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REGULAMIN ZASAD UCZESTNICTWA   
w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok” w Sopocie.   

 
tekst jednolity 

 

Podstawa prawna:  

Statut Spółdzielni § 80 ust. 6 na podstawie § 29 ust. 16. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Regulamin określa zasady ponoszenia opłat od: 

a/ osób posiadających lokale mieszkalne stanowiące mienie Spółdzielni, 

b/ osób posiadających lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność: 

 członków Spółdzielni, 

 osób nie będących członkami Spółdzielni. 

c/ osób posiadających zawarte umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 

stanowiących mienie Spółdzielni. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a/ użytkownik – to osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub osoba faktycznie 

zajmująca lokal bez tytułu prawnego. 

b/ nieruchomość – to budynek wyposażony w urządzenia pomiarowe lub grupę 

urządzeń pomiarowych ( główne liczniki zużycia wody, ciepłownicze – liczniki 

zużycia energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., gazomierze oraz liczniki energii 

elektrycznej). 

c/ lokal – to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 

służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Definicję tę stosuje się odpowiednio 

również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na 

cele inne niż mieszkalne. 

d/ Nadwyżka lub niedobór z rozliczenia kosztów dostaw mediów i usług za 

pośrednictwem Spółdzielni – to elementy kształtujące wysokość opłat („czynszów”), 

wnoszonych przez użytkowników w następnym roku rozliczeniowym. Projekt nowych 

stawek zaliczek na poczet kosztów dostaw mediów i usług, Zarząd przedstawia Radzie 

Nadzorczej do zatwierdzenia. 

3. Celem rozliczenia przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne lokale jest ustalenie 

wysokości obciążeń przypadających na te lokale: 

a/ eksploatacji podstawowej, 

b/ remontów, 

c/ opłaty stałej za moc zamówioną do ogrzewania pomieszczeń i do podgrzania zimnej 

wody użytkowej, 

d/ opłaty zmiennej za dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania pomieszczeń, 

e/ opłaty zmiennej za dostawę energii cieplnej do podgrzania zimnej wody użytkowej, 

f/ zużycia zimnej wody i kanalizacji, 

g/ energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, 

h/ energii elektrycznej do oświetlenia terenu, 

i/ zużycia gazu, 
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j/ wywozu nieczystości, 

k/ dostawy podstawowego pakietu programów RTV, 

l/ konserwacji instalacji domofonowej, 

m/ eksploatacji i remontów dźwigów, 

n/ opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 

o/ podatku od nieruchomości. 

4. Określenie powierzchni lokali. 

a/ Powierzchnie użytkową lokali mieszkalnych przyjmuje się jako powierzchnię, 

przyjętą w przydziałach lokali, umowach o ustanowienie spółdzielczych lokatorskich   

i własnościowych praw do lokali oraz aktach notarialnych ustanowienia własności 

lokali. 

Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich 

pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób 

ich używania, jak pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki i ubikacje służące 

mieszkalnym i gospodarczym celom użytkowników. 

Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i użytkowego zalicza się również 

powierzchnie zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. 

Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, loggii          

i piwnic. 

b/ Powierzchnię użytkową dla dzierżawionych lokali użytkowych ustala się wg obrysu 

wewnętrznego przegród budowlanych. 

Powierzchnią użytkową lokali użytkowych jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń 

znajdujących się w tym lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób ich 

użytkowania.  

W przypadku występowania wspólnych części (jak korytarze, toalety) do powierzchni 

wynajmowanego lokalu dolicza się proporcjonalnie ułamek powierzchni zasadniczych 

lokali związanych z daną powierzchnią wspólną w stosunku do danej powierzchni 

wynajmowanej przez danego użytkownika. 

5. Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości rozliczenie przychodów        

i         kosztów związanych z eksploatacja i ich utrzymaniem. 

6. Podstawą do rozliczenia przychodów i kosztów związanych z eksploatacją                    

i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne lokale       

i ustalania opłat za używanie lokali jest roczny plan finansowo-gospodarczy, 

uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu. 

W przypadki, gdy po uchwaleniu planu finansowo-gospodarczego nastąpią istotne 

zmiany w poziomie kosztów zasobami mieszkaniowymi (np. podwyżka cen) 

dopuszczalna jest korekta planu oraz zmiana wysokości stawek opłat za używanie 

lokali. 

7. Opłaty są wnoszone przez użytkowników lokali w systemie miesięcznym w terminie 

przewidzianym statutem. 

8. Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się             

w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi z wyjątkiem 

rozliczenia opłaty zmiennej za ogrzewanie pomieszczeń, gdzie okresem 

rozliczeniowym jest termin od 01 lipca do 30 czerwca następnego roku. 

9. Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie wyniku gospodarki zasobami 

Spółdzielni. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości 

a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty danej 

nieruchomości w roku następnym. 
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II. Rozliczenie kosztów eksploatacji podstawowej. 

 

1. Koszty eksploatacji podstawowej obejmują przede wszystkim koszty administracji 

ogólnej Spółdzielni, koszty sprzątania budynków i terenów, koszty zimowego 

utrzymania terenów, koszty ubezpieczenia budynków, prowizje bankowe, koszty 

konserwacji bieżącej obiektów, obsługi hydroforni, pogotowania lokatorskiego i 

obsługi prawnej. 

2. Jednostka rozliczeniową jest metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych.  

3. Pozycje kosztów eksploatacji podstawowej podaje roczny plan finansowo-

gospodarczy. 

4. Podstawa do określenia stawki eksploatacji na poszczególne lokale jest średnio 

miesięczny planowany koszt w przeliczeniu na 1m
2
 powierzchni użytkowej. 

5. Średnio miesięczny koszt ustala się z rocznej planowanej kwoty kosztów 

pomniejszonej o wpływy z lokali użytkowych (w części nie przeznaczonej na odpisy 

na fundusz remontowy) i pomniejszonej o wpływy z wynajmu dodatkowych 

powierzchni. 

6. W odniesieniu do użytkowników lokali mieszkalnych nie będących członkami 

Spółdzielni ustala się stawkę eksploatacji podstawowej bez pomniejszenia o wpływy    

z wynajmu lokali użytkowych. 

7. Koszty eksploatacji podstawowej rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni 

użytkowej lokali mieszkalnych. 

 

III. Rozliczenie kosztów remontów. 

 

1. Jednostka rozliczeniową jest metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu. 

2. Wysokość stawki za remonty zależna jest od wysokości kwoty przeznaczonej na 

zaplanowane remonty w danym roku (z planu finansowo-gospodarczego). 

3. Dopuszcza się zaliczkowe przenoszenie środków finansowych na remonty pomiędzy 

nieruchomościami. 

4. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty ustalone są w 

odrębnym regulaminie. 

 

IV. Rozliczanie kosztów opłaty stałej za moc zamówioną do ogrzewania 

pomieszczeń. 

 

1. Koszty opłaty stałej za moc zamówioną, wynikają z poniesionego przez Spółdzielnie 

kosztu opłaty stałej obliczonej wg mocy zamówionej za stałe usługi przesyłowe dla 

poszczególnych węzłów w budynku wg faktur dostawcy. 

2. Jednostką rozliczeniową jest metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu. 

3. Opłata stała za moc zamówioną rozliczana jest na poszczególne nieruchomości             

i wnoszona przez użytkowników w formie comiesięcznej opłaty stałej w części 

przeznaczonej do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania zimnej wody użytkowej. 

4. W przypadku kiedy zebrane opłaty stałe nie równoważą kosztów wynikających            

z faktur dostawcy (zbyt późna informacja o zmianie cen), różnica zostanie rozliczona 

na daną nieruchomość.  

5. Opłata stała pobierana jest proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali 

mieszkalnych niezależnie od tego jak rozliczane są media. 

6. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. 
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V. Rozliczanie kosztów opłaty zmiennej za dostawę energii cieplnej na cele 

ogrzewania pomieszczeń. 

 

1. Koszt opłaty zmiennej za energię cieplną na cele ogrzewania pomieszczeń – 

poniesiony przez Spółdzielnię łączny koszt za dostawę energii cieplnej, cenę nośnika    

i opłaty zmiennej za przesył energii cieplnej wg faktur dostawcy dla poszczególnych 

węzłów w budynkach na podstawie dokonanego odczytu licznika przy udziale 

przedstawiciela Spółdzielni. 

2. Jednostka rozliczeniową do ustalenia zaliczek jest metr kwadratowy powierzchni 

użytkowej lokalu. 

3. Koszty opłaty zmiennej za dostawę energii cieplnej są to koszty poniesione wyłącznie 

na rzecz dostawcy, bez kosztów utrzymania wewnętrznych instalacji grzewczych. 

4. Koszty dostawy energii cieplnej zostają określone odrębnie dla każdej nieruchomości 

na podstawie aktualnego cennika określonego w taryfie dostawcy. Koszty dostawy 

energii cieplnej nie mogą być przenoszone pomiędzy nieruchomościami. Koszty te są 

w całości ponoszone przez użytkowników nieruchomości. 

5. Koszty zmienne dostawy energii cieplnej są w cyklach 12 miesięcznych. Rozpoczęcie 

cyklu rozliczeniowego zaczyna się w dniu 01 lipca i kończy 30 czerwca następnego 

roku. 

6. Rozliczenie kosztów opłaty zmiennej za dostawę energii cieplnej wnoszonych             

w formie zaliczek i ustalenie nowych na kolejny okres dokonywane jest raz w roku po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

7. Szczegółowe zasady rozliczenia kosztów opłaty zmiennej za dostawę energii cieplnej 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

VI. Rozliczenie kosztów opłaty zmiennej za energię cieplna do podgrzania zimnej 

wody użytkowej. 

 

1. Koszty zmienne dostawy energii cieplnej do podgrzania zimnej wody rozlicza się w 

oparci o umowy zawarte przez Spółdzielnię z dostawcą energii cieplnej według 

obowiązującej taryfy. 

2. Koszty zmienne dostawy energii cieplnej obejmują poniesione przez Spółdzielnię 

koszty zużytej energii cieplnej oraz usługi przesyłowej zmiennej według faktur na 

podstawie dokonywanych odczytów liczników ciepła w poszczególnych 

nieruchomościach. 

3. Koszty zmienne rozliczane są w obrębie danej nieruchomości na koniec każdego 

półrocza za okresy od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12. 

4. Opłaty w formie zaliczek ustalane są w wysokości i w sposób zapewniający 

równoważenie poniesionych kosztów dostawy energii cieplnej z przychodami z tego 

tytułu. 

5. W przypadku kiedy pobierane zaliczki opłaty zmiennej w okresie rozliczeniowym nie 

równoważą  kosztów wynikających z faktur, różnica zostanie rozliczona na daną 

nieruchomość. 

6. Rozliczenie kosztów opłaty zmiennej w lokalach mieszkalnych odbywa się według 

następujących zasad: 

a. Koszty energii cieplnej na podgrzanie 1 m3 wody zimnej ustala się w wysokości 

średniego kosztu podgrzania 1 m3 wody w danej nieruchomości. Dla potrzeb ustalania 
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wysokości kosztów energii cieplnej dostarczonej na podgrzanie wody, wodomierze 

mieszkaniowe ciepłej wody stanowią podzielniki kosztów. 

b. W przypadku uszkodzenia wodomierza/y mieszkaniowych użytkownik lokalu 

obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię. Rozliczenie kosztów 

podgrzewania wody za okres niesprawności wodomierza, dokonywane będzie w 

oparciu o średnie dobowe zużycie ciepłej wody w półroczu, poprzedzającym to, w 

którym nastąpiło uszkodzenie. Koszty naprawy i/lub wymiany wodomierza, nie objęte 

gwarancją, dokonywane są przez Spółdzielnię, ale obciążają użytkownika lokalu. 

7. Opłatę za podgrzanie wody w lokalach nie wyposażonych w wodomierze z odczytem 

radiowym działające w zintegrowanym systemie Spółdzielni oraz w lokalach, w 

których stwierdzono uszkodzenie wodomierza i/lub plomb, nie zgłoszone wcześniej 

Spółdzielni przez użytkownika, ustala się ryczałtowo od osoby zameldowanej               

i niezameldowanej, a zamieszkałej w lokalu. 

8. Opłatę ryczałtową o której mowa w ustępie 7. ustala Rada Nadzorcza biorąc pod 

uwagę zużycie wody w ostatnim okresie rozliczeniowym w danej nieruchomości. 

9. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na podgrzanie wody w lokalach 

opomiarowanych, za dane półrocze, w formie indywidualnych powiadomień, winno 

być przekazane użytkownikom lokali w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

zakończenia półrocza.  

10. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na podgrzanie wody w lokalach nie 

posiadających wodomierzy z odczytem radiowym nie wymaga rozliczeń za okresy 

półroczne o których mowa w ustępie 9. 

11. W wyniku dokonanego rozliczenia kosztów energii cieplnej na podgrzanie wody, 

powstaje nadpłata, bądź niedopłata. 

 

  

VII. Rozliczenie kosztów zużycia wody zimnej i kanalizacji. 

 

1. Okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzenia ścieków jest 

półrocze, tj. od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12. 

2. Podstawą do ustalania opłat za zużycie wody są odczyty wodomierzy zainstalowanych            

w mieszkaniach i lokalach użytkowych, pomnożone przez cenę jednostkową za m
3
 

wody. Cena jednostkowa nie może być wyższa niż uchwalona przez radę Miasta. 

3. Spółdzielnia przyjmuje do rozliczeń odczyty z wodomierzy posiadających funkcję 

odczytu drogą radiową. 

4. Liczniki poboru wody w lokalu zakładane są przez Spółdzielnię na koszt użytkownika 

lokalu. 

5. Zarząd Spółdzielni ma prawo kontroli stanów liczników i ich plomb i sposobu 

wbudowania licznika w instalację oraz samej instalacji. 

6. Do czasu rozliczenia kosztów zużycia wody za dany okres rozliczeniowy użytkownicy 

wnoszą opłaty zaliczkowe na podstawie rzeczywistego zużycia w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. 

7. W przypadku lokali nie posiadających wodomierzy ustala się opłatę ryczałtową w m
3
 

na osobę zameldowaną w danym lokalu i osobę niezameldowaną, lecz zamieszkałą. 
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Opłatę ryczałtową zatwierdza rada Nadzorcza dla każdej nieruchomości biorąc pod 

uwagę zużycie wody w ostatnim okresie rozliczeniowym. 

8. Wyliczony dla każdego użytkownika koszt zużycia wody porównywany jest z 

wniesioną zaliczką, w wyniku czego może powstać nadpłata bądź niedopłata. 

9. Jeżeli w wyniku rozliczenia wody w nieruchomości powstanie różnica między 

rozliczonymi odczytami wodomierzy i wpłatami ryczałtowymi od lokali 

nieopomiarowanych, a odczytem wody w wodomierzu głównym nieruchomości, 

różnica zostanie rozliczona pomiędzy wszystkie lokale danej nieruchomości i 

zwiększy bądź zmniejszy opłaty za wodę na cele ogólne. 

10. Woda na cele ogólne stanowi różnicę między odczytami na wodomierzach w 

hydroforni a odczytami na wodomierzach głównych w nieruchomościach. 

11. Opłata za wodę na cele ogólne naliczana jest na lokale mieszkalne. 

12. Zasady ustalania opłaty zaliczkowej „woda na cele ogólne” i sposób rozliczania 

kosztów: 

a. Opłata zaliczkowa wynika z podzielenia całkowitych kosztów zużycia wody na cele 

ogólne poniesionych przez Spółdzielnię w poprzednim okresie rozliczeniowym do 

ilości lokali mieszkalnych w Spółdzielni 

b. Rozliczenie stanowi różnicę pomiędzy sumą wniesionych opłat zaliczkowych za wodę 

na cele ogólne a rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Spółdzielnię w danym 

okresie rozliczeniowym. 

 

VIII. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej. 

A. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach 

wspólnego użytkowania – w nieruchomości. 

 

1. Koszty energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach wspólnego użytkowania 

ewidencjonowane są osobno na poszczególne budynki i rozliczane na poszczególne 

lokale mieszkalne proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej. 

2. Zasada ustalania opłaty zaliczkowej i sposobu rozliczania kosztów: 

a/ opłata zaliczkowa wynika z iloczynu ceny jednostkowej (zł/m
2
) oraz powierzchni 

użytkowej danego mieszkania (m
2
). 

Cena jednostkowa ustalona zostanie jako iloraz całkowitych kosztów energii 

elektrycznej poniesionych przez Spółdzielnię, w poszczególnych budynkach,              

w poprzednim okresie rozliczeniowym, do całkowitej powierzchni użytkowej 

wszystkich lokali mieszkalnych danego budynku. 

b/ rozliczenie stanowi różnicę pomiędzy sumą wniesionych opłat zaliczkowych            

a rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Spółdzielnię w danym okresie 

rozliczeniowym w danym budynku. 

3. W przypadku zmiany wysokości taryf energii elektrycznej przez dostawcę, Rada 

Nadzorcza może dokonać korekty ceny jednostkowej. 

4. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. 

 

B. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenu. 

 

1. Koszty energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenu rozliczane są na lokale 

mieszkalne. 
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2. Koszty za energie elektryczną przypadające na każdy lokal mieszkalny wynikają           

z ceny jednostkowej, którą ustala się jako iloraz całkowitych kosztów energii 

elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenu poniesionych przez Spółdzielnię na 

podstawie wskazań podzielników w poprzednim okresie rozliczeniowym w stosunku 

do wszystkich lokali mieszkalnych. 

3. W przypadku zmiany wysokości taryf energii elektrycznej przez dostawcę może być 

dokonana korekta ceny jednostkowej w trakcie okresu rozliczeniowego. 

4. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. 

 

IX. Rozliczenie kosztów zużycia gazu. 

 

1. Koszty zużycia gazu ewidencjonowane są na poszczególne nieruchomości i rozliczane 

na poszczególne lokale mieszkalne. 

2. Podstawą wyliczenia kosztów są faktury wystawione przez dostawcę gazu na 

poszczególne nieruchomości. 

3. Zasada ustalania opłaty zaliczkowej i sposobu rozliczania kosztów wynika z iloczynu 

ceny jednostkowej (zł/osobę) oraz ilości osób zameldowanych i niezameldowanych       

a zamieszkałych w danym lokalu (osoba). 

Cena jednostkowa ustalona zostanie jako iloraz całkowitych kosztów zużycia gazu w 

nieruchomości, w poprzednim okresie rozliczeniowym do ilości osób zameldowanych 

i niezameldowanych a zamieszkałych. 

4. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. 

5. Rozliczenie stanowi różnicę pomiędzy sumą wniesionych opłat zaliczkowych              

a rzeczywistymi kosztami poniesionymi w danej nieruchomości w okresie 

rozliczeniowym. 

6. Wysokość opłaty zaliczkowej może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym w 

przypadku zmiany taryfy opłat za gaz dla dostawcy medium lub gdy znacząco 

wzrośnie zużycie gazu w danym budynku. 

 

X. Rozliczenie kosztów wywozu nieczystości. 

 

1. Koszty wywozu nieczystości – łączny koszt wywozu nieczystości stałych                      

i gabarytowych w oparciu o faktury wykonawcy. 

2. Zasady ustalania opłaty i sposobu rozliczania kosztów za wywóz nieczystości: 

a/ opłata za wywóz nieczystości stałych wynika z iloczynu ceny jednostkowej 

(zł/osobę) i ilości osób zameldowanych w danym lokalu w każdej nieruchomości            

i osób niezameldowanych lecz zamieszkałych w danym lokalu. 

b/ opłata za wywóz nieczystości gabarytowych, o ile taka wystąpi,  podlega 

rozliczeniu na koniec roku kalendarzowego w stosunku do ilości osób zameldowanych 

i niezameldowanych, a zamieszkałych w Spółdzielni. 

3. Wysokość opłaty ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego w przypadku 

wzrostu kosztów usług wywozowych. 

 

 

XI. Rozlicznie kosztów dostawy podstawowego pakietu RTV. 

 

1. Koszty dostawy podstawowego pakietu RTV obejmują dostawę sygnału do lokali 

mieszkalnych pięciu podstawowych programów telewizyjnych, zgodnie z zawartą 

umową z operatorem. 
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2. Koszty te obciążają wyłącznie lokale, do których dostarczany jest podstawowy pakiet 

RTV w przeliczeniu na jedno gniazdko antenowe. 

 

XII. Rozliczanie kosztów konserwacji instalacji domofonowej. 

 

1. Koszty konserwacji instalacji domofonowej obciążają jednolicie wszystkie lokale 

podłączone do tych instalacji. 

2. Koszty montażu i wymiany całości instalacji domofonowej na nową, pokrywają          

w całości mieszkańcy danej klatki schodowej a Spółdzielnia przejmuje na siebie 

wyłącznie konserwację. 

3. Zakres usług konserwatorskich realizowanych przez Spółdzielnię w ramach 

pobieranych opłat określony jest w umowie z wykonawcą tych usług. 

 

XIII. Rozliczanie kosztów eksploatacji i remontów dźwigów 

(dotyczy nieruchomości wyposażonych w dźwigi). 

 

A. Rozliczanie kosztów eksploatacji dźwigów. 

dot. nieruchomości wyposażonych w dźwigi (lub jej części – klatka schodowa               

z dźwigiem). 

 

1. Koszty eksploatacji dźwigów w danej nieruchomości (lub jej części – klatka schodowa 

z dźwigiem) obejmują: 

a/ koszty bieżącej konserwacji, ich przeglądów, rewizji i innych kontroli, 

b/ koszty energii elektrycznej zużytej do korzystania z dźwigów, 

c/ koszty drobnych napraw wynikających z naturalnego zużycia elementów dźwigu 

nie mających wpływu na jego techniczną sprawność. 

2. Zasady ustalania opłaty zaliczkowej i sposobu rozliczania kosztów: 

a/ opłata zaliczkowa wynika z iloczynu jednostkowej (zł/m
2
) oraz powierzchni 

użytkowej danego lokalu (m
2
). 

Cena jednostkowa ustalona zostanie jako iloczyn całkowitych kosztów eksploatacji 

dźwigów poniesionych przez Spółdzielnię w poszczególnych nieruchomościach (lub 

jej części – klatka schodowa z dźwigiem) w poprzednim okresie rozliczeniowym, do 

całkowitej powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych danego budynku 

lub jego części wyposażonego w te urządzenia. 

 

B. Rozliczenie kosztów remontów dźwigów. 

(bez względu na położenie poszczególnych lokali mieszkalnych w danej 

nieruchomości). 

 

1. Koszty remontów dźwigów obejmują wydatki poniesione przez Spółdzielnię na 

pokrycie wszelkich prac przy dźwigach za wyjątkiem tych wymienionych w pkt A ust. 

1. 

2. Koszty remontów dźwigów ewidencjonowane są zbiorczo dla całości zasobów 

Spółdzielni i rozliczane są osobno dla każdego budynku wyposażonego w dźwig. 

3. Remonty dźwigów są częściowo dofinansowywane z podstawowego funduszu 

remontowego. Dofinansowanie stanowi różnicę pomiędzy tworzonym funduszem na 

remonty  dźwigów, a faktycznie poniesionymi kosztami remontów wg faktur 

wystawionych za remonty w danym okresie rozliczeniowym. 

4. Wysokość odpisu tworzonego funduszu na remonty dźwigów ustala Rada Nadzorcza. 

5. Jednostką naliczeniową jest m
2 

p. użytkowej nieruchomości. 
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XIV. Rozliczanie kosztów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. 

 

1. Koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów obciążają wszystkich użytkowników 

lokali. 

2. Obciążenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów 

dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. 

 

XV. Rozliczenie kosztów podatku od nieruchomości. 

 

1. Obciążenia poszczególnych lokali mieszkalnych podatkiem od nieruchomości 

dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. Do wyliczeń podatku 

nie bierze się powierzchni użytkowych nieruchomości przeznaczonych na wynajem 

jako lokale użytkowe. 

2. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca 

wzrost podatku od nieruchomości, to skutki tego wzrostu obciążają tylko ten lokal. 

3. Obciążenia podatkiem od nieruchomości lokali użytkowych dokonuje się 

proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu (wg umowy) z uwzględnieniem 

obowiązujących stawek podatku dotyczących lokali użytkowych. 

4. Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu 

podatku od nieruchomości dotyczącego ich lokali indywidualnie z gminą. Natomiast 

koszty podatku od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz od 

powierzchni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby 

zamieszkałe w nieruchomościach Spółdzielni stanowią dodatkowy element opłaty 

przypadającego na ich lokale podatku od nieruchomości dla tych lokali. 

5. W stosunku do lokali zajmowanych na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu, 

najmu lub bez tytułu prawnego koszty podatku od nieruchomości stanowią odrębny 

składnik opłat za użytkowanie lokalu. 

 

 Jednolity tekst Regulaminy zasad uczestnictwa w wydatkach związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wraz z załącznikiem nr 1, stanowi 

załącznik do Uchwały Nr 7/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Kamienny Potok” z dnia 14.04.2008 r. i obowiązuje z dniem jej podjęcia. 

 

 Zmienione brzmienie rozdziałów VI. (Rozliczenie kosztów opłaty zmiennej za energię 

cieplną do podgrzania zimnej wody użytkowej) i VII. (Rozliczenie kosztów zużycia 

wody zimnej i kanalizacji) zatwierdziła Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/2014 dnia 

25.02.2014. 

 

 Zmienione brzmienie ustępu numer 2 w rozdziale I. Regulaminu zatwierdziła Rada 

Nadzorcza uchwałą numer 3/2017 dnia 02.02.2017. 

 

 Zmienione brzmienie ustępu numer 2d w rozdziale I. Regulaminu zatwierdziła Rada 

Nadzorcza uchwałą numer 20/2017 dnia 21.09.2017. 

 

Uwzględniający powyższe uchwały tekst jednolity „Regulaminu” wraz z załącznikiem nr 1, 

przyjął uchwałą nr 54/2017 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok dnia 

05.10.2017.  
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