spć:łdzielcze lokatotskię pfawo do lokalu mieszkalnego, rvzględnie spółdzielcze

u,łasnościowe pfalvo do lokalu lub będących.t4aścicielami lub rv_qpółwłaścicielami rł1,-odrębnianych lokali;

2) osoby nie będące członkami Spółdzielni, posiada!ące spółdzielcze,'własnościowe pfawo do lokalu lub będące

właścicielami lub w-spółwłaścicielami rvy-odtębrrionych iokali.

§2. Roz§czanię kosztórv gospodarki zasobami lok*lowymi przeptowadza się w okresach tocznych pokr7wających

się z latami kalendarzowvrni.

§3. Kosz§ gospodarki zasobami Spółdzielni deielą się na: {1} koszty fu*duszu femontowego i (2i koszty

ekspioatacji.

R.ozdzi*ł 2 - Koszty funduszu femofrtowego

§4. 1. Koszry funduszu refionto§/ego są ewidencjolto§/afie na poszcuególne nietuchomości.

2. Kosztami funduszu femontowęgo są w szczegóirrości wydatki zwięane z:

1) temłrntami lub ociepleniem elewacji;

2) osuszenie m i zabezpieczerńem budy-nków ptzed skutkami wilgoci;



3} zabezpixczeniem i terna:tta_mi b*d,vnkó.r. rł-lnikająqych z konieczności usunięcia szkód PowstałYch w kons*ukcji

budl,łĘp;

4) remontar,:i i ociepleniem dachów;

5) remontami instalacji §/eJń{lętfznych bud,ł-nkowych;

6) temontami i odnar,,irianiem klatek schodorł1,,clr;

7) remontami i odnawianiem obiektórv tnałej atchitektury;

8) remontami chodników i dróg;

9) remontami i rrl-mianąwind;

10) zakładarriem instalacji domofonowej lv nieri;chomościaeh;

X$ <lostarvą i uT,mianą u rządzeń porrriatorvych, któr_vclr kosztu nie można poĘć r,v inny sPosób;

12) -"łyrniana okienek piwnicznych

13) stoiarki okiennej i drzrviowej w częściaclr wspóirrych łrudrrków-

14) wszystkimi innymi ptacami,, któryclr wl.konanie Rada Nadzotcza :7z*a za celowe do wł,konania i sfinansorvania z

funduszu femontowego.

3. śtodki na poĘcie k<_-sztórr, fundusz1_l temonta\ł€go poclrodzą z ptzychc:dów z lokali mieszkalnvch.

4. Koszry fupduszu femontolvęgo, które ptzypadalą na łokale rrrieszi<alne będące lv uzylt"aniu członkóv,'

Spółcziehi moga b,vć pokn.-wane z z,vsku z dziaŁalności gospoCarczej Spółdzielłi za rok poprzedni n* Podstawie

stosolŃlaei uch.ł,ały Waltego Zgu:rnadzeńa.

5. Zakres rzeczowy kosztów funduszu remontowego każdorazowo okreŚla Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale,

Rozdział 3 * Koszty eksploatacji
Cześćl*Zasadyogólne
§5. 1. Koszty eksploataeji są ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomoŚci iub kolonie.

2. Koszty eksploatacji dzie!ą się według spcscbu uzyski\gania przychcdów na pakrycie kosztów na:

1) koszty z.,łlązane z gospodarką zasobami mieszk*nior,v}-mi (GZNI):

2) koszĘ zńązane z działalnaśitĄ gospodatczą Spółdzielrri (d{aŁłlnłlść gołPtdarLąa).

3. I{osztv GZN,I dzielą się, według sposobu lłykotzystania nieruclromoŚci, na koszql:

$ aieruchomości zabudorvanl.ch budynkami mieszkalnł-mi (ek"rPloata$a buĄnkowa);

2) pozostałych nienichomości zabud+wanyclr i niezabud+wanych (e,hłploatago wk4,

4. I{oszty GZN{ deielą się tóv,nież, w zależncóci od moeliwości Spółdzielni wpływatria na wYsokoŚĆ łrPłat na

koszty:

1) niezależne od Spółdzieini, do który,ch należą koszty:



_ a) uzyt!6*uniu wieczystego i podatkrr od nieruchomości,

b) s,;rvozu śmieci,

c) dostarczonego ciepła i podgrzania,fr,,od,y,

d) dostarczenia wody i odptowadzenja ścieków.

2) zależ*e od Spółdzie-lni.

5. Koszg' eksplo*tacji Łludl,d<orvej będące podstavą ustalarria .vr.sokości opłat i zaliczek, ż §rtułu użytkorvania

iokali dla członków SPÓłdzielni są pomnie,iszane o koszq, działalności ga-"podarczej ponie_<i<rne na danej nier,_rchomości

oraz Powi,ększane o piocentolń.v-- &dziaŁ tejże nienrchomości v ekspioa_tacji ogólnej, określon;. stosunkiem powierzchni

lokali v.taz z Pomieszczeniami przyną|ęirrr-rr; liczone! w metrach ku,adrato.wych {rrełraą kkala) w danej nieruchomości do

łącznego metrażu lokali w całej Spółdzielni.

6. Kosząv eksPloataeji budl.trkowej bęclące podsta,vę ustalarria rłysokości opłat i zaliczek, z Ę,tĘłu użytkorłznia

lokali dla osółr nie będących członkami Spółdzielni są porrniejszżtLe o koszty <lziąłalności gaspo<iarczej poniesiorre na

danei nieruehomości.

?. I{oszty eksploatacji są ev-iderrcjono]ń,-afie i rozĘczane, iv celu ustalenia wysokości opłat i za§czek - w zależności

od rodzaju kosztórv - na udziałv, lokale, metraż lokali lub osoby zamieszki:!ące w lckalu.

8. Środki na PoĘ-cie kosztórv GZM poch<l dząz ptzychodóvr z lokali miesekaln;.ch ot1rz 7, rvynajmowania części

wspólłvch.

9. Koszty GZNI, które przl"padĄą na lokale mieszkalne będące rv użył-aniu członków Spółdzielni mogą być

Pokry-wane, z zysku z dziaŁalności gospodarczej Spółdzielni za rok popzedni na podstawie stosownej uchwały \{/alnego

Zgrornadzenia,

Część2-Oołan i;.a[czlł

§6. 1. Spółdzięlnta pobiem od uzltkorvników lokali mieszkalnych rniesięczne opła§ i zaliczki, §a pocu et kosztó-*i

GZN{.

2. Spół&ielnia p<rbiera od użytkowników lokali mieszkalnych następuiące zzljczlł na pocżet kosztórv GZVI za:

1) dostarczenie wody i odprowadzenie ściekórv;

2) zużycie ciepła do celórv ogrzewania i podgzania wody;

3) wl"wóz śmieci;

3. \X'przlpadlłu zgłoszenia nie zamieszkirł,ania lokalrr, §półdzielnia pobiera od lokalu opłaty i zaliczlł na zasadach

i w rq,s6Ę9§ci jak u, przypadku zgłoszenia do opłat jednej os,':b1,.

4. §fvsokość opłat i zaliczek określa się na podstawie rocenego planu finansor,vego otaz ,1a po<lstawie kosztów

poniesionych ptzez Spółózielaię, w ciągu sześciu miesięcy poprzedzai{cych zmianę rłrysokości opłat.



5. Rozliczenie zaliczek następuje do dnia 31 lT}alca każdego roku następujĄcego po zakończeniu roku

tozliczeniowego.

6. Opłary j za§czkj mogą być podrłlźsaane, przez Zatząd, w zwĘzku ze zwiększoną intensyrrmością eksploatacji

klkalu, powodujĄca wżi:o§t kosztór,v eksploatac,ii budynkorvej araz ułążli:,vości dla mieszkańców.

7 " a zmiańe r,v,vsakr:ści opłat i zaliezek derycluie Rada Nadz.;rcza lub Zatząd, o ile tak stanowi ta uclrrvała.

8. ZnianalxTsokości opłat i zaliczek następuje w- terminach ustawowych.

9. powiadomienie o wysokości opłat i ząhczek dla użi,tkownikórv lokali mieszkalnyclr składa się z następują.y.h

pozycji:

1) opłary na ekspioatacje, fundu§ż femofito\łT, użytko§/anie rvieczyste, podatek od nierucbomości, koszty stałe

dostarczenia ciepła, domofony, windy;

ż) zalsczlł rra dostarczenie rvody i odprowadzenie ściekórą zuż,ycie ciepła do celórv cgtzerr,anta, zużyci,e ciepła dc celów

podgrzania rvodi,,, lłl,rrrcz śrtrieci,

1S. Spółdzielnia pobiera od członków będących najemcami miejsc postojovyclr, gataży,lokali ruemieszkalnych i

części wspólnyclr, rvykorzvstuiąrych przednriot1, *ajn:u pcsadov.,io*e ła nieruchomościacir zabudowanych budynkami

nłieszkaln}rrni v. eęlu zaspokojerria potrzeb nrieszkarrtowleir, opłatv t za§czń rv rłysokościaclr rówtryclr kosztom

Spółdzielni rłTkazanych rr. drrłąceanej do umolv_v aaj*ru kalkulacji opłat.

czcśc 3 - kosztv niezależne od soółdzielni

l. użvrkowanie wieczvste i nodatek od nieruchomości

§7. 1. I{osztv ponosżone przez Społdzielnię z Ęrrułu rocznych opłat za uzytkowanie wieczyste gtuntów i opłat

podatku od nieruchomości będących rv zasobach Spółdzielri {aPła$ Pubłicina-prawnef są eu,idencjonorvaae i roz]iczane rra

nierachomości, w zaleźności od sposobu vj,kotzystania tejże łrieruchomości:

1) w całości w eksplelatacji ogólnej z wyłączeniem nieruchomości toz]iczanych w całości w działalności gospodarczej;

2) rr. całclści w ekspioatacji budynkowei;

3} v całości rv działah<lści gospodarczej -*, przsęadku nieruchr:imości ul,łączonych z eksploatacji ogolne| zgodnie z pkt.l;

4) proporcjona]nie vr eksploatacji ogólnej i w działalności gospodarczej;

5) ptoporcjonalnie rv eksploatacji ł:udynkowej i w dział*lności gospodarczej.

2. Podstawą ustalania r.ł7sokości_ tticznyclr krłsziów- ptzlpadaiąc:ich ria poszczególne nieruclromości z tytułu opłat

publiczno-plawTlycli,, jest ich powierzchnia liczona \ir §retrżch krvadtai<_l.łl.ch i pox,ierzchnia użytkowa budytrków

posadclrvionyclr na tejże niertlehcimości, liczona rł, mettaclr krvadtatorrTłh ę>xaz.nysckość apłaq, tocztej prcp*t}ajzrxej na

jeden rnett łirładtatłlu1, gfunflr danej nieruchomości lub powierzclrnię riżytkovą lrudynkow, zgodtrie że sto§o]&,flą deq,zją

ofganu admlnis tracji pań s ru,c,wc j lub dek]aracia podatkową Spółctzielni.



3. Podstavą wldczenia opłat rocżnych wtroszonych na ruecz Społózieini, przez jej członkórv, rł, związku z
; uŻltkowaniem lokali, z §ltl:łu opłat publiczflo pfawnJvch, jest łączny kclszt Spółdzielni z t€o tytułrł, ewidencjonowany i

rozliczanv w kosztaclr GZM.

4. Składnikami powyżseych opłat ptzwadaiących na iokal użytkowany ptzez człanka Spółdzielni są

1) rcczny koszt opłat ptzypadajacych na nieruchomość, na której posadorviony .iest budl,nek, w któ5,,m znajduie się 1okal

będący rv użltkolvaniu członka, wldczony na podstawie udziału, okteślonego w pfawomocnej uchwale o oktęśleniu

przedmiotu odtębnej własności lv danej nieruchomości

2) rcczny koszt opłat ptzypaĄtcych na nieruchomości tozliczane w eksploatacji ogo}nej podzielony na metraż loka[

będąc_vch w zasobach Spółdzietni i pomnożonej przez udział, o któr;,m mowa porłyżej

5. Porłyższe opłaq. członkowie Spółdzielrri wno-§zą na iej rzecz, w równvch, conriesięcznych tatach.

6. Opłaty tocżne z lokali, z tytułu aplat za użltkorvanie lrdecayste gfuntórv, którrlch uż_r-tkownicy nie są członkami

Spółdzielni są wtloszofle jednorazow-o do 31 matca każdego toku kalendatzow€go,

7. Opłaty publiczno-pfa§*§e §ą dla członków Spółdzielrri składnikarni miesięczn3.ch opłat lokalorłych

w1,-szczególnianych, każda oddzielnie, jakc"i osobna pc:zycja r,v porviadomieniu o rtysokości opłat.

8. Szczegółowy sposób ewidencjonowania i rozl:tczania kosztór,v i wysokość pow,vzszych opłat ustala Zaruąd

Spółdzielrri.

2. W}"v,óz śmięci

§8. 1. ł{oszty z Ę;tułu ]ń}aryozu śmieci są ewidencjofro\ir'ane i rozliczane na niefuchomości lub ko}onie,

2. I{oszty §ry,wouu śrnieci, rv zależności od kategori-i odpadów, są ewidencjoflowafrę i rozhczane, proporcionalnie,

w kosztach GZN{ i kosztach działalności gospodarczej lub wvłacznie w kosztach GZM lub wyłączrrie lv kosztach

dzia l aln ości gospodarczei.

3. Ktiszq; \!T§/ozu śmieci, eu.idencionowane i K)zl7cz.atlę rv kosztaeh GZ}/., §ą rozliczane na_ liczbę osób

zgłoszorryclr do opłat lokalo.xrych,

4. l{oszty \łTwozu śmieci ewidencjonowzne t razliczanę w kosztach dzia}alności gospodarczei sątoz§czanę na

meuaż iokali użytkorł7clr, z uwzględnieniem różnie wl,nikających z ptofilu działalności ptowadzonej w lokalu.

5. Spółdzielnia pobiera od użytkowników lokali mieszkalnycb zahczki f0 paczet rzeczywisrych kosztilw w1iwozu

śmieci.

6. Spółdzielnia pobiera od uzytkowników lokali uzytkowych zryczaltolvane opłaty za wryóz śmieci.

7.Szczegółowy sposób ewidencjonovzania i tozhczetia kosztów §,lr§/ozu śmieci oraz wysokość zahęzęk i opłat

okteśla Zatząd.

3. l)ostawa cjeoll. (COlipodurzanie wodl, (C'W)



§9" 1, I{oszĘ dostaw-1, ciepła i podgtzania*,oóv (kasł} cięła) sąewidencjonowane i trłzllczane na nierrrclromoŚci

lub kolonie( fednostka ro7lic7eniowa).

2. Koszty ciepła są ewidencjonowaae i tozLlęzanew kosztach {łZM i kosztach działa,lnoŚci gosPodarczej.

3. okresem ttlzliczeniorv-ym <11a kosztórł, ciostatry ciepła jest okłes od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia

ogrewania lokali rv Spółdzielni.

4. oi<resem rozi_iczeniorqm clla podgtzania wod1, jest okres, w któr,vm następuje tozliczentę

Społ<tzielni z uzytkownikami z §tułu dosta,wy w<ld;, i odprcrvadzerria ściekó,ł.

§10. 1. potlstawą do ustalenia kosztórv ciepła lv okresie fożlicżenio\ł1,.m są faktury otfzvtnane od dostarvcY,

których składnlkami są koszty stałe (cp. łata aboncłnenlcwa <L/ ftltr ąamówioną, oPłata PłryEłłłua, oPłała lłała) oraz koszĘ- zmienne

(opłała ąa tlasłarrioną łneł,,,,ię ciElną i jęi p,ęłł, ryoł!łlie ł,tul,.fą i ęliłcierl ciąła łłłka?ałO,łlt PłT(<akład }:arnialvlło 
* ło{iłryniołłŻ),

2.\{i jednostce tozlj.czenrorvej, cJo tozliczeń ustala się odrębnie kosz§ stałe i ktiszti- zmienne ogrzewańa (CO),

oraz kosztv stałe i koszq, zmienne przvgotowania podgtzaniawoóv (CV),

3" ]]odział lłosztórv zmierrnyclr rł, danei jedaostce rozliczeniorv-e! na koszty zmienne CO i koszty zmienne

pfz\€otovania CW clokrin r.varry jest na porlstaw.ie ottz,vrrranvch FY. W rrietuchotlościach gdzie btak jest ocidzieln,vch

]iczników na CO, na po<lstawie zuż,vćta ciepła r.r,skazanęgo ?tzez układ pomialo\ń/o * tozliczeniowv, ktÓ{ryn jest 1icznik

ciepła clłrstarvcy ciepła i współczvnnik pclclziału ciepła na cele C\\'' i CO, r.wliceonv dla jednostki rożlicżenio§'ej jako ilotaz

śteciniego miesięcznegrs z,lżycia ciepła w oktesie bez ł:gtze,łania * układ letni z wnłączonl'mi wvmiennikarni CO, i

średniego miesięczneg o zuż,yłiaciepła w- okresie gfze\rJcż}rm - ,;kład zimor,l-rr, z ostatniego okresu roZlicZenior.vegcl.

4. Dla lokali uĄ,tkow_vch położonych na pafierach budvnkóly, v, pofów-naniu z lokalami mieszkalnymi, PrzvPisane

koszry zmienne CO określa się jako dwukrotnie w-iększe, ż u\Jv,agl na \łT§tępo§ianie zwięlrszonych strat ciePła (tuięklia

kubafłłra ffA lilZ - aryrckie połuił1,ytąerłia, dava pnuieł7,hnia uiiryn. okieł, siłatj iePła Prryi otlłory dtryaiove * r<e§tg ohł'ilrunie dryui

pąeą k/ientółu).

5. Dla loka§ użytko.r"rych poł,rżonych we-il;frątrz bud,vnkórv mieszkainyclr, innyclr niź okreŚlonr,'cb rv ust.4, w

poróv,naniu z lokalanri rnieszkalnyrni, ptz,vpisane kosztv zmienne CC określn się jako 1,5 razy w-iększe.

6, Koszry,- zmierrne prży5|otovania C1&'w,jednostce rozliczeniowe1 rczVcza -się z uzytkow§ikami, nnoząc ustalone

zuźycie C§fl w lokalu pteez koszt ptz"vgotowania 1 m3 C\{'-

7. i{aszq.= przłgotorvania 1

rclzliczeniorvej porrrłiejszone o opłaty

m3 C§.' ablicza się dzieląc kos;t,, zml6nme pruł-goto§,alia CW w jecinostce

tyczałio.rre przez zużvcie C§1 r,v tej jedrrostce,

§lt. 1. po<lstawą rozhczenla Spółdzielni z uzytkolvnikami lokali w jednostce rozliczeniowej, z tvtułu dostarł1'

ciepła, są stafi)r iicznikó-*. urząćzeń pomiaro-wych umiejscowiollyc}i 1" jednostce tł:z§czenior.r'ej, faktLlry, o iakich lTlovJa lir

§10 iist.3, otrżJ,,maać o<1 dosiawc-1, z Ęti_rłri 7g)l1i-.łciepła i szczłgółow-e zasaóy tclzbicia kosztórł'- Powvzsze toz§czetłie jest

dolronlrvane po z akończ enir okre s u trlż]iczetł iorvegcl.



2. Ljż,tkor,vnik poĘ-va tóżnicę mięclzv kosztami ciepła, a rł5sokością rtniesion_vcŁi zahczęk rv ok,esie

rozliczeąiow.rm. vr terminie 30 dłri od dafr: otrzl-milnia porrladclmienia określającego §{:sokość tej różńcs- otaz

zańetająceuo razbczęnie kosztów i za|j.czeh.

3. Spółdzielnia toz}lcza nadrł1.2Ę* zal]czek zapłaconvch ptzez aży,tkoq,nika lv okresach rozliczeniowycir a

krlsztami ciepła, w ciąu 3C dni od dary dotęczenia uż,vtkownikorvi pł.irviadorrrienia, o któłlnr mo§,a w ust.2, ,ż Ęn'> zę

nadrłyźka ta. w pier-w-szei koiejności słuźy rra pokrycie zasądzotvch a lr: dalszej kolejnclści bieżąrych, niezapłaconrrclr

nalezrrości z Ętułu opłat lok_alo.1,r,-ch.

4. Reklanracje z q,tułu otrżvfilanego t:+zllczenia, o któł,m §lowa,w ust.2, można. składać dci Spółdzicini, na piśrrrie,

u, tern'inie 1ri dni od daty otrzr,,mania tęlzliczęłlia. Reklamacje te będą tozp^ftzone rv tętminie 21 dril od datr ich

ottz\.,matrizr, o cży§} Llu_lrtkownik i._:kalu zostanie porvradonriorry rra piśmie.

5. Opłaty za ciepło zulżlźe do celów ogrzelłania ocl tlżvtkł:wników- lokaii użvtkowych pobiera się v. tz.w. okresie

glżelń.cżlim, clri,-ba, że inaczej stanor,vi umowa. Opłata poałryz§ża pokrrl,ła pełne roczne koszql Spółdzielrri poniesione na

ogrzanie lokalu. \Ęsokość opłat określa'Zatząd"

§ź" 1. Spółdzielnia pobiera od użytkownil<órv lokaLi rniesekainyclr i części wspólnl.ch, opłaty miesięczne na poczet

kosztóu, stałych dclstarczenia ciepła, ktorych wysokość jest zńeżna od filętrażu lokalu, 5ń.aftości tvch kosztów- rv

poprzedzając)ifi okresie tozliczer:iorrry"rł oraz pfogllozie na kolejny okres rozliczerriowj,, Spółdzielnia pobiera od

użvtkou,ników klkali mieszkalnych i części w-spólnych, zallczl.j miesięczne f,a paczet zużycta ciepła do celórv ogtzervania

(kcrsztv zmieirrre), któr,vch rłysokość lest zalezna od rrreiraźu lokalu, rvatiości tlclr kosztów rv poprzedzając.r,rn oktesie

rr.,zliczeniorrrym {Jfa,ż ?t€rgnaztę na kolejn,v okres rozliczeniorłry a takżę r,a§czkj rniesięczne ną pocżet ztlżycla ciepła do

celów podgrzania rvody (<oszq, zmienne), którvch w.rsclkc",ść jest zależna od liczłry clsób zgłoszonych do opłat. ilości wodv

(rł, metraclr sześciennyclr) zużvtej wg wskazań ]iczników lokalorłłclr rłż tzul. ciepłą wodę w poprzednim o]rresie

rozl_iczeniowvm ot^z wartości kosztórv emiennvclr podgrzania 1rn3 wody wyiiczonego \ł€. cen obowiązująqclr w

poprzedzajarym <ikresie roż}iczeniorr"l,m ofaż prognozie na kolejny okres rozliczeoiorw.

2. Spółdzielnia pobieta od użytkowników loka]i użytkou,vch opłary za dostatczęnie ciepła do celów ogrzerłania

oraz zaiczk], na poczet kcisztów (stałych i zmiennych) podgtzania vody, których wysokość jest rr.diczana na podstawie

ilości wodv (w metrach sześciennych) zużvtej rvg wskazań iiczników lokaiowr,ch na tzlŃ,. ciepłą wodę w popzednim

okresie rozliczenior4lm, kosztów dr:starczenia ciepła dla podgrzania v,ody przvpadającyclr na dany loka1 otaa kosztów-

zmiennych pł;dgtzariia 1m3 r,vody wl4iczclnl,cll \vg cen crbou.iązując}ich w poptzedzajĘqm okresie rozlicżenio\łl.m ofaż

prognozie na kolejny okres tozliczeniovry

3. W przlpadku zmiany ceny, o której mowa w ptzepisach paptzedzaj}cych, tozliczenia kosztów ciepła w okresie

rozliczeniovrym dokorruje się na podstawie śtedniego miesięcznego zużycia ciepła.

4. W prz,vpadku nie dostarczenia stanu liczników wcldomierzy, o lłtórym mov*a w §14 niniejszej uchrvały lub nie

udost.epnieuia lokalu do kontroli rł,clclomierzv lub nie udostępnienia lokalu do okresow-ej legalizacjii vł.nriany wodomietzy

albo z powcldu innyclr pu,vczyn leżącvclr po sffonie użytko-ł.rrika loka_lu zaliczka pobierana z F;t:łłu, pcdgtzania rł-oily staje

się opłatą qczałtową. Jej uysokość jest róvrnow-artością kosztórv podgrzania óm3 rvod1. na osobę zgłoszaną ptzez

użytkownika dc-l opłat lokalowr.ch.

ł. Dostawa wodl (ZIV) ioclor,;u,adzenie ściekórv



§13. 1. Iioszty dosta-ł,i. wody i odprowadeenia ścieków(kłs7g iutĄ) są ewidencjonov,ane j, tozljc?,al^re rń

nielr-l chomtlści lu b kolorrie.

2. I{oszql wody są ev,idencjonovane i tszhczane rv kclsztach GZN{ i kosztach działa]ności gospodatczej.

3. Podstawą tazliczerria kosztórv wody z irzytkorvnikami lokali są otlżlzrn2nę od dostawry wody faktr.iry ofaż stafl}i

licznikóv vrządzeń pomiałosrych (a,odomiery) umiejsc._lwio11;lgh w lokalac]:.

4. RÓżnica międZy kosziami lrody ofuę{lonymi sumą lvslrazań l,r,,odomietz1. io[2}911r1.6h a kosztami rvod;,

okeŚlon,vnrl wskazaniem wodomietza głó-*trego lv nietuchomości zabudc,wanei bu<lynlrami mieszkalnymi - tak zwana

.rroda gospc, darcza affiz koszq .vo<lv z pclzostałvch niertchomo śit są rclzllczane w opłacie eksploatac,vjnej.

5. Rozliczenie kosztór.v wodv odbł-rł"a się corocznie, co najmniej, o,, drvóch oktesach rozliczeni<lrł3ch, to iest za

czas od 01 s§,cznia do 30 czerrvca i od 01 lipca do 31 gudnia.

§14" 1. Użytkownik lokalu ma obowiązek dostarczenia stanórv liczników rvodomierzv lokalowrych rv ciągu 7dni od

Ostatliego dnia okresu fożliczerrio\ń,ego, chyba, że rv lokalu został zamontowalry wodomierz z urządzeniem radi<lr,vego

odczyttt.

2. Stany liczników rvodomietzv lważa się za drrstafcżone ptzez uźvtkowników lok]i w ptzlpadku przekazania

SPÓłdziclni podpisaneg<.l ptzez użvtkovnikż dokumentu. Ciężat udowodnienia złożenja stanów liczników wodomietzy

spocz}Ąva na użytkowniku lokalu.

3. SPÓidzielnia dr:konuie tazllczłnia lio"qztór,v rvady i powiaCamia l:zytkownikórr, lokali na piśmie o jego lw-nikach

rv tetminie 30 dni od da§ złożęnia ptzez, użvtkownika statrów Lczników wodomierzv lub 30 drri od datl, ofuzymania ą-ch

stanów od podmiotu dokonującego odczytórv liczników za pośredructwem utządzenia tadiowego odczytu. Powlźsze

terminy mogą zostać, w, użasadnionych preypadkaclr, ptzedłuzone o koiejne 14 dni.

4, ReLJarnacje z tytl:łu otfzymatlego tczlicżel'ia, o którl-ra lnov;a v, ust.3, mażną składać dil Spółdzielni, na piśnrie,

w tetminie 14 c{ni od daĘ c:ttzymartia rozliczerria. Reklamacje te będą fożpaffżone rl,, terminie 21 dni od dat_v ich

ottzymańa" a czym użytkownik lokalu zostanie powiadomiony na piśmie,

§15. 1. Spółdzielrlia pobiem od użytkclr,r,,ników lokali nrieszkalnycir i ceęści lvspólnych, co miesięcżile, zaliczki na

Pócżet kosztórł, 11,6d1., któryclr wysokość jest zńezna cd §czbv osób zgłoszoirych do opłat, iiości t.n3 zuźyżej -"vody rv

Pclprzednin: okresie roziiczeniovl,m ofaż cen oborviązrr_iąrych rrr okresie rozliczeniorą,r:lr,

2" Spółdzielnia pobiera cd uży1ftog,nikót- lokali uż;,,tkoul.clr f\*czałtawązŃczkę z łtułu kosztów wod;,.

3. W* Ptzypadku zmianv celly, o której mowa rv przepisach prsptzedzaj1cych, tozhczenia kosztów wody 167 okresie

tozliczenioujn drikonuie się na podstawie śtedniego miesięcznego zużycia w-ody.

§16" 1. \Xłsokość za,liczek i opłat ustala Zatząd,. Ztniany w rr,,vsokośct zalj,częk w okresach rozliczeniorr,,vch

następuiąlv przypadku zmiany cen w-od1,.

2. Użjtkow-nik lokalu pokryła tóżnicę między kosetami r,vody, a urysokością wniesionych zahczęk w okresie

tozliczcnior,łym, lv tetminie 3t} dni od <laty otrzi.mania porł"iadomienia, o którr,.m !no\ł,a w § 14 ust.3.



3" Spółdzielnia zwtrca użytko-rrięom lokali nadwyżkę zaltczęk zapłacou,ch w oktesie rozliczeniowvm a kosatami

rvod1 rv cięu 30 dni od daq, wvstaw-ienia povłiadomienia, o który-m mow'-a w §14 ust.3, z Ęm, że nady,l-fĘn ta, w pierw-szej

kolejrrości słrrzy na pokrlcie zasądzclnych a w dalszej kolejności bieżących, niezapłaconych nalezności z tvtułu opłat

lokalowl,clr.

§17. 1. \T'vsokość zahczkt miesięcznei z §tułri zvż3ręit rvodv ulega tru,yklotnemu zrviększeniu, v przypadku nie

dostarczenia, ptzez, użytkownika lokalu, odczytórxl [cznikórv rrrodr_lmierzv, z ostatniegcl okresu roeliczeniowego,

2.\Y ptzypadku nie dostarczenia odczytów- iicznikórv r,vodomierzy za d,wa leolejne okresy tozliczeniawe lub nie

udostępnienia l<lkalu dcl konł:oli rł,odornielzy lrib nie udostępnienia lokalu do okr"esorvej legalizacji i rvyrniany wodomierzy

lub z powodu innych pftvczyn ieźącvch po stronie uz;.tkor.vnika lokalu zahczka pobietana ż Ę,tułu kosztów rvoĄ staje się

opłatą ryczałtor,vą w wy§oirości będącej rów-norvartością kosztów 10 m3 rvodv na osobę zgloszoną dci opłat lokalorłych,

3. W pzl,padku braku rnożLiwości ustalęnia stanów liczników rvodomierzy z ptzyczyn niezależnrrch od

użytkorł,nika lokalu (aułaria), ustala się dla tego lokalu opłatę rvczałtolłą rł. §]lsokości średniclr, miesięcznych kosztórv wody

dia danego lokalu" z drvóch, cistatnicir okresóv, rozliczeniol.wclr, w ktor_vch dokonano tozliczeńa na podstawie

do s tarcz onl.clr wskaz ań licznikórv wo domierzy.

§18. 1. Wo<lomierze są własnością Spółdzieini. I{osztv legallzacji lub rv.vmianv *ch utząózeń pclkqwa Spółdzielnia

z iunduszu femofito,\n ego.

2. Spółdzielnia lub inne upowżnione plżez Spółdzielnię podrrrioąv mogą - na podstar,vie §72 ust.3 statLltu -
kontrolorvać stan technicznv i prarł,iclłowość działania rvodomietzr. oraz dokonyrvać kontrolnych spisórv stanów liczników

4*ch urząózeń.

3. Idażdy wodomierz posiada, co najmniej, numef seryjny i zabezpieczenie w= postaci plomby.

4. O fakcie uszkcldzer-ia, arvarii }ub zenłznia plorrrbv z rvodomietza uż,rltkownik lokalu inforrnuje Spółdzieinię

niezrvłocznie.

5. W pfżłpadku strvietdzęńz uszkodzenia lub arvarii wodomietza zar,r,inicrnego przez użytkownika lokalu,

uz_vtkownik terl zapł,aci Spółdzieini k,ałę urnowną w rvysokości 500 zł<i§ch i poĘje wszelkie koszfi. zńą4ane z naptas;-ą i

wr.mianą wodomierza.

6.W prąmadku stwierdzeflia przęl, Spółdzielnię, iż lv §J,niku uszkodżenia, 
^wa/d 

lub zel,wania plomb z

rvodomierza średnie, miesięczne zużvcte wody w danr.m lokalu rv du,óch ostatnich oktesach fożliczeniowvch jest żĄacząco

niższe, ptzy założeniu niezmienrrości wanrnkó§i uzlł,ania, niż rv poprzednich drłóclr okresach tozliczeniorvych,

użvtkownik lokalu zapłacl Spółdzielni karę umowrrą w wl,sokości rórvnej w?ftości różnic1. rniędzy u,artoŚcią zużycia

lrl,kazaną lv dwóch okresach tozlicżenio,w],,ch, lv których stwierdzcrno uszkodzenie lub awarię a w-artoŚcią zużycia

wvkazaną w dwóch okresaclr {ożliczeniowJich poprzedzających te oktesy, powiększoną o 25o/ł wartości tej tóźnicy.

§19. 1. Rozliczenie zużycia wodli Q,IY)l,v jednostce loi liczenio\ł,ej przeprowadza się rvedług wzoru:

g<izie:

Qb=IQlo+(]we



Qb oznecza zużycie wody w okresie tozltczeniovym wskazane pzez rvodomierz główny;

QIo aznacza zużycie wody w lokalu według wskazań wodomi,etza w lokalu (kkakwego);

Qrve - ożt 
^cża 

zużycie wody do celów eksploatacyjnych (wedługróąniE wskaąałi Płraigdry wodarzierym głównjm, a §uftżą

ws ka7ań wo domiery in Ąwi da a ln1 ń}

2" OdczY wodomietza głów-nego winien możliwie uwzględniać śtednie wskazanie z czasa odcz_vtu wodomierzy

lokalo.łycir. Odczytu rvodomierzy i rcztrlczeń dokonuje się z dokładnością do 0,01 m3.

Część 4 - l(oszrv oozostale

1. Domolbny

§20. 1. I{oszty z tytułu konsetwacji i urrowocześniania instalacji domofonów są ewidencjonowane i tozhczane na

nieruclromości i kolonie.

2. Powlższe koszĘ są ewidencjonowarre i tazhczale, ptoporcjona}nie, w kosztach GZM i kosztach działalności

gospodarczej lub wyłącznie lv kosztach G7,}l{ lub vyłącznie -uv kosztach działalności gospodarczej.

3. Powyższe koszty są rozJiczane na ilość lokaii w danej nietuchomości.

4. Społdzielnia pobieła od uzytkowników lokali mieszkalnych opłafv za domofonv.

5. Aparat domofonowi, lokalowy jest własnością użytkownika lokalu.

2. Windv

§21. 1. I(oszty z Ętl:łu konserwacji i trnowocześniada wind są ewidencjoflowafle itozliczane na nietuchomości.

Z.Polxl"vższe koszty są ewidencjono]Ńźne i rczllczinę w eksploatacii budynko:łej i dzielą się na ilość osób

zgłoszonveh do opłat w danej nieruchomości,

3. Spółdzielnia pobiera od użytĘ6q4ików lokali mieszkalnych opłaĘ za windy.

4. Zwo7nione z płacetia opłat za windy są lokale położone fra pattefach bud1.1Ę611-.

5. Opłata powyższa, płacc.,na od lokali połozonych na pietwszyclr pię*ach bud,vnków jest zmniejszona o 507o.

RozdziŃ 4 - Przepisy końcowe

§22. \ł związku z brakiem części uchwał o określeniu preedmiotu odrębnei własności w nieruchomościach

będących w zasobach Spółdzielni, podstawą do obliczenia wysokości opłat dia mieszkańców w 201"0t. z Ętułu

poniesionych ptzez Spółdzielnię kosetów opłżt publiczfto - pta,§/nych jest metnż lokali bez pomieszczeń pzynależnych.

S23. Z dniem zakończenia rcżL:lczęń ptzypada)ącvch za ża09 rok, nie dalej wszakżę ńż z dniem 3a czetwca 201,0

rclku ftacą moc:



.1) uchwała Rady Nadzotczej aurner 51/2CI09 z dnia 07 września 2009 roku w sprawie regulaminu Iol.liczenia kosztów

ciepła zużycia energii cieplrrej zużywanej do ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody ofaż kosztólł- zużycia wody

i odprowadzenia ścięków w zasobach §farszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Żoltborz Centralny";

uchwała Rady Nadzotczej numer 47 /2009 z daia 07 wtzęśnia 2009 roku w sptawie zasad roz\iczania kosztów i

peychodóu, z łtułu wJrwozu śmieci;

uchwała Rady Nadzorczej numer 7 /20a9 z dnia 07 września 2009 roku w sptawie sposobu razhczańa kosztów i
przyclrodów z \Ąułu konserwacji i eksploatacji wind;

uchwała Rady Nadzorczej numer 9/2Oa9 z dt,ia 07 września 2009 toku w sprawie sposobu tozllcza;nia kosztów i

przychodów z rytułu konserwacji i eksploatacji domofonów.

§24. Uchwała wchodzi w życie z dńetn podjęcia, 1ednakże m2 zastoso\ń/anie do roz,l7czeń ptzypadającrlch za 2ala

ż)

3)

4)

tok.
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