
Regulamin rozliczania kosztów GZM i ustalania wysokości 
opłat za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca 

postojowe 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „BOCIANEK’’ w Kielcach

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tj.Dz.U.2020 poz.275 z późn . 
zm.).

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 845 z późn . zm.).

3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz.U. z 2020 r. , poz. 532 i 
568).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 
zm.).

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2019 r. , poz.351 z późn . 
zm.).

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 
zm.).

7. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

9. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „BOCIANEK" w Kielcach.

Zakres regulacji:

1. Regulamin ustala zasady kwalifikowania i rozliczania kosztów utrzymania zasobów lokalo
wych związanych z użytkowaniem samodzielnych lokali  mieszkalnych,  lokali  użytkowych 
własnościowych oraz garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, do któ
rych spółdzielcze prawa bądź prawa odrębnej własności lokalu posiadają członkowie Spół
dzielni i właściciele niebędący członkami oraz najemcy lokali mieszkalnych i osoby nie po
siadające tytułu prawnego do lokalu.
2. Regulamin określa zasady ustalania opłat na pokrycie tych kosztów przez osoby o których 
mowa w pkt.1.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich osób używających 
lokali.
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4. Przez użyte w treści regulaminu określenia rozumie się:
Eksploatacja – utrzymanie czystości i porządku oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 
budynkach i ich otoczeniu, zapewnienie możliwości korzystania z niezbędnych usług komu
nalnych,  obsługę administracyjną  zasobów  Spółdzielni.  Koszty eksploatacji rozlicza  się  we 
wszystkich lokalach z wyłączeniem pomieszczeń ogólnego użytku .
Konserwacja – wykonywanie robót, nie zaliczanych do remontów, mających na celu utrzy
manie sprawności technicznej elementów budynku.
Koszty ogólne (koszty zarządzania) – obejmują koszty związane z kierowaniem, nadzorowa
niem,  organizacją  pracy,  koordynacją działalności  poszczególnych  działów  i samodzielnych 
stanowisk przez Zarząd Spółdzielni oraz koszty związane z obsługą członków i innych kon
trahentów  Spółdzielni.  W  szczególności  w  skład  kosztów  ogólnych  Spółdzielni  wchodzą 
m.in.:
1) koszty osobowe pracowników Spółdzielni łącznie z narzutami (wynagrodzenia, narzuty na 
wynagrodzenia,  odpisy  na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych  lub  koszty  wypłaty 
świadczeń urlopowych itp.),
2) pozostałe koszty pracownicze (koszty świadczeń bhp, ochrony zdrowia, delegacji,  ryczał
tów, szkoleń itp.),
3) koszty organizacyjno-statutowe, w tym koszty Rady Nadzorczej, organizacji i obsługi ze
brań oraz spotkań z członkami spółdzielni,
4) materiały biurowe, druki, eksploatacja sprzętu biurowego,
5) koszty obsługi informatycznej i prawnej,
6) opracowania, opinie, wyceny, analizy techniczno- ekonomiczne, audyty,
7) pozostałe koszty (np. opłaty bankowe, skarbowe i sądowe, koszty badań sprawozdań finan
sowych, koszty lustracji, ogłoszenia w prasie, koszty składek na związki spółdzielcze itp.).
Koszty  zarządu nieruchomością wspólną – koszty, które  obciążają właścicieli  lokali  lub 
osoby, którym przysługuje prawo do danego lokalu (każdego w odpowiednio wyliczonej czę
ści ułamkowej) - są to wydatki na: remont i konserwację, dostawę energii elektrycznej i ciepl
nej, gazu i wody, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno-prawne, chyba że są pokry
wane bezpośrednio przez właścicieli, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz koszty 
zarządzania .
Lokal – rozumie się przez to zarówno samodzielny lokal mieszkalny, jak i samodzielny lokal 
o innym przeznaczeniu, w tym użytkowy.
Lokal mieszkalny – rozumie się przez to wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku 
zespół izb przeznaczony na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami  przynależnymi 
służy  zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, przy czym za lokal mieszkalny  uważa się 
również pracownię twórcy przeznaczoną do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i
sztuki.
Lokal użytkowy (lokal o innym przeznaczeniu) – rozumie się przez to wydzielony trwałymi 
ścianami w obrębie budynku zespół izb przeznaczony na działalność gospodarczą lub wyko
rzystywany zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
Garaż – rozumie się przez to samodzielny obiekt budowlany przeznaczony do przechowywa
nia i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych.
Miejsce postojowe – rozumie się przez to wydzieloną powierzchnię hali garażowej przezna
czoną do postoju pojazdów mechanicznych
Mienie Spółdzielni – mienie, którego Spółdzielnia  pozostaje właścicielem lub współwłaści
cielem, w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom odrębnej własności 
lub praw z nią związanych. Mieniem Spółdzielni pozostają w szczególności: lokale użytkowe 
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usytuowane  w  budynkach  mieszkalnych,  nieruchomości  zabudowane  urządzeniami  infra
struktury technicznej, grunty zabudowane, grunty niezabudowane, sieć monitoringu.
Mienie Spółdzielni, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania – wszystkie nieru
chomości, budowle i inne urządzenia stanowiące własność Spółdzielni i nie przeznaczone ze 
względu na swój charakter i funkcję do wyodrębnienia, w szczególności ciągi piesze, oświe
tlenie zewnętrzne, mała architektura i tereny zielone, infrastruktura techniczna służąca do za
bezpieczenia dostawy mediów do lokali i budynków oraz altany śmietnikowe.
Nieruchomość  –  część  gruntu  stanowiącego odrębny  przedmiot  własności,  jak  również  bu
dynki trwale z gruntem  związane (lub części  takich budynków),  jeżeli na  mocy przepisów 
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności wydzielony przez Spółdziel
nię w drodze uchwał podjętych w trybie art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Nieruchomość wspólna – grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącz
nie do użytku poszczególnych właścicieli spółdzielczego prawa do lokali lub właścicieli wy
odrębnionych  lokali, lecz  stanowią współwłasność wszystkich  właścicieli.  Do części  wspól
nych  nieruchomości  zaliczamy w  szczególności:  fundamenty,  mury,  konstrukcje, elewacje, 
stropy, dach, klatki schodowe, korytarze, piwnice, pomieszczenia gospodarcze, pomieszcze
nia techniczne (wymiennikownie ciepła itp.), zadaszenia, rynny, przewody wentylacyjne i ko
minowe, drzwi wejściowe do budynku, okna na klatkach schodowych, instalacje centralnego 
ogrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, domofonową, dźwigi oso
bowe, a także inne urządzenia i sieci usytuowane w obrębie lub na terenie nieruchomości na
leżących do Spółdzielni.
Odrębna własność  lokalu  – prawo do  nieruchomość  lokalowej,  powstałej  przez zawarcie 
umowy notarialnej o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z określonym udziałem w 
nieruchomości wspólnej.
Okres rozliczeniowy – okres, za który Spółdzielnia dokonuje rozliczenia poniesionych kosz
tów z naliczonymi zaliczkami na poczet tego okresu.
Osoba zamieszkała – osoba przebywająca w danym lokalu nieprzerwanie przez okres powy
żej dwóch miesięcy zameldowana na pobyt stały, pobyt czasowy a także osoba przebywająca 
powyżej dwóch miesięcy w tym lokalu bez dopełnienia powinności meldunkowych, ale fak
tycznie korzystająca z lokalu.
Pomieszczenie przynależne – rozumie się przez to pomieszczenie piwniczne przypisane do 
lokalu.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – powierzchnia wszystkich pomieszczeń znaj
dujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, jak np. poko
je,  kuchnia,  przedpokoje,  łazienki,  ubikacje  itp.  powierzchnie  służące  mieszkalnym celom 
użytkowania. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzch
nię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej 
lokalu mieszkalnego balkonów, tarasów i piwnic.
Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego – całkowita powierzchnia wszystkich pomiesz
czeń określona  na podstawie dokumentacji powykonawczej budynku,  przyjętej  przez  Spół
dzielnię  lub pomiaru z natury. Powierzchnia  zajęta  przez  urządzenia techniczne  związane  z 
funkcjonowaniem danego lokalu, meble wbudowane lub obudowane, zaliczana jest do po
wierzchni użytkowej danego lokalu.
Pożytki spółdzielni – dochody uzyskiwane z mienia i praw Spółdzielni stanowiące przedmiot 
własności Spółdzielni lub przedmiot współwłasności Spółdzielni i innych podmiotów.
Pożytki z nieruchomości wspólnej – nadwyżka przychodów nad kosztami z nieruchomości 
wspólnej, tzn. z gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli  lokali, w szczególności:  z urządzeń reklamowych, najmu pomieszczeń wygospo
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darowanych z części wspólnej i pomieszczeń ogólnego użytku oraz z dzierżaw terenu. Pożyt
ki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z eks
ploatacją i utrzymaniem tej nieruchomości.
Przychody z działalności – przychody, jakie Spółdzielnia osiąga z prowadzonej działalności 
gospodarczej, w szczególności z tytułu wynajmu lokali użytkowych.
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych  polegają
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji,  także przy 
zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Udział  w  nieruchomości  wspólnej  – stosunek powierzchni  użytkowej  lokalu  wraz z  po
wierzchnią  pomieszczeń  przynależnych  do tego  lokalu  do  łącznej  powierzchni  użytkowej 
wszystkich lokali  wraz z pomieszczeniami do nich  przynależnymi  w danej  nieruchomości. 
Pomieszczeniami  przynależnymi są piwnice.  Udział  w nieruchomości wyraża się ułamkami. 
Suma udziałów wszystkich właścicieli w danej nieruchomości musi wynosić 1 (jeden).
Składnikami tej sumy będą zarówno udziały Spółdzielni jak i udziały właścicieli lokali wyod
rębnionych (mających założone księgi wieczyste - lokalowe).
Użytkownicy  lokali  –  członkowie posiadający spółdzielcze własnościowe  prawa do lokali, 
członkowie będący właścicielami  lokali,  właściciele  lokali  niebędący członkami spółdzielni, 
posiadacze własnościowych praw do lokali  niebędący członkami spółdzielni,  najemcy lokali 
mieszkalnych, najemcy lokali użytkowych, osoby zamieszkujące dany lokal bez tytułu praw
nego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1. 
Koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  obejmują  wydatki  ponoszone  przez 
Spółdzielnie z tytułu:

- obsługi eksploatacyjnej i technicznej,
- dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania oraz CCW, 
- dostawy wody i odprowadzania ścieków,
- wywozu nieczystości stałych,
- odpisów na fundusz remontowy,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od nieruchomości za mienie Spółdzielni,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

I.2. 
Koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  ewidencjonowane  są  odrębnie  dla 
poszczególnych nieruchomości.

I.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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I.4. 
Jednostkami do rozliczenia poszczególnych składników kosztów w Spółdzielni są:

1. m² powierzchni użytkowej lokalu dla:
a) eksploatacji  i  utrzymania  części  wspólnych  nieruchomości  oraz  eksploatacji 

i utrzymania mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania,
b) eksploatacji garaży i miejsc postojowych,
c) odpisu na fundusz remontowy,
d) podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
e) utrzymania czystości na mieniu wspólnym,
f) mocy zamówionej ciepłej wody,
2. liczba osób zamieszkałych w lokalu do rozliczeń:
a) dostawy wody i odprowadzania ścieków w mieszkaniach nieopomiarowanych,
b) wywozu nieczystości stałych,

Do  rozliczeń  stosuje  się  również wskazania  urządzeń  pomiarowych (wodomierze, 
ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej) i podzielników kosztów c.o.

I.4.1. 
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  powierzchnie  wszystkich  pomieszczeń 
znajdujących się w lokalu ustaloną w projekcie wyodrębnienia własności lokali. 
Do  powierzchni  użytkowej  lokalu  mieszkalnego  nie  zalicza  się:  balkonów,  suszarni, 
wózkowni, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. 
I.4.2. 
Jeżeli do rozliczania kosztów jednostką fizyczną rozliczeń jest liczba osób, to uwzględnia się 
osoby zgłoszone do zamieszkania  według oświadczenia  złożonego przez  właściciela  bądź 
zamieszkujące  w  danym  lokalu  według  ewidencji  meldunkowej  prowadzonej  przez 
Spółdzielnię.
W przypadku, gdy w lokalu nie jest zameldowana 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.
Obowiązek  zgłoszenia  wszystkich  osób  zamieszkałych  w  lokalu  ciąży  na  właścicielach 
danego lokalu lub osobach, którym przysługuje prawo do danego lokalu. 

I.5. 
Działalność  eksploatacyjna  zasobów  mieszkaniowych  prowadzona  jest  w  Spółdzielni 
bezwynikowo.  Różnica  między  rzeczywistymi  kosztami  eksploatacji  a  przychodami 
gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  w  danym  roku  zwiększa  odpowiednio  koszty  lub 
przychody w roku następnym.
W  stosunku  do  lokali  stanowiących  wyodrębnioną  własność  osób  będących  członkami 
spółdzielni,  wynik  finansowy –  po  zatwierdzeniu  Walne  Zgromadzenie  Członków  –  jest 
rozliczany proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

I.6. 
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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.

I.7. 
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,  w  ciężar  kosztów 
poszczególnych nieruchomości.

I.8. Koszty utrzymania poszczególnych służb w Spółdzielni stanowią koszty pośrednie 
Spółdzielni. Koszty pośrednie Spółdzielnia rozlicza na poszczególne rodzaje działalności 
(GZM i pozostałą inną niż GZM) wyliczoną strukturą przychodów.
Rada Nadzorcza zatwierdza na każdy rok plan wydatków i przychodów Spółdzielni.
Koszty ogólne Spółdzielnia rozlicza na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych 
oraz garaży .

I. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI 
MIESZKANIOWYMI

II.1. Koszty eksploatacji

II.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 zimnej wody i odprowadzanie ścieków,
f) wywóz nieczystości stałych,
g) podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu,
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 technicznych, itp.

II.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.
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II.1.3.
W ramach kosztów eksploatacji nieruchomości ewidencjonowane są:

a) koszty utrzymania lokali mieszkalnych,
b) koszty utrzymania garaży i miejsc postojowych,
c) koszty utrzymania lokali użytkowych,
d) koszty nieruchomości wspólnych,
e) koszty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

II.1.3.1 
Koszty utrzymania lokali mieszkalnych stanowią:

a) koszty dostawy wody zimnej i ciepłej do lokalu i odprowadzanie ścieków,
b) koszty wywozu nieczystości stałych,
c) podatek od nieruchomości dotyczący danego lokalu mieszkalnego i pomieszczeń 

przynależnych do lokalu,
d) koszty centralnego ogrzewania.

II.1.3.2. 
Warunki korzystania z lokalu użytkowego określa umowa, którą Zarząd Spółdzielni zawiera z 
Najemcą przed oddaniem lokalu do używania.

II.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,  pomieszczenia i  urządzenia węzła cieplnego 
i wodociągowego, mury zewnętrzne, dachy oraz wspólne instalacje w budynku, windy. 
Kosztami utrzymania nieruchomości wspólnych są:
- koszty energii elektrycznej nieruchomości wspólnych (oświetlenie klatek schodowych, 
 terenu wokół nieruchomości) ,
- koszty utrzymania czystości klatek schodowych i terenów zielonych należących do danej
 nieruchomości,
- podatek od nieruchomości gruntowej, 
- ubezpieczenie majątkowe nieruchomości,
- koszty konserwacji i napraw części wspólnych nieruchomości, w tym instalacji wod.-kan.,
 elektrycznej i centralnego ogrzewania,
- koszty eksploatacji dźwigów osobowych,
- koszty przeglądów technicznych budynków, 
- koszty usług kominiarskich,
- dostawy wody i odprowadzenia ścieków z części wspólnej (zużycie wody do sprzątania, 
 podlewania, awarie sieci wod.-kan.),
- narzut kosztów ogólnych Spółdzielni.

II.1.3.4.
Koszty  nieruchomości  stanowiących  mienie  Spółdzielni  to  koszty  ponoszone  przez 
Spółdzielnię dla utrzymania nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez 
osoby zamieszkujące na terenie Spółdzielni.
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Są to między innymi:
- koszty oświetlenia terenu Spółdzielni,
- użytkowanie działek Spółdzielni, nie przypisanych do poszczególnych budynków, ale 
 potrzebnych dla funkcjonowania Spółdzielni,
- podatek od nieruchomości gruntowej Spółdzielni i opłata za wieczyste użytkowanie,
- utrzymanie zieleni i czystości na terenach Spółdzielni (poza nieruchomościami),
- koszty naprawy i konserwacji infrastruktury Spółdzielni – nawierzchni dróg wewnętrznych, 
 chodników, elementów małej architektury,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni,
- koszty ogólne Spółdzielni.

II.1.4.
Lokale mieszkalne i  garaże stanowiące wyodrębnioną  własność są obciążone taką częścią 
kosztów  eksploatacji  danej  nieruchomości  jaka  część  kosztów  przypada  na  powierzchnię 
użytkową lokalu.

II.2. Dostawa energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania

II.2.1.
Koszty dostawy energii cieplnej rozliczane są bezpośrednio na poszczególne nieruchomości i 
obejmują:
- koszty zakupionej energii cieplnej,
- koszty odczytu i rozliczenia.
Rozliczenie sezonu grzewczego obejmuje okres od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca roku 
następnego.
Szczegółowe zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania zawarto w „Regulaminie 
rozliczania  kosztów  centralnego  ogrzewania  i  sposobu  ustalania  opłat  za  ogrzewanie 
mieszkań i lokali użytkowych”.

II.3.   Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

II.3.1.
1.  Koszty dostawy wody zimnej,  ciepłej  i  odprowadzenia  ścieków są  ustalane  w oparciu 
o wodomierze  główne  zainstalowane w budynkach i  wynikają  z  obciążeń Spółdzielni  przez 
przedsiębiorstwo wodociągowe i koszty MPEC (koszty podgrzania wody i mocy zamówio
nej).
2. Przyjmuje się, że ilość zużytej wody równa jest ilości odprowadzonych ścieków.

II.3.2.
1. Odczyty wodomierzy i rozliczenie  zużytej  wody dokonywane  są  przez  Spółdzielnię dwa 
razy w roku, chyba że z przyczyn niezależnych od Spółdzielni odczyt nie będzie możliwy.
2. Zarząd może w razie potrzeby (np. w przypadku zmiany ceny dostaw wody) ustalić dodat
kowe okresy rozliczeniowe. 

II.3.3.
Opłaty za wodę oraz za odprowadzanie ścieków pobiera się w formie zaliczkowej.
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Wysokość zaliczki wylicza się iloczynem ilości zużytej wody przypadającej na dany lokal w 
poprzednim okresie rozliczeniowym oraz obowiązującej ceny wody.

II.3.4.
1. Odczyty wodomierzy dokonywane są przez osoby posiadające upoważnienie Spółdzielni, 

a  w  wyjątkowych  wypadkach  dopuszcza  się  dokonanie  odczytu  przez  lokatora  i 
przekazanie do Spółdzielni w formie pisemnej lub telefonicznej. 

2. Odczyty dokonywane są w obecności użytkownika lokalu.

3. Użytkownik każdorazowo potwierdza własnoręcznym podpisem stan odczytu wodomie
rzy. 

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

II.3.5.
1. W miesiącu, w którym zostały zamontowane wodomierze, pobierany będzie ryczałt w wy

sokości  normy  zużycia  przypadającej  na  osobę  jak  dla  mieszkań  nieopomiarowanych 
(uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  –  na  dzień  zatwierdzenia  niniejszego  regulaminu 
12m³) do czasu najbliższego rozliczenia zużycia wody.

2. Rozliczenie zużycia wody za dany okres będzie dokonane do 15 dnia miesiąca następują
cego po rozliczanym okresie. Rozliczenie ujmuje kwotę, jaką należy wnosić w czynszu w 
następnym okresie. 

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 po
danej:

1) odmówił lub uniemożliwił dokonania odczytu,

2) uszkodził plombę,

3) uszkodził wodomierz,

4) bez zgody Spółdzielni przerobił instalację wodną,

ustala  się  koszty  zużycia  wody  w  formie  ryczałtu  jak  dla  mieszkań 
nieopomiarowanych .

W przypadku stwierdzenia sytuacji z punktów 2,3,4 użytkownik pokrywa koszty związane z 
doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego.
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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:
1. Udostępnienie lokalu w celu:

- dokonania odczytów,

- kontroli stanu technicznego wodomierzy w trakcie okresu rozliczeniowego.

2. Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

3. Natychmiastowe zgłoszenie do działu GZM :

- uszkodzenia urządzeń,

- niewłaściwe działanie wodomierzy,

- naruszenie plomb.

II.4. Koszty wywozu nieczystości stałych  .

II.4.1.
Koszty  wywozu  nieczystości  stałych  obejmują  wydatki  Spółdzielni  związane  z  opłatami 
ponoszonymi  za  gospodarowanie  odpadami  na  rzecz  Gminy  Kielce  wg.  Uchwały  Rady 
Miasta  oraz  kosztami  utrzymania  czystości  mienia  wspólnego  (w  tym  wywóz  odpadów 
wielkogabarytowych) przez usługodawców zewnętrznych.

II.4.2.
Najemcy lokali użytkowych uiszczają miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komu
nalnymi na podstawie zawartych umów. Podstawę ustalenia opłaty stanowi aktualna cena wy
wozu l  m³  nieczystości  oraz  współczynnik  rocznego nagromadzenia odpadów na l m²  po
wierzchni użytkowej lokalu przewidziany dla danego rodzaju działalności gospodarczej.

II.5. Konserwacje bieżące zasobów mieszkaniowych  .

II.5.1.
Koszty konserwacji obejmują:
-  wynagrodzenia konserwatorów łącznie  z  narzutami  na płace oraz innymi  świadczeniami 
pracowniczymi,
- wartość zużycia materiałów do konserwacji,
- pozostałe koszty, w tym koszty utrzymania warsztatów.

II.5.2.
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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.

II.5.3.
Koszty  konserwacji  rozliczane  są  w  ciężar  stawki  eksploatacyjnej,  proporcjonalnie  do 
powierzchni lokali mieszkalnych w danej nieruchomości.

II.6. Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

II.6.1.
1. Spółdzielnia  prowadzi  gospodarkę  remontową  oddzielnie  dla  każdej  nieruchomości 

mieszkaniowej oraz dla mienia Spółdzielni.

2. Koszty remontów rozlicza się wg faktur i rachunków wykonawców zewnętrznych oraz 
dokumentów wewnętrznych za roboty wykonane przez służby Spółdzielni.

3. Remontem  w  rozumieniu  niniejszego  regulaminu,  jest  wykonywanie  w  istniejących 
obiektach robót budowlanych i innych, prowadzących do odtworzenia stanu pierwotnego 
a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji.  Celem  remontu  jest  przywrócenie  stanu 
umożliwiającego normalne użytkowanie obiektu lub poprawę jego wartości użytkowej.

4. Spółdzielnia  tworzy  odrębny  fundusz  na  remonty  poszczególnych  nieruchomości 
mieszkaniowych oraz odrębny dla mienia Spółdzielni.

5. Opłata na fundusz remontowy nieruchomości mieszkaniowej jest wyodrębnioną pozycją 
czynszową.

6. Fundusze  remontowe  poszczególnych  nieruchomości  mieszkaniowych  Spółdzielni 
powstają z:

a) odpisów na fundusz remontowy nieruchomości mieszkaniowych,
b) kredytów lub pożyczek,
c) nadwyżki bilansowej,
d) odszkodowań od firm ubezpieczeniowych,
e) innych źródeł.

7. Fundusz remontowy mienia Spółdzielni powstaje z:
a) odpisów na fundusz remontowy mienia Spółdzielni,
b) kredytów lub pożyczek,
c) kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w mieniu
Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki tego funduszu remontowego,
d) nadwyżki bilansowej,
e) dotacji, subwencji, dofinansowania oraz darowizny,
f) innych źródeł i wpływów.
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8. Środki  funduszy  remontowych  poszczególnych  nieruchomości  przeznaczone  są 
w szczególności na następujące potrzeby remontowe tych nieruchomości:

a) remonty dachów, kominów, konstrukcji i elewacji budynków oraz balkonów,
b) remonty klatek schodowych oraz części wspólnych w piwnicach,
c)  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  w  mieszkaniach  na  zasadach  określonych 
w “Regulaminie refundacji wymiany okien”,
d) remonty instalacji gazowej, wod.-kan., c.o. i c.c.w.
e) remonty instalacji elektrycznych, odgromowych, 
f) remonty dźwigów,
g) remonty domofonów ,
h)  remont  podłoży  zawierających  substancje  szkodliwe  zgodnie  z  obowiązującym  w 
Spółdzielni regulaminem,
i) koszty wymiany i legalizacji wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów c.o.,
j) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na remonty budynków mieszkalnych,
k) spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

9. Środki funduszu remontowego mienia Spółdzielni przeznaczone są między innymi na:
a)  remonty  budowli  związanych  z mieniem Spółdzielni  w tym:  drogi,  parkingi,  chodniki, 
oświetlenie uliczne, place zabaw oraz małą architekturę),
b) spłatę pożyczek lub kredytów bankowych zaciągniętych na remonty mienia Spółdzielni,

10. Ewidencja przychodów i rozchodów funduszu remontowego prowadzona jest w układzie 
rodzajowym wpływów i kosztów.
Niewykorzystany fundusz remontowy, zwiększa stan tego funduszu w roku następnym.

II.6.2.
Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy ustalane są przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni wg stawek w zł/m².

II.6.3. 
Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ze względu na stan techniczny zasobów i potrzeby 
remontowe może ustalać indywidualną stawkę dla danej nieruchomości.

II.7. Podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

II.7.1.
Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany i rozliczany 
odrębnie dla każdej nieruchomości w rozbiciu na:
- podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości,
- podatek od lokali mieszkalnych,
- podatek od lokali użytkowych,
- podatek od garaży.

II.7.2. 
Jeżeli  w lokalu mieszkalnym prowadzona jest  działalność  powodująca wzrost  podatku od 
nieruchomości, to skutki wzrostu obciążają tylko ten lokal.
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II.7.3.
Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu podatku od 
nieruchomości  indywidualnie  z  Urzędem  Miasta  w  zakresie  podatku,  który  dotyczy  ich 
lokalu.

II.7.4.
Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu ewidencjonowane są 
odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.

II.7.5.
Obciążenia  opłatami  za  wieczyste  użytkowanie  gruntu  dokonuje  się  proporcjonalnie  do 
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych danej nieruchomości. 

III. ZASADY USTALANIA I WNOSZENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI.

III.1. Przychodami z tytułu eksploatacji są naliczone:
- opłaty za używanie lokali mieszkalnych,
- podwyższone opłaty od osób niebędących członkami Spółdzielni,
- opłaty za najem lokali użytkowych,
- opłaty za garaże i miejsca postojowe,
- inne  opłaty  i  dochody  za:  dzierżawę  terenu,  eksploatacje  pomieszczeń  dodatkowych, 

reklamę, odsetki za zwłokę w zapłacie czynszu.

III.2. 
Lokale w nieruchomościach mieszkaniowych obciążane są następującymi opłatami:
a) opłata za eksploatację, 
b) opłata na fundusz remontowy,
c) zaliczka na dostawę wody zimnej, ciepłej i odprowadzanie ścieków,
d) zaliczka na dostawę c.o.
e) opłata za wywóz śmieci,
f) podatek od nieruchomości,
g) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu,
h) opłata za utrzymanie czystości na mieniu wspólnym,
i) opłata za przesył i moc zamówioną ciepłej wody,
j) opłata za windę. 
Osoby będące członkami Spółdzielni wnoszą dodatkową opłatę na działalność społeczno – 
kulturalną. 

III.3.
Właściciele miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych ponoszą opłaty miesięczne 
wymienione w pkt. III.2. a i b. 
Dodatkowo właściciele miejsc postojowych nie mający prawa odrębnej własności ponoszą 
koszty związane  z  rocznym naliczeniem podatku od nieruchomości  i  opłaty za  wieczyste 
użytkowanie gruntu (ew. opłaty przekształceniowej) proporcjonalnie do ich udziału w garażu 
wielostanowiskowym. 
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III.4.
Właściciele garaży wnoszą opłaty wg następujących składników:
a) opłata eksploatacyjna,
b) podatki,  na  które  składają  się  podatek  od  nieruchomości  i  opłata  za  wieczyste 

użytkowanie gruntu,
c) opłata za energię elektryczną.
Zasady  obciążenia  właścicieli  opłatą  za  energię  elektryczną  zawarto  w  „Regulaminie 
rozliczania  kosztów  zużycia  energii  elektrycznej  w  garażach  administrowanych  przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową Bocianek w Kielcach”.

 III.5.
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.

III.6. 
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 będących członkami Spółdzielni, różnica dodatnia koryguje koszty przypadające 
na te lokale w roku następnym.

III.7.
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.

III.8.
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).

III.9.
Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarządu ustala wysokość:
a) opłat za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z tytułu:
- opłaty eksploatacyjnej,
- remontów zasobów mieszkaniowych,
- zaliczkowych opłat centralnego ogrzewania,
- opłaty na działalność społeczno – kulturalną.
b) za 1 osobę - zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkań 
 nieopomiarowanych.

III.10. 
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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.

III.11.
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.

III.12.
Opłaty za używanie lokalu wnoszone są w kasie lub na rachunek bankowy Spółdzielni. Na
jemcy lokali mieszkalnych będących własnością Spółdzielni wnoszą opłaty wyłącznie na ra
chunek bankowy.

III.13. 
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.

III.14. 
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.

III.15. 
O zmianie wysokości opłat należnych Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić co najmniej 
na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku zmiany wysoko
ści opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności podatku od nieru
chomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, wody oraz odbioru ścieków, Spółdzielnia 
jest  obowiązana zawiadomić  co najmniej na 14 dni przed  upływem  terminu do wnoszenia 
opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

III.16.
Spółdzielnia  jest  zobowiązana na żądanie członka lub nie będącego członkiem właściciela 
lokalu przedstawić kalkulację opłat.

III.17.
1.  Użytkownik  lokalu  ma  obowiązek  na  bieżąco  korygować  liczbę  osób  zameldowanych 
i faktycznie zamieszkałych poprzez złożenie w administracji Spółdzielni oświadczenia w ter
minie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia zmiany liczby osób w lokalu.
2. Opłatę według nowej liczby osób nalicza się począwszy od następnego miesiąca po miesią
cu, w którym oświadczenie złożono w administracji Spółdzielni.
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3.  Korekta  liczby osób  zamieszkałych  w lokalu  ustalona  według złożonego oświadczenia 
dokonywana  jest  na czas  nieokreślony  (chyba,  że  z  treści  oświadczenia  i  załączonych  do 
niego dokumentów wynika inaczej).

IV.  OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI 
MIESZKANIOWYMI.

IV.1. 
W ramach  opłat  za  eksploatację  i utrzymanie  nieruchomości,  w tym  nieruchomości  wspól
nych, Spółdzielnia jest zobowiązana do zapewnienia:
a) sprawnej obsługi administracyjnej i technicznej;
b) sprawnego działania instalacji wewnętrznych budynków, w celu zabezpieczenia właściwe
go funkcjonowania instalacji wewnątrz lokali;
c) dostarczenia do budynków i utrzymywania normatywnych parametrów czynników eksplo
atacyjnych (woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz sieciowy itp.);
d) sprawnego działania urządzeń technicznych w częściach wspólnych budynków oraz prze
wodów kominowych i wentylacyjnych;
e) utrzymania budynków i nieruchomości w należytym stanie technicznym, estetycznym, po
rządkowym i sanitarnym;
f) napraw i wymiany urządzeń i instalacji w częściach wspólnych budynków;
g) napraw i wymiany stolarki budowlanej oraz oszklenia w częściach wspólnych budynków;
h) właściwego wyposażenia budynków w sprzęt sanitarno - porządkowy oraz
przeciwpożarowy;
i)  właściwego oświetlenia  nieruchomości  wspólnych,  klatek  schodowych  i  korytarzy  oraz 
wejść do budynku;
j) dogodnego i bezpiecznego przejścia do budynków i mieszkań, w tym w porze zimowej;
k) prawidłowego oznakowania drogowego poziomego i pionowego oraz adresowego oznacze
nia budynków;
l) wywieszenia w łatwo dostępnym miejscu na terenie nieruchomości tablic zawierających ad
res administracji  wraz z  telefonami  i  godzinami  przyjęć,  instrukcję przeciwpożarową  oraz 
kartę informacyjną  z  ważniejszymi  numerami telefonów (pogotowie techniczne, pogotowie 
energetyczne,  gazownicze,  wodnokanalizacyjne,  ciepłownicze,  policja,  straż  miejska,  straż 
pożarna);
ł) natychmiastowego likwidowania zagrożeń dla zdrowia lub życia mieszkańców lub innych 
osób powstałych w wyniku eksploatacji i utrzymania nieruchomości;
m) bieżące prowadzenie strony internetowej, na której zamieszczane są najważniejsze infor
macje z działalności Spółdzielni. 

IV.2. 
Spółdzielnia zobowiązana jest do dokonywania  przeglądów technicznych  nieruchomości,  jej 
instalacji oraz urządzeń w okresach wynikających z obowiązujących przepisów.

IV.3.
Spółdzielnia zobowiązana jest do prowadzenia książek obiektów budowlanych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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V.1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie  mają  odpowiednie 
postanowienia Statutu Spółdzielni oraz przepisy prawa powołane na wstępie. 

V.2.
Regulamin wchodzi w życie  z dniem podjęcia uchwały zatwierdzającej  przez Radę Nadzor
czą.

V.3.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc regulamin obowiązujący dotych
czas.

Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” 
nr 14/2020 z dnia 18.06.2020 r.
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