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REGULAMIN

rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania
opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy

Spółdzielcze” w Poznaniu.

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują:

1) podatek od nieruchomości,
2) opłaty za wieczyste użytkowanie terenów,
3) koszty obsługi eksploatacyjnej,
4) odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
5) dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
6) skreślony,
7) utrzymanie dźwigów,
8) utrzymanie domofonów,
9) utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania

przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach,

§ 2.

Koszty gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  są ewidencjonowanie odrębnie dla
poszczególnych nieruchomości.

§ 3.

1. Rozliczenie  kosztów  gospodarki  zasobami  z  wyjątkiem  rozliczenia  kosztów
centralnego ogrzewania, rozliczenia podgrzania wody i rozliczenia dostawy wody
i odprowadzania ścieków przeprowadza się w okresach rocznych pokrywających
się z latami kalendarzowymi.

2. Podstawą  do  dokonywania  z  użytkownikami  lokali  rozliczeń  z  tytułu  kosztów
gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  są  ustalenia  rocznych  planów
gospodarczo-finansowych  spółdzielni  uchwalone  przez  Radę  Nadzorczą  oraz
postanowienia niniejszego regulaminu. Jeśli po uchwaleniu planu gospodarczo-



finansowego  następują  zmiany  w  warunkach  gospodarki  zasobami
mieszkaniowymi,  to  dopuszczalna  jest  korekta  ustaleń  planu  oraz  opłat  za
używanie  lokali.  Różnica  między  rzeczywistymi  kosztami  a  przychodami
gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  w  danym  roku  zwiększa  odpowiednio
koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. 

§ 4.

1. Jeżeli dla rozliczania składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
jednostką  fizyczną  jest  m2  powierzchni  użytkowej  lokali,  to  powierzchnię  tę
oblicza się według zasad określonych polską normą PN-70/B-02365.

2. Jeżeli dla rozliczania składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
fizyczną  jednostką  rozliczeń  jest  liczba  osób,  to  uwzględnia  się  osoby
zamieszkujące w danym lokalu zgłoszone na podstawie oświadczeń członków
Spółdzielni, którzy posiadają prawa do danego lokalu. 

3. W przypadku,  gdy w lokalu mieszkalnym nie zamieszkuje żadna osoba,  jako
podstawę do rozliczeń przyjmuje się jedną osobę. 

4. W  przypadku,  gdy  lokal  jest  wynajmowany  opłaty  zależne  od  liczby  osób
naliczane są na co najmniej 2 osoby.

5. W  przypadku,  gdy  lokal  jest  wykorzystywany  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej opłaty za korzystanie z dźwigów ustala się na 5 osób

6. Do  ustalania  planu gospodarczo finansowego i  kalkulowania  wysokości  opłat
przyjmuje się stan powierzchni i liczbę zgłoszonych osób według stanu na dzień
30 września roku poprzedniego.

7. Zmiany  wysokości  opłat  spowodowane  zmianą  ilości  zgłoszonych  osób
dokonywane  są  od miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiło
zgłoszenie zmiany.

2. Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Rozliczanie kosztów eksploatacji  nieruchomości,  w których są ustanowione
tytuły prawne do lokali.

§ 5.

1. Koszty eksploatacji nieruchomości obejmują wydatki Spółdzielni na: 

1) koszty  zakupu  materiałów  na  utrzymanie  czystości  i  porządku  w
pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu budynków,

2) koszty  energii  elektrycznej  zużywanej  do  oświetlenia  części  wspólnych
nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych,

3) wodę  zużywaną  do  podlewania  terenów  zielonych  oraz  inne  cele
gospodarcze,

4) koszty  usług  materialnych  w  tym  koszty  ubezpieczeń  majątkowych
zasobów  mieszkaniowych  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
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zarządzania nieruchomościami,

5) koszty  wynagrodzeń  wraz  z  obciążeniami  pracowników  dbających
utrzymanie czystości i obsługę eksploatacyjną nieruchomości,

6) koszty zarządu nieruchomością,

7) narzut kosztów ogólnych spółdzielni,

8) inne wydatki, które nie mogą być zaliczane do par. 1. poz. 1,2 i 4 do 10.

§ 6

1. Ponoszone  przez  Spółdzielnię  koszty  eksploatacji  są  ewidencjonowane
odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. 

2. W  przypadku,  gdy  nie  jest  możliwe  ustalenie  kosztów  eksploatacji
poszczególnych  nieruchomości,  poniesione  przez  Spółdzielnię  koszty
eksploatacji są rozliczane na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do
ich powierzchni użytkowej.

§ 7.

Lokale  stanowiące  wyodrębnioną  własność  są  obciążane  taką  częścią  kosztów
eksploatacji danej nieruchomości, jaki jest ich udział w nieruchomości wspólnej. W
stosunku  do  lokali  użytkowych  stanowiących  wyodrębnioną  własność  obciążenie
kosztami eksploatacji danej nieruchomości może być wyższe niż wynikające z ich
udziału w nieruchomości wspólnej, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo
zwiększa koszty eksploatacji. Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza
Spółdzielni.

§ 8.

Część kosztów eksploatacji  nieruchomości przypadająca na lokale zajmowane na
warunkach spółdzielczego prawa do lokalu lub najmu jest rozliczana zbiorczo dla
wszystkich  nieruchomości  Spółdzielni  proporcjonalnie  do  powierzchni  użytkowej
poszczególnych  lokali.  W  stosunku  do  lokali  użytkowych  obciążenie  kosztami
eksploatacji  może  być  wyższe  niż  wynikające  z  ich  powierzchni  użytkowej,  jeśli
sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty eksploatacji. Wielkość
tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza Spółdzielni.

Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

§ 9.

1. Obciążenia poszczególnych lokali zajmowanych przez członków oraz najemców
odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są ustalane według
stawek w zł/m2 określanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
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2. Określone przez Radę Nadzorczą stawki odpisów mogą być zróżnicowane dla
poszczególnych nieruchomości.

§ 10.

Jeśli  lokal  stanowi  wyodrębnioną  własność,  a  jego  właściciel  nie  jest  członkiem
Spółdzielni, to:

 za  zgodą  tego  właściciela  możliwe  jest  obciążanie  odpisami  na  fundusz
remontowy  zasobów  mieszkaniowych  według  stawek  określonych  przez
Radę Nadzorczą Spółdzielni,

 jeśli  nie  ma  zgody  tego  właściciela  na  obciążanie  odpisami  na  fundusz
remontowy zasobów mieszkaniowych, obciążenie jest dokonywane w formie
zaliczki na remonty nieruchomości wspólnej.

§ 11.

1. W  ramach  ustalonych  stawek  odpisów  na  fundusz  remontowy  zasobów

mieszkaniowych  mogą  być  wyodrębnione  środki  na  zadania  specjalne  (np.

wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji, remont dźwigów itp.).

2. W  celu  ujednolicenia  warunków  finansowania  remontów  we  wszystkich

nieruchomościach  w  przypadku  wykonania  prac  przekraczających  na  koniec

roku kalendarzowego stan środków funduszu remontowego znajdującego się w

dyspozycji  danej  nieruchomości,  z  odpisów  na  fundusz  remontowy  każdej

nieruchomości  tworzy  się  odpis  na  fundusz  wyrównawczy  w  wysokości  5%

odpisów. 

3. Nieruchomościom, które na koniec roku kalendarzowego posiadają ujemny stan

środków na funduszu remontowym odejmuje się z funduszu wyrównawczego

kwotę równą wysokości  ujemnego salda pomnożonego przez stawkę WIBOR

dla depozytów jednorocznych z ostatniego dnia roku kalendarzowego, którego

dotyczy rozliczenie powiększoną o 1 procent.

4. Suma  kwot  obliczonych  zgodnie  punktem  3  i  odjętych  nieruchomościom  z

ujemnym  stanem  funduszu  remontowego  dzielona  jest  na  nieruchomości  z

dodatnim stanem funduszu remontowego proporcjonalnie do stanu ich funduszu

na koniec roku kalendarzowego i dodana zostaje do funduszu wyrównawczego

każdej nieruchomości.

5. Po  dokonaniu  rozliczenia  w  oparciu  o  postanowienia  niniejszego  paragrafu

wysokości  funduszu wyrównawczego dodaje się corocznie do funduszu danej

nieruchomości.

6. Jeżeli kwota obliczona dla danej nieruchomości zgodnie z punktem 3 przekracza

wysokość funduszu wyrównawczego tej nieruchomości obliczonego w oparciu o
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współczynnik procentowy, o którym mowa w punkcie 2, współczynnik ten należy

podnieść do poziomu, przy którym nie nastąpi przekroczenie.

§ 12.

Po  rozliczeniu  wyniku  finansowego  za  dany  rok  sporządza  się  dla  każdej
nieruchomości rozliczenie obejmujące:

1) kwotę wpłaconych odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
2) kwotę  poniesionych  przez  Spółdzielnię  nakładów  na  remonty  danej

nieruchomości,
3) sposób rozliczenia różnicy między poz. 1) a poz. 2

§ 13.

Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok dla każdego lokalu stanowiącego
wyodrębnioną własność sporządza się rozliczenie obejmujące:

1) kwotę wpłaconych odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych
lub zaliczek na remonty nieruchomości wspólnej,

2) kwotę  poniesionych  przez  Spółdzielnię  nakładów  na  remonty  danej
nieruchomości,

3) kwotę przypadającą na dany lokal z tytułu poniesionych nakładów na remonty
danej  nieruchomości,  proporcjonalnie  do  udziału  danego  lokalu  w
nieruchomości wspólnej,

4) sposób rozliczenia różnicy między poz. 1) a poz. 3).

§ 14.

1. Odpis na fundusz remontowy od lokali,  dla których nie są ustanowione tytuły
prawne  lub,  których  właścicielem  jest  Spółdzielnia  dokonywany  jest  przez
Spółdzielnię  wg  stawek  ustalonych  dla  nieruchomości,  w  której  znajduje  się
lokal. 

2. W  stosunku  do  lokali  użytkowych  stawki  odpisów  na  fundusz  remontowy
zasobów mieszkaniowych  mogą być  wyższe  niż  dla  lokali  mieszkalnych,  jeśli
sposób  korzystania  z  tych  lokali  dodatkowo  zwiększa  koszty  remontów
nieruchomości. Wysokość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza.

Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków.

§ 15.

1. Koszty dostawy wody i  odprowadzania ścieków obejmują wydatki  Spółdzielni,
uiszczane na rzecz usługodawców zewnętrznych. 

2. Koszty  dostawy  wody  i  odprowadzania  ścieków  są  ustalane  odrębnie  dla
każdego budynku, na podstawie wskazań wodomierzy głównych.

§ 16.

1. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są rozliczane przez Spółdzielnie
z użytkownikami lokali w okresach rocznych.
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2. Podstawą  do  rozliczenia  kosztów  zużycia  przypadających  na  poszczególne
lokale są wskazania wodomierzy indywidualnych w tych lokalach oraz średnia
cena metra sześciennego wynikająca z podzielenia kosztów ustalonych zgodnie
z  §  15  przez  liczbę  metrów  zużytej  wody  wynikającą  ze  wskazań  licznika
głównego.

3. Jeżeli  użytkownicy  lokali  odmawiają  zgody  na  zainstalowanie  w  ich  lokalu
wodomierzy  indywidualnych,  zużycie  określa  się  w  wysokości  dwukrotnego
średniego zużycia wody w danym budynku ustalonego na podstawie wskazań
wodomierzy indywidualnych. Jeżeli różnica, o której mowa w § 17 miałaby być
ujemna  koszty  zużycia  tego  lokalu  ustala  się  w  wysokości  niepowodującej
powstania różnicy. 

4. Jeżeli  z  jakichkolwiek  przyczyn  w  lokalu  nie  dokonano  odczytu  wskazań
wodomierza indywidualnego,  jako zużycie  w okresie obliczeniowym przyjmuje
się  poziom zużycia  w okresie  poprzednim a  różnicę  w rzeczywistym  zużyciu
rozlicza się w kolejnym okresie obliczeniowym.

5. Jeżeli  w  poprzednim  okresie  dokonano  rozliczenia  w  oparciu  o  pkt  4.  i  w
kolejnym  okresie  obliczeniowym  ponownie  nie  można  dokonać  odczytu,  jako
zużycie  w okresie  obliczeniowym przyjmuje  się  2,5 krotną średnią zużycia  w
ostatnim okresie, w którym dokonano odczytu. Przepis zdania drugiego z pkt. 3
stosuje się odpowiednio.

§ 17.
Jeżeli  suma  kosztów  dostawy  wody  rozliczonych  na  poszczególne  lokale  z
uwzględnieniem § 16. ust. 2 do 4 jest niższa od kosztów, o których mowa w § 15. to
powstałą  różnicę  dodaje  się  do  pozostałych  kosztów  eksploatacyjnych  tej
nieruchomości, w której pozostaje różnica. 

§ 18.

1. Zaliczkowego  obciążenia  poszczególnych  lokali  tytułu  dostawy  wody  i
odprowadzania  ścieków  dokonuje  się  według  wielkości  zużycia  w  okresie
poprzednim i aktualnej ceny metra sześciennego dostarczanej wody.

2. Po  zakończeniu  okresu  rozliczeniowego  różnica  między  zużyciem  ustalonym
zgodnie  z  §  16  i  §  17  a  zużyciem  określonym  zaliczkowo  jest  rozliczana
indywidualnie z użytkownikami poszczególnych lokali. 

§ 19.

1. Informacja o rozliczeniu zużycia wody wraz z wielkością zaliczki  na następny
okres  przesyłana  jest  w  terminie  14  dni  od  zatwierdzenia  rozliczenia  przez
Zarząd.

2. Wszelkie  uznane  przez  Zarząd  reklamacje  dotyczące  rozliczenia  kosztów
zużycia w okresie poprzednim zwiększają pozostałe koszty eksploatacyjne tej
nieruchomości, której reklamacja dotyczy.

§ 20

1. Pozostająca po rozliczeniu nadpłata może być zaliczona na poczet wpłat z tytułu
opłat eksploatacyjnych za lokal albo zwrócona gotówką lub przelewem na konto
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bankowe.

2. Pozostająca po rozliczeniu niedopłata powinna zostać uiszczona w najbliższym
od  otrzymania  rozliczenia  terminie  wnoszenia  opłat  eksploatacyjnych.  W
wyjątkowych  przypadkach Zarząd może rozłożyć  spłatę na 10 rat  płatnych w
okresach miesięcznych. 

Koszty wywozu nieczystości stałych.

§ 21.

1. Koszty  dodatkowych  wywozów odpadów wielkogabarytowych  obciążają  osoby,  które

powodują konieczność dodatkowego, płatnego wywozu.

2. W  przypadku  braku  możliwości  ustalenia  osób,  o  których  mowa  w  pkt  1,  koszty

dodatkowych  wywozów  obciążają  koszty  obsługi  eksploatacyjnej  nieruchomości,  z

których dokonywany był dodatkowy wywóz.

§ 22.

Skreślony.

§ 23.

 Skreślony.

§ 24.

   Skreślony.

Koszty utrzymania dźwigów

§ 25.

1. Koszty utrzymania dźwigów obejmują wydatki  Spółdzielni  na bieżącą obsługę
eksploatacyjną tych urządzeń oraz dozór techniczny nad nimi. 

2. Koszty  remontów  dźwigów  są  rozliczane  w  ramach  naliczonych  odpisów  na
fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

§ 26.

Koszty  utrzymania  dźwigów  są  ewidencjonowane  odrębnie  dla  każdej
nieruchomości.

§ 27.

Kosztami  utrzymania  dźwigów  obciąża  się  tylko  lokale  położone  w  budynkach

wyposażonych w dźwigi, położone powyżej najniższej kondygnacji, na której znajdują

się drzwi wejściowe dźwigu.
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§ 28

Rozliczenia  kosztów  utrzymania  dźwigów  na  poszczególne  lokale  dokonuje  się  w
oparciu o liczbę osób ustaloną zgodnie z par. 4 punkt 2 do 7.

§ 29.

1. Różnice pomiędzy kosztami poniesionymi w okresie obliczeniowym a wpłatami na
poczet użytkowania dźwigów stanowią przychody lub koszty roku następnego.

2. Wysokość  opłat  przypadających  na  osobę  zgłoszoną  do  zamieszkania  ustala
Zarząd na podstawie kosztów okresu ubiegłego. 

Koszty utrzymania domofonów.

§ 30.

Koszty  utrzymania  domofonów  są  ewidencjonowane  i  rozliczane  odrębnie  dla
poszczególnych nieruchomości.

§ 31.

1. Jeżeli  w  opłacie  eksploatacyjnej  wyodrębniono  osobną  pozycję  za  konserwację
domofonów  rozliczenia  kosztów  utrzymania  domofonów  na  poszczególne  lokale
podłączone do instalacji dokonuje się jednolicie, niezależnie od charakteru lokalu,
jego powierzchni czy liczby zameldowanych osób.

2. Jeżeli w opłacie eksploatacyjnej nie wyodrębniono osobnej pozycji za konserwację
domofonów napraw instalacji domofonowej dokonuje się z funduszu remontowego.

§ 32.

1. Różnice pomiędzy kosztami poniesionymi w okresie obliczeniowym a dokonanymi
wpłatami  na  konserwacje  domofonów  stanowią  przychody  lub  koszt  roku
następnego.

2. Wysokość opłat przypadających na lokal ustala Zarząd.

Podatek od nieruchomości.

§ 33.

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.
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§ 34.

1. Obciążenia poszczególnych lokali mieszkalnych podatkiem wymienionym w par.
33 a i b dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

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

§ 35.

Właściciele  lokali  stanowiących  wyodrębnioną  własność  rozliczają  się  z  tytułu
podatku od nieruchomości indywidualnie z gminą.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

§ 36.

1. Ponoszone  przez  Spółdzielnię  opłaty  za  wieczyste  użytkowanie  gruntu  są
ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.

2. Obciążenia  poszczególnych  lokali  opłatami  za  wieczyste  użytkowanie  gruntu
dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 

3. Jeśli  charakter  użytkownika  powoduje  zmniejszenie  obciążeń  Spółdzielni
opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu, to odpowiednio obniża się obciążenie
danego lokalu.

4. Jeżeli  charakter  lokalu  powoduje  wzrost  obciążeń  Spółdzielni  opłatami  za
wieczyste użytkowanie gruntu, to skutki tego wzrostu obciążają dany lokal.

§ 37.

Właściciel  lokalu  stanowiącego  odrębną  własność,  będący  współużytkownikiem
wieczystym  gruntu  wchodzącego  w  skład  nieruchomości,  w  której  lokal  ten  jej
położony,  rozlicza  się  indywidualnie  z  właścicielem  gruntu  z  tytułu  opłat za
wieczyste użytkowanie gruntu.

Utrzymanie  nieruchomości  przeznaczonych  do  wspólnego  korzystania  przez
osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

§ 38.

1. Wyodrębnia  się  ewidencję  kosztów  utrzymania  nieruchomości  Spółdzielni
określonych  w  art.  40  ustawy  z  15  grudnia  2000  r.  o  spółdzielniach
mieszkaniowych.

2. Do kosztów utrzymania tych nieruchomości zalicza się związane z nimi wydatki
Spółdzielni, określone rodzajowo w par 1 pkt 1 do 3

3. Rada Nadzorcza Spółdzielni  dokonuje corocznie podziału kosztów utrzymania
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nieruchomości wymienionych w ust 2. na:

1) koszty  obciążające  nieruchomości,  w  których  są  ustanowione
tytuły prawne do lokali,

2) koszty obciążające inne rodzaje działalności Spółdzielni.

4.  Koszty  wymienione  w  ust.  3  pkt.  1  są  rozliczane  na  poszczególne  lokale,
znajdujące  się  w budynkach,  których  mieszkańcy korzystają  z  nieruchomości
przeznaczonych  do  wspólnego  korzystania  proporcjonalnie  do  powierzchni
użytkowej lokali znajdujących się w poszczególnych budynkach.

3. Ustalanie opłat za używanie lokali

§ 39.

Obciążenie poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
dokonane według zasad określonych w rozdziale 2, może być pomniejszone o:

1) przysługujący członkom Spółdzielni  udział  w pożytkach z majątku wspólnego
Spółdzielni  ustalony  na  podstawie  odrębnej  uchwały  Rady  Nadzorczej
Spółdzielni,

2) przysługujący właścicielom lokali udział w pożytkach z nieruchomości wspólnej.

§ 40.

1. Koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi,  przypadające  na  dany  lokal,
niepokryte  pożytkami  z  majątku  wspólnego  spółdzielni  lub  pożytkami  z
nieruchomości wspólnej, muszą być pokryte opłatami użytkownika lokalu. 

2. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na lokal użytkowy
zajmowany na warunkach najmu, są pokrywane z czynszu najmu i opłat, których
wysokość określa umowa najmu. 

3. Opłaty  należne  od  lokali  zajmowanych  na  potrzeby  własne  Spółdzielni  są
pokrywane  ze  środków  przewidzianych  na  finansowanie  działalności,  na
potrzeby której lokale te są zajmowane.

4. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego uiszcza na rzecz Spółdzielni:

1) opłaty  pokrywające  koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi
przypadające na dany lokal,

2) odszkodowanie  za  bezumowne  korzystanie  z  lokalu  w  wysokości
utraconych  pożytków  (np.  różnica  między  możliwym  do  uzyskania
czynszem najmu na warunkach komercyjnych a kosztami określonymi w
pkt. l).

§ 41.

1. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia
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lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktyczne objęcie
lokalu  nastąpiło  po  tym  dniu.  O  dacie  postawienia  lokalu  do  dyspozycji
użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą.

2. Obowiązek  wnoszenia  opłat  za  używanie  lokalu  ustaje  z  dniem  fizycznego
opróżnienia lokalu i  oddania kluczy spółdzielni.  Jeśli  użytkownik zwalnia lokal
nieodnowiony, obowiązany jest pokryć opłaty za okres remontu (niezależnie od
pokrycia kosztów odnowienia), jednak nie dłużej niż za 14 dni od daty fizycznego
opróżnienia  lokalu.  O  dacie  postawienia  lokalu  do  dyspozycji  Spółdzielni
użytkownik jest obowiązany zawiadomić spółdzielnię pisemnie przed tą datą.

§ 42.

1. Za opłaty, o których mowa 40. ust. 1. solidarnie z członkami Spółdzielni, którym
przysługują  spółdzielcze  prawa  do  lokalu,  właścicielami  lokali  niebędącymi
członkami spółdzielni oraz najemcami lokali mieszkalnych, odpowiadają:

1) stale  zamieszkujące z  nimi  w lokalu  osoby pełnoletnie  z  wyjątkiem
pełnoletnich  zstępnych  pozostających  na  ich  utrzymaniu,  a  także
osoby faktycznie korzystające z lokalu,

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

2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w pkt. 1, ogranicza się do wysokości
opłat  należnych  za  okres  ich  stałego  zamieszkiwania  lub  faktycznego
korzystania z lokalu.

§ 43.

Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca. Od
opłat wnoszonych z opóźnieniem spółdzielnia nalicza:

1) w przypadku członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu —
odsetki w wysokości określonej w statucie Spółdzielni,

2) w przypadku właścicieli lub najemców lokali — ustawowe odsetki za zwłokę.

§ 44.

1. O zmianie wysokości opłat za używanie lokalu Spółdzielnia zawiadamia osoby,
którym przysługują  tytuły  prawne do lokali,  co  najmniej  do  25 dnia  miesiąca
poprzedzającego miesiąc, od którego mają obowiązywać zmienione opłaty.

2. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. Na żądanie członka
lub  nie  będącego  członkiem  właściciela  lokalu  Spółdzielnia  jest  obowiązana
przedstawić kalkulację opłat.

§ 45.

1. Członkowie  Spółdzielni  mogą  kwestionować  zasadność  zmiany  opłat  w
postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, którego tryb określa statut spółdzielni, lub
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bezpośrednio na drodze sądowej. 

2. Właściciele  lokali  niebędący  członkami  Spółdzielni  mogą  kwestionować
zasadność zmiany opłat bezpośrednio na drodze sądowej. 

3. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie
zwalnia  wymienionych  osób  z  obowiązku  wnoszenia  opłat  w  zmienionej
wysokości.

§ 46.

Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone w kasie Spółdzielni lub przekazami
pocztowymi lub przelewami bankowymi na rachunek bankowy Spółdzielni.

4. Obowiązki Spółdzielni. 

§ 47.

1. W ramach pobieranych opłat  za używanie  lokali  spółdzielnia jest  obowiązana
zapewnić  czystość  i  porządek  w  pomieszczeniach  ogólnego  użytku  z
wyłączeniem  klatek  schodowych  oraz  w  otoczeniu  budynków,  utrzymywać
budynki i wszystkie urządzenia z nimi związane w należytym stanie technicznym,
zapewniającym  bezpieczeństwo  użytkownikom  oraz  możliwość  ciągłego
korzystania  ze  wszystkich  instalacji  i  urządzeń.  Obowiązkiem Spółdzielni  jest
zapewnienie użytkownikom lokali sprawnej obsługi administracyjnej.

2. Podstawowy  zakres  obowiązków  Spółdzielni  w  dziedzinie  napraw  wewnątrz
określa  regulamin  obowiązków  Spółdzielni  i  członków  w  zakresie  napraw
wewnątrz  lokali  oraz  rozliczeń  Spółdzielni  z  członkami  zwalniającymi  lokale
uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 48.

1. Na  wniosek  mieszkańców  klatki  schodowe  mogą  być  sprzątane  przez
Spółdzielnię.

2. Koszty sprzątania klatek schodowych dzielone są na liczbę lokali znajdujących
się w budynku.

3. Wysokość opłat za sprzątanie klatek schodowych podawana jest w informacji o
wysokości opłaty eksploatacyjnej w odrębnej pozycji.

5. Opusty w opłatach za używanie lokali i odszkodowania.

§ 49.

1. W przypadku trwającej dłużej niż 3 dni przerwy w funkcjonowaniu dźwigu, lub
domofonu  użytkownikom  lokali  przysługuje  obniżka  opłat  w  wysokości  1/30
danego składnika opłaty miesięcznej za każdy dzień przerwy w funkcjonowaniu
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tych urządzeń.

2. W przypadku długotrwałego obniżenia standardu użytkowania lokalu w wyniku
niezadowalającego  poziomu  świadczonych  usług  lub  niewykonywania  przez
spółdzielnię obciążających ją remontów zarząd spółdzielni może podjąć decyzję
o przyznaniu członkowi zamieszkałemu w tym lokalu odszkodowania w formie
obniżenia  opłat  za  używanie  lokalu.  Przy  przyznaniu  odszkodowania  zarząd
bierze  pod  uwagę  przyznany  już  upust  zgodnie  z  postanowieniami  ust.  5.1.
Podejmując taką decyzję, zarząd ustala jednocześnie, jakie działania i w jakim
terminie  zostaną  podjęte  w  celu  poprawy  warunków  użytkowania  lokalu.  O
podjętych  decyzjach  w  tych  sprawach  zarząd  informuje  radę  nadzorczą  na
najbliższym posiedzeniu.

§ 50.

Obniżki w opłatach (bonifikaty i odszkodowania) rozlicza się z użytkownikami lokali
w okresach miesięcznych.

§ 51.

Kwoty  udzielonych  bonifikat  i  przyznanych  odszkodowań  stanowią  zmniejszenie
przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Postanowienia końcowe 

§ 52.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2005 roku z tym, że rozliczeń
kosztów w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu dokonuje się od 1 stycznia
2005 roku.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc:

 Regulamin  użytkowania  i  rozliczenia  kosztów  eksploatacji  dźwigów
osobowych z dnia 7 czerwca 1999 roku,

 Regulamin  gospodarki  domofonami  w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Domy
Spółdzielcze z dnia 21 lipca 1998 roku.
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