
REGULAMIN
 ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM I USTALANIA WYSOKOŚCI 

OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek’’ w Kielcach

Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. Nr 188 
poz. 1848 z 2003 r.).

2. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. O spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 
119 poz. 1116 z 2003 r.).

3. Statut Spółdzielni.

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§ 1.

Koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  obejmują  wydatki  ponoszone  przez 
Spółdzielnie z tytułu:
)a obsługi eksploatacyjnej i technicznej.
)b dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania.
)c dostawy wody i odprowadzania ścieków.
)d wywozu nieczystości stałych.
)e obsługa dźwigów osobowych
)f odpisów na fundusz remontowy.
)g podatku od nieruchomości.
)h podatku od nieruchomości za mienie Spółdzielni.
)i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 2.

Koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  ewidencjonowane  są  odrębnie  dla 
poszczególnych nieruchomości.

§ 3.

Podstawą  do  rozliczeń  kosztów gospodarki  mieszkaniowej  i  ustalenia  opłat  za  używanie 
lokali są obowiązujące stawki opłat zatwierdzone przez Radę Nadzorczą na dany rok oraz 
postanowienia tego regulaminu.
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§ 4.

1. Fizycznymi jednostkami rozliczenia kosztów w Spółdzielni są:
a) powierzchnia użytkowa lokali.
b) liczba osób zamieszkałych w lokalu.
c) urządzenia pomiarowe ( wodomierze, podzielniki, liczniki ciepła).

2. Jeśli  do  rozliczenia  kosztów  jednostką  fizyczną  jest  m2   powierzchni  użytkowej,  to 
powierzchnia ta jest obliczana według zasad określonych Polską Normą. Za powierzchnię 
użytkową lokalu mieszkalnego uznaje się łączną  powierzchnię  wszystkich pomieszczeń 
znajdujących się w lokalu – pokoi, kuchni, przedpokoi, łazienek oraz innych pomieszczeń 
służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora.

     Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie zalicza się powierzchni balkonów,
     tarasów, loggii, pralni,  suszarni, wózkowni, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. 

3. Jeżeli do rozliczania kosztów jednostką fizyczną rozliczeń jest liczba osób, to uwzględnia 
się wszystkie osoby zamieszkujące w danym lokalu.

4. W przypadku, gdy w lokalu nie jest zameldowana lub nie zamieszkuje żadna osoba, jako 
podstawę do rozliczeń przyjmuje się jedną osobę. W przypadku wynajmowania mieszkań 
do  rozliczeń  przyjmuje  się  faktyczną  liczbę  osób  zamieszkałych  wg  oświadczenia 
właściciela lokalu lub innych informacji.

5. Obowiązek zgłoszenia wszystkich osób zamieszkałych w lokalu ciąży na właścicielach 
danego lokalu.  

6. Działalność eksploatacyjna zasobów mieszkaniowych  prowadzona jest w Spółdzielni bez 
wynikowo.  Różnica  między  rzeczywistymi  kosztami  eksploatacji  a  przychodami 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym roku, zwiększa odpowiednio koszty lub 
przychody w roku następnym.

7. W stosunku do lokali stanowiących wyodrębnioną własność osób nie będących członkami 
spółdzielni, wynik finansowy – po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków – 
jest rozliczany proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

8. Niedopłaty lub nadpłaty z tytułu zaliczkowych opłat za energię cieplną, ustalone odrębnie 
dla każdej nieruchomości stanowią sumy do rozliczenia z użytkownikami lokali,  po 
zakończeniu sezonu grzewczego – rozliczeniowego.

9. Spółdzielnia prowadzi ewidencję zapasów materiałowych  w ilościach niezbędnych do 
prowadzenia bieżącej eksploatacji.

     Rozchód  materiałów  następuje  w  oparciu  o  wykonane  zlecenia  przez  własnych 
konserwatorów  i   potwierdzenie  jego  wykonania   przez  lokatora,  obciąża  kosztami 
poszczególne nieruchomości.

     Materiały inwentaryzowane są na koniec roku -wyceniane  według cen ewidencyjnych.
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10. Koszty utrzymania  poszczególnych służb w Spółdzielni stanowią koszty pośrednie 
Spółdzielni. Koszty pośrednie Spółdzielnia rozlicza na poszczególne rodzaje działalności 
(GZM i pozostałe)  wyliczoną co miesiąc strukturą przychodów.

     Rada Nadzorcza zatwierdza na każdy rok plan wydatków i przychodów Spółdzielni.
     Koszty ogólne Spółdzielnia rozlicza przyjmując za podstawę  m²  powierzchni lokali 

mieszkalnych, użytkowych oraz garaży .

Rozdział 2

Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 5.

1. Koszty eksploatacji.

1.1.  Podstawowe koszty eksploatacji nieruchomości obejmują wydatki na:
a) wynagrodzenia pracowników administracji Spółdzielni łącznie z narzutami,
b) utrzymanie czystości w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz otoczeniu budynków,
c) zużycie materiałów i wyposażenia trwałego,
d) zużycie energii elektrycznej,
e) dostawę  wody i odprowadzanie ścieków,
f) wywóz nieczystości stałych,
g) podatki: od nieruchomości, gruntowy i opłaty za wieczyste użytkowanie,
h) konserwacje bieżące,
i) remonty zasobów mieszkaniowych (odpis na fundusz remontowy),
j) narzut kosztów ogólnych Spółdzielni,
k) pozostałe koszty takie jak: koszty sprzętu, transportu, telekomunikacji, ubezpieczenia 

budynków,  odśnieżania, deratyzacji, przeglądów kominiarskich i gazowych, itp.

1.2. Wszystkie koszty bezpośrednie, które można odnieść z dokumentów źródłowych (faktur, 
rozdzielników płac,  rozchodu materiałów, not)  na nieruchomości  ewidencjonowane są 
odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.

       W  przypadkach,  gdy  nie  jest  możliwe  odniesienie  wydatku  w  koszty  danej 
nieruchomości,  to  taki  wydatek  ewidencjonowany  jest   w  ciężar  kosztów  ogólnych 
mienia  Spółdzielni,    proporcjonalnie  do  powierzchni  użytkowej  poszczególnych 
nieruchomości.

1.3  W ramach kosztów eksploatacji nieruchomości ewidencjonowane są:
a) koszty utrzymania lokali mieszkalnych,
b) koszty utrzymania lokali użytkowych ,
c) koszty nieruchomości wspólnych,
d) koszty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

1.3.1  Koszty utrzymania lokali mieszkalnych stanowią:
a) koszty dostawy wody do lokalu i odprowadzanie ścieków,
b) koszty wywozu nieczystości stałych,
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c) podatek  od nieruchomości dotyczący danego lokalu mieszkalnego i pomieszczeń 
przynależnych do lokalu,

d) koszty centralnego ogrzewania.

1.3.2 Warunki korzystania z lokalu użytkowego określa umowa, którą Zarząd Spółdzielni 
zawiera z Najemcą przed oddaniem lokalu w używanie.

1.3.3 Nieruchomościami wspólnymi jest grunt oraz te części budynku i urządzeń, które 
nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych użytkowników lokali lecz stanowią 
współwłasności wszystkich użytkowników.

    Do części wspólnej nieruchomości zaliczane są: piwnice, pralnie, suszarnie, 
    wózkownie, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, windy, drogi 
    komunikacyjne w halach garażowych,  pomieszczenia i urządzenia węzła cieplnego
    i wodociągowego, mury zewnętrzne, dachy oraz wspólne  instalacje w budynku. 

1.3.4  Kosztami utrzymania nieruchomości wspólnych są:
a) koszty  energii  elektrycznej  nieruchomości  wspólnych  (oświetlenie  klatek 

schodowych, 
terenu wokół nieruchomości) – wg faktur za energię,

b) koszty utrzymania czystości klatek schodowych i terenów zielonych należących do 
danej nieruchomości,

c) podatek od nieruchomości gruntowej, 
d) ubezpieczenie majątkowe nieruchomości,
e) koszty konserwacji i napraw części wspólnych nieruchomości, w tym instalacji wod.-

kan. i elektrycznej,
f)  koszty przeglądów technicznych budynków – wg faktur, 
g) koszty usług kominiarskich – wg faktur,
h) dostawy  wody  i  odprowadzenia  ścieków  z  części  wspólnej  (zużycie  wody  do 

sprzątania, podlewania, awarie sieci wod.-kan.),
i) narzut kosztów ogólnych Spółdzielni.

1.3.5 Koszty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni to koszty ponoszone przez 
Spółdzielnię  dla  utrzymania  nieruchomości  przeznaczonych  do  wspólnego 
korzystania przez osoby zamieszkujące na terenie Spółdzielni.

                 Są to między innymi:
a) koszty oświetlenia terenu Spółdzielni – wg faktur,
b) użytkowanie działek Spółdzielni, nie przypisanych do poszczególnych budynków, ale 
c) potrzebnych dla funkcjonowania Spółdzielni,
d) podatek od nieruchomości gruntowej Spółdzielni i opłata za wieczyste użytkowanie – 

wg deklaracji podatkowej,
e) utrzymanie zieleni i czystości na terenach Spółdzielni ( poza nieruchomościami),
f) koszty  naprawy  i  konserwacji  infrastruktury  Spółdzielni  –  nawierzchni  dróg 

wewnętrznych, chodników, elementów małej architektury,
g) pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni,
h) koszty ogólne  Spółdzielni.

1.6   Lokale mieszkalne i garaże stanowiące wyodrębnioną własność są obciążone taką
        częścią kosztów eksploatacji danej nieruchomości jaka część kosztów przypada na
        powierzchnię użytkową lokalu.
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2.  Dostawa energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania.

2.1 Koszty dostawy energii cieplnej rozliczane są bezpośrednio na poszczególne
       nieruchomości   i obejmują:

a) koszty zakupionej energii cieplnej,
b) koszty konserwacji własnych ,
c) koszty odczytu i rozliczenia .

2.2  Rozliczenie sezonu grzewczego obejmuje okres od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia
        31 lipca roku następnego.

3. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

 Zasady odczytów wskazań wodomierzy i rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody
 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.  Koszty wywozu nieczystości stałych.

4.1. Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami
       za wywóz nieczystości przez usługodawców zewnętrznych.

4.2. Lokale użytkowe z tytułu  kosztów wywozu nieczystości stałych obciążane są na 
       warunkach umownych.

5.  Koszty utrzymania dźwigów osobowych.

Koszty  utrzymania  dźwigów  osobowych  obejmują  wydatki  Spółdzielni  związane  z 
utrzymaniem dźwigów w prawidłowym stanie technicznym przez firmy zewnętrzne.

§ 6.

 Konserwacje bieżące zasobów mieszkaniowych.

1.  Koszty konserwacji obejmują:
a)  wynagrodzenia konserwatorów łącznie z narzutami na płace,
b)  wartość zużycia materiałów do konserwacji,
c)  pozostałe koszty.

2. Usługi  konserwacyjne  wykonywane  na  zlecenie  lokatorów  lub  z  ich  winy  w  drodze 
naprawy  szkody   (poza  zakresem  obowiązków  Spółdzielni)  są  fakturowane  według 
zatwierdzonej przez Zarząd, na dany rok, stawki roboczogodziny.

    Faktura obejmuje wszystkie pozycje kosztowe, wynikające ze świadczonej usługi wraz 
    z  podatkiem VAT.
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3. Koszty  konserwacji  rozliczane  są  w  ustalonych  okresach  wg  przyjętych  zasad  na 
poszczególne rodzaje działalności i nieruchomości.

§ 7.

 Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

1. Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy ustalane są przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni wg stawek w zł/m².

2. Rada  Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółdzielni, ze względu na stan techniczny zasobów 
i potrzeby remontowe może ustalać  indywidualną stawkę dla danej nieruchomości.

§ 8.

  Podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

1. Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany i rozliczany 
odrębnie dla każdej nieruchomości w rozbiciu na:

a) podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości,
b) podatek od lokali mieszkalnych,
c) podatek od lokali użytkowych,
d) podatek od garaży.

2. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność powodująca wzrost podatku 
     od    nieruchomości, to skutki wzrostu obciążają tylko ten lokal.

3. Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu podatku od 
nieruchomości indywidualnie z Urzędem Miasta.

4. Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu ewidencjonowane 
są odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.

5. Obciążenia opłatami za wieczyste  użytkowanie gruntu dokonuje się proporcjonalnie  do 
powierzchni użytkowej lokalu. 

§ 9.

 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne.

1. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne stanowią:

a) zapłacone odsetki za zwłokę,
b) należności przedawnione, umorzone, nieściągalne,
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c) kary, grzywny, odszkodowania,
d) odpisane koszty zaniechanej działalności.

2. Zapłacone  koszty   sądowe,  komornicze  i  adwokackie  z  tytułu  windykacji  należności 
Spółdzielni przypisywane są w dniu ich zapłaty na zwiększenie należności od dłużnika.

3. Koszty finansowe i operacyjne dotyczące GZM na koniec każdego roku rozliczane są w 
ciężar  rozliczeń  międzyokresowych  kosztów  i  korygują  różnicę  między  kosztami  i 
przychodami w danym roku.

     Koszty finansowe i operacyjne dotyczące innej niż GZM działalności rozliczane są w
     ciężar wyniku finansowego tej działalności.

Rozdział 3

Ustalanie opłat za używanie lokali.

§ 10.

1. Przychodami z tytułu eksploatacji są naliczone:

a) opłaty za używanie lokali mieszkalnych,
b) podwyższone opłaty od osób niebędących członkami Spółdzielni,
c) opłaty za najem lokali użytkowych,
d) opłaty za garaże,
e) inne  opłaty  i  dochody  za:  dzierżawę  terenu,  eksploatacje  pomieszczeń  dodatkowych, 

reklamę, odsetki za zwłokę w zapłacie czynszu.

2. Koszty rozliczane są na poszczególne nieruchomości. Ewidencja ta pozwala na ustalenie 
kosztu jednostkowego w skali danej nieruchomości. Rada Nadzorcza może w zależności 
od  kosztu  jednostkowego  ustalić  indywidualną  stawkę  opłaty  eksploatacyjnej  dla 
określonej nieruchomości.

3. W sprawozdawczości wykazuje się łączne koszty i przychody Spółdzielni.
Różnica w rocznym rozliczeniu kosztów i przychodów GZM, zwiększa  odpowiednio 
koszty lub przychody w roku następnym.
Różnica  ujemna  (niedobór)  przypadająca  na  lokale,  które  stanowią  odrębną własność 
obciąża  właścicieli  nie  będących  członkami  Spółdzielni,  różnica  dodatnia  koryguje 
koszty przypadające na te lokale w roku następnym.

4. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego wnosi odszkodowanie w wysokości 200% 
czynszu jaki Spółdzielnia  mogłaby otrzymać z tytułu najmu tego lokalu,  nie niższego 
jednak od kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na dany lokal.

5. Opłata ustalona po zbilansowaniu kosztów jest pomniejszona dla członków Spółdzielni o 
udział  w pożytkach  z  działalności  Spółdzielni   (najem lokali  użytkowych,  dzierżawa 
terenu, pozostałe wpływy finansowe i operacyjne).

6. Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarządu ustala wysokość:
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a) opłat za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z tytułu:
 -  opłaty eksploatacyjnej,
 -  remontów zasobów mieszkaniowych,
 -  zaliczkowych opłat centralnego ogrzewania,
 -  utrzymania dźwigów osobowych.

b) za 1 osobę - zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkań 
nieopomiarowanych,

c) normy na 1 osobę - wywozu śmieci.

7. Sprawy podatku od towarów i usług (VAT) należnego od opłat za lokale użytkowe 
     i   garaże regulują odrębne przepisy.
     Podatek VAT podwyższa opłatę ustaloną przez Radę Nadzorczą.

8. Obowiązek wnoszenia opłat  za używanie lokalu powstaje  z dniem postawienia lokalu 
przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika.

     O  dacie  postawienia  lokalu  do  dyspozycji,  Spółdzielnia  powiadamia  użytkownika 
pisemnie.

     Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i przekazaniu 
kluczy do Spółdzielni.

9. Za  opłaty  solidarnie  z  członkami  Spółdzielni,  właścicielami  lokali  niebędącymi 
członkami  Spółdzielni  lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni,  odpowiadają 
stale  zamieszkujące  z  nimi  w  lokalu  osoby  pełnoletnie,  z  wyjątkiem  pełnoletnich 
zstępnych pozostających na ich utrzymaniu.

10.   Opłaty za używanie lokali wnosi się miesięcznie do 26 dnia każdego miesiąca,
       za  miesiąc  którego dotyczą.
        Za nieterminowe regulowanie opłat Spółdzielnia nalicza  odsetki ustawowe za zwłokę.
 
11.   O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków
       Spółdzielni i użytkowników, co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia
       opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
        Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

12.   Spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie członka lub nie będącego członkiem
       właściciela lokalu przedstawić kalkulację opłat

Rozdział 4

Finansowanie działalności inwestycyjnej.

§ 11
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1. Działalność  inwestycyjna  Spółdzielni  obejmuje   budownictwo  mieszkaniowe 
finansowane ze środków własnych członków Spółdzielni.

2. Inwestycje  nie  mieszkaniowe  są    finansowane  z  funduszu celowego  utworzonego  z 
części  funduszu zasobowego Spółdzielni.

Rozdział 5

Gospodarka funduszami w spółdzielni.

§ 12

1. Fundusze zasadnicze w Spółdzielni to:

a) fundusz udziałowy,
b) fundusz zasobowy,
c) wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.1. Fundusz udziałowy tworzony jest z wpłat  członków Spółdzielni w wysokości
     określonej w Statucie Spółdzielni. Fundusz udziałowy może być przeznaczony  
     na ewentualne pokrycie strat Spółdzielni.

1.2. Fundusz zasobowy tworzony jest z:

a) wpisowego wnoszonego przez członków,
b) wartości wynikającej z przeszacowania środków własnych.

1.3    Fundusz zasobowy ulega zmniejszeniu poprzez:

a) umorzenie środków trwałych,
b) pokrycie strat bilansowych.

2.  Fundusze celowe to:

a) fundusz remontowy,
b) fundusz działalności społeczno-kulturalnej.

b.1. Fundusz wkładów tworzony jest z:

 a)  funduszu mieszkaniowego (mieszkania lokatorskie)  
 -   wpłaconych wkładów mieszkaniowych,
 -   aktualizacji wkładów,
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 b)  funduszu budowlanego (mieszkania  i garaże własnościowe )
 -   wpłaconych wkładów budowlanych,
 -   aktualizacji wkładów.

2.2   Fundusz wkładów  zmniejszany jest z tytułu:

 a)  fundusz mieszkaniowy
 -   zwrotu wkładów,

 b)  fundusz budowlany:
  -  zwrotu wkładów,
  -  wyodrębniania własności lokalu.

2.3 Źródłem tworzenia funduszu remontowego są:

a) odpisy  dokonywane  w  ciężar  w  eksploatacji  zasobów  mieszkaniowych  w  wysokości 
ustalonej przez Radę Nadzorczą,

b) inne wolne środki wg decyzji Rady Nadzorczej.

2.4 Środki funduszu remontowego przeznaczane są na finansowanie remontów
         wykonywanych przez obcych wykonawców lub przez konserwatorów Spółdzielni,

           jeśli nie stanowią konserwacji bieżących (rozliczanych w ciężar kosztów eksploatacji) 
           ujętych w planie remontów zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

2.5 Ewidencja  przychodów  i  rozchodów  funduszu  remontowego  prowadzona  jest  w 
układzie rodzajowym wpływów i  kosztów.

         Niewykorzystany fundusz remontowy, zwiększa stan tego funduszu w roku
         następnym.
         Termin wprowadzenia ewidencji i rozliczania funduszu remontowego na poszczególne 

nieruchomości ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni.

2.6 Zasady tworzenia i wydatkowania środków funduszu świadczeń socjalnych określa
         ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz regulamin
         wewnętrzny Spółdzielni.

§ 13

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 5 /13 Rady Nadzorczej z dnia 21 lutego 2013 r. 
i stanowi załącznik do tej uchwały.
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Załącznik Nr 1

do Regulaminu rozliczania kosztów GZM i  ustalania wysokości  opłat  za 
lokale mieszkalne i użytkowe w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
w Kielcach.

Zasady odczytów wskazań wodomierzy i rozliczania zużycia zimniej wody

§ 1

1. Odczyty  wodomierzy  dokonywane  są  przez   osoby  posiadające  upoważnienie 
Spółdzielni  (  w  wyjątkowych  wypadkach  dopuszcza  się  dokonanie  odczytu  przez 
lokatora i przekazanie do Spółdzielni w formie pisemnej lub telefonicznej) do 4-ego dnia 
miesiąca po wyznaczonym terminie odczytów – w następnym półroczu obowiązkowo 
odczytu dokonuje Spółdzielnia.

2. Odczyty dokonywane są w obecności użytkownika lokalu.

3. Użytkownik  każdorazowo  potwierdza  własnoręcznym  podpisem  stan  odczytu 
wodomierzy. 

4. Na czas odczytu wodomierza, zapewnić dogodny do niego  dostęp -  dla odczytującego.

§ 2

1. W miesiącu,  w którym zostały zamontowane wodomierze,  pobierany będzie ryczałt  w 
wysokości normy zużycia przypadającej na osobę jak dla mieszkań nieopomiarowanych 
(uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  –  na  dzień  zatwierdzenia  niniejszego  regulaminu  
12 m ³  ) do czasu najbliższego rozliczenia zużycia wody.

2. Rozliczenie zużycia wody za okres:

a)   od 01.01 - do 31.05  będzie dokonane do 15 następnego miesiąca,
b)   od 01.06 - do 31.12  będzie dokonane do 15 następnego miesiąca.

     Rozliczenie ujmuje kwotę, jaką należy wnosić w czynszu w następnym okresie.
     W przypadku zmiany stawek cen wody w trakcie roku odczytu dokonuje się na dzień   
      zmiany.

3. Rozliczanie zużycia wody  w przypadkach szczególnych:



a) w lokalach, w których nie zostały odczytane wskazania wodomierzy w odniesieniu do 
jednego okresu rozliczeniowego ustala się koszty zużycia szacunkowo na podstawie 
poprzedniego rozliczenia,

b) w przypadku  braku  odczytów  wskazań  wodomierzy  w  okresie  dłuższym niż  dwa 
okresy rozliczeniowe, podstawą do naliczenia przedpłat będzie  szacunkowe  zużycie 
wody oraz dodatkowa kara w wysokości ryczałtu  na osobę ustalonego przez Radę 
Nadzorczą.

c) w przypadku,  gdy użytkownik  doprowadził  do co  najmniej  jednej  z  sytuacji  niżej 
podanej:

        -  odmówił lub uniemożliwił dokonania odczytu,
        -  uszkodził plombę,
        -  uszkodził wodomierz,
        -  bez zgody Spółdzielni przerobił instalację wodną,

ustala  się  koszty  zużycia  wody  w  formie  ryczałtu  jak  dla  mieszkań  nie 
opomiarowanych .
W przypadku  stwierdzenia   sytuacji  z  punktów 2,3,4  użytkownik  pokrywa koszty 
związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego.

  4.  W przypadku zmiany użytkownika lokalu , jeżeli nie dokonano rozliczenia z poprzednim 
        użytkownikiem to  skutki rozliczenia przechodzą na nowego użytkownika.

  5.  Wszelkie reklamacje dotyczące odczytów wskazań wodomierzy i rozliczeń     
        kosztów zużycia należy składać pisemnie w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w  
        terminie 14 dni od daty dostarczenia rozliczenia.

6. Obowiązki użytkownika lokalu wyposażonego w wodomierze:

a) Udostępnienie lokalu w celu:
-  dokonania odczytów,
-  kontroli stanu technicznego wodomierzy w trakcie okresu rozliczeniowego.

b) Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

c) Natychmiastowe zgłoszenie do działu GZM:
-  uszkodzenia urządzeń,
-  niewłaściwe działanie wodomierzy,
-  naruszenie plomb.

                Sekretarz    Rady  Nadzorczej                       Przewodniczący Rady  Nadzorczej

                      Zdzisława   Krzyk                                              Dariusz   Dudek 



Zatwierdzono Uchwałą Nr 18 /12  Rady Nadzorczej z dnia 26.10.2012  r.


	Regulamin GZM
	Rozdział 1
	Przepisy ogólne.

	Załącznik do regulaminu GZM

