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REGULAMIN
Szczegółowychzasadrozliczaniakosztówgospodarki

zasobamimieszkaniowymi
iustalaniawysokościopłatzaużywanielokali

wSpółdzielniMieszkaniowej„ARS”wSzczecinie.

I. POSTANOWIENIAOGÓLNE.

§1.

Regulaminniniejszyzostajewydanynapodstawie§42ust.1pkt15StatutuSpółdzielni

Mieszkaniowej„ARS”wSzczeciniezwanejdalejSpółdzielniąwzwiązkuztreściąart.5

§1pkt4,ustawyzdnia16.09.1982r.PrawoSpółdzielcze(tekstjednolityDz.U.z2003r.

Nr188,poz.1848,zpóźniejszymizmianami),orazwzwiązkuztreściąart.4,art.5i

art.6ustawyzdnia15.12.2000r.ospółdzielniachmieszkaniowych(tekstjednolityDz.U.

z2003r.Nr119,poz.1116zezmianami)zwanymidalejustawą.

§2.

1. Kosztygospodarkizasobamimieszkaniowymiobejmująogółwydatkówiogólkosztów,

ponoszonychprzezSpółdzielnięnautrzymanietychzasobów.

2. Przezzasobymieszkaniowerozumiesiębudynkimieszkalneiużytkowe,lokaleorazinne

obiektybudowlane,nieruchomościspółdzielczeibudowle,atakżebudynkiorazbudowle

iinnenieruchomościgruntowe,budynkoweilokalowestanowiącewłasnośći

współwłasnośćSpółdzielniwrozumieniuprzepisówk.c.iprzepisówustawy

ospółdzielniachmieszkaniowych.

3. LokalemwrozumieniuRegulaminujestsamodzielnylokalmieszkalny,atakżelokal

oinnymprzeznaczeniu,októrymmowawprzepisachustawyzdnia24czerwca1994r.

(t.j.Dz.U.Z2000r.Nr80,poz.903zezm.).owłasnościlokali.

4. LokalemmieszkalnymwrozumieniuRegulaminujestrównieżpracowniatwórcy

przeznaczonadoprowadzeniadziałalnościwdziedziniekulturyisztuki.

§3.

Nakosztygospodarkizasobamimieszkaniowymi,októrychmowaw§2niniejszego

Regulaminu,składająsięnastępującekosztyponoszoneprzezSpółdzielnię:

1) kosztyeksploatacjiiutrzymanianieruchomości,

2) kosztyzaopatrzenianieruchomościwwodęiodprowadzenieścieków,

3) kosztyzaopatrzenianieruchomościwenergięcieplną,

§4.

1.Rozliczaniekosztówgospodarkizasobamimieszkaniowymiprzeprowadzasię

wokresachmiesięcznych,kwartalnychipółrocznychorazwokresachrocznych,

pokrywającychsięzlatamikalendarzowymi,zawyjątkiemrozliczeńkosztów

centralnegoogrzewania,podgrzaniawodyiodprowadzeniaścieków.

2. Wuzasadnionychprzypadkachdopuszczasięustalenieinnychokresówrozliczeniowych,

októrychmowawust.1,napodstawieodrębnychumów.

3. Jeżeliwciągurokunastępująistotnezmiany,mającewpływnawysokośćkosztów

gospodarkizasobamimieszkaniowymi,rozliczenietychkosztóworazustalanie

wysokościopłatzaużywanielokalimożenastąpićwkażdymczasie,zpominięciem

zasadwust.1niniejszegoparagrafu.

4. Rozliczeniekosztówdokonywanenapodstawiepostanowieńniniejszegoregulaminu
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niewymagazawieraniadodatkowychumówpomiędzySpółdzielniąajejczłonkami

lubinnymiosobamiuprawnionymidolokalu.

5. Pozakończeniurokukalendarzowegodokonywanejestrozliczeniewynikugospodarki

zasobamimieszkaniowymi.Różnicamiędzykosztamiaprzychodamigospodarki

zasobamimieszkaniowymiSpółdzielnizwiększaodpowiedniokosztylubprzychodytej

gospodarkiwrokunastępnym.

6. Wstosunkudolokalistanowiącychwyodrębnionąwłasność,którychwłaścicieleniesą

członkamispółdzielni,różnicapomiędzyzaliczkamiakosztamieksploatacjii

technicznegoutrzymanianieruchomościjestrozliczanaprzezSpółdzielnięindywidualnie

zposzczególnymiwłaścicielamilokali.

§5.

1. Podstawąnaliczaniaopłatodilościosóbwdanymlokalujestliczbaosóbfaktycznie

zamieszkałychwdanymlokalu,niemniejjednakniżliczbaosóbzameldowanych

napobytstałylubnaokresponaddwóchmiesięcy.

2. Jeżeliwlokaluniktniezamieszkuje,toopłatyzależneodilościosóbliczysię

przyjmując,żewlokaluzamieszkujejednaosoba.

3. CzłonekSpółdzielniiinneosobyuprawnionedolokaluzobowiązanesądo

poinformowaniaSpółdzielniokażdorazowejzmianieilościosóbzamieszkującychlokal.

4. NaliczanieopłatprzezSpółdzielnię,októrychmowawust.1,następujeodpierwszego

dniamiesiącanastępującegopomiesiącu,wktórymczłonekSpółdzielnilubinneosoby

uprawnionedolokalu,poinformująSpółdzielnięozmianieilościosóbzamieszkujących

lokal.

5. Postanowieniaust.4niemajązastosowaniawprzypadkunaruszeniaprzezczłonkaust.3

niniejszegoparagrafu.

§6.

1. Wprzypadkuzainstalowaniawlokalulubpozanim,aleprzypisanychdolokalu,

urządzeńpomiarowychsłużącychdopomiaruilościzużytegociepła,wodyi

odprowadzonychścieków,ilościpodgrzanejwody,gazuienergiielektrycznej,albo

innychmediów,kosztyzużycia,obciążająceposzczególnelokalerozliczabezpośrednio

ichdostawca,oiletakstanowiąumowyzawartezużytkownikamilokalialbosama

Spółdzielnia,wedługwskazańzainstalowanychwnichurządzeńpomiarowychlub

wskaźnikowych,tj.:wodomierzy,licznikówciepła,podzielnikówkosztówogrzewania.

2. Wprzypadkuniemożnościkorzystaniazurządzeńpomiarowychlubwskaźnikowych,o

którychjestmowawust.1niniejszegoparagrafu,zużycieciepła,wodyiodprowadzonych

ścieków,podgrzanejwodyorazgazuienergiielektrycznejalboinnychmediówmożebyć

rozliczanewedługinnychkryteriówustalonychprzezSpółdzielnię,wtymrównież

wedługilościosóbzamieszkałychwdanymlokalu,albowedługpowierzchniużytkowej

poszczególnychlokali.Wysokośćopłat,wtymopłatryczałtowychustalaZarząd

SpółdzielniazatwierdzaRadaNadzorcza.

3. Szczegółowytrybpostępowaniaprzyustalaniuopłatzazużyciewodyiodprowadzenie

ściekówokreślonowDzialeIIIniniejszegoRegulaminu.

4. Szczegółowytrybpostępowaniaprzyustalaniuopłatzaciepłonapotrzebypodgrzania

wodyicentralnegoogrzewaniaokreślonowdzialeIVniniejszegoRegulaminu.

§7.

Kosztygospodarkizasobamimieszkaniowymi,doktórychniemajązastosowania

postanowienia§6ust.1sąrozliczane:proporcjonalniedopowierzchniużytkowej

lokali,udziałemwnieruchomościwspólnejlubwedługkryteriumilościosóbzamieszkałych
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wdanymlokalu,bądźproporcjonalniedoudziałuwzużyciurozliczanegomedium(np.wody)

§8.

1. Powierzchniąużytkowąlokalujestpowierzchniawszystkichpomieszczeńznajdujących

sięwlokalu,bezwzględunaichprzeznaczenieisposóbużywania.Dopowierzchni

użytkowejlokaluzaliczasięrównieżpowierzchnięzajętąprzezmeblewbudowanebądź

obudowane.

2. Niewliczasiędopowierzchniużytkowejlokalumieszkalnegopowierzchnibalkonów,

loggii,antresol,pralni,suszarni,strychów,piwnic.

3. Dopowierzchniużytkowejlokalumieszkalnegoniewliczasiętejczęścipowierzchni,

którychwysokośćodpodłogidosufituwynosimniejniż140cmorazpowierzchni

użytkowejpomieszczeńprzynależnychjak:korytarze,spiżarnie,zamkniętepomieszczenia

składowe,komórkiwewnętrzne.Natomiastczęśćpowierzchni,którychwysokośćod

podłogidosufituwynosipomiędzy140220cmwliczasięw50%.

4. Powierzchniaużytkowapomieszczeńprzynależnychdolokalimieszkalnych:

a)jestodrębnieewidencjonowanadlalokalizajmowanychprzezczłonkówSpółdzielni,

b)powiększaudziałwnieruchomościwspólnejlokalistanowiącychwyodrębnioną

własność,którychwłaścicieleniesączłonkamiSpółdzielni.

§9.

1.Dopowierzchnilokaluużytkowegozaliczasiępowierzchnięwszystkichpomieszczeń

znajdującychsięwnim,oraztakichpomieszczeńprzynależnychjak:kuchnie,

przedpokoje,korytarze,łazienki,ubikacje,spiżarnie,zamkniętepomieszczeniaskładowe,

komórkiwewnętrzneorazstrychy,zwyjątkiembalkonówiloggii.

2.Dopowierzchnilokaliużytkowychzaliczasięrównieżpowierzchnięzajętąprzez

meblewbudowanelubobudowane.Powierzchnialokaluzajętaprzezurządzenia

techniczne,związanezfunkcjadanegolokalu,jestpowierzchniąużytkowątegolokalu.

§10.

CzłonkowieSpółdzielni,którymprzysługująspółdzielczeprawadolokalisąobowiązani

uczestniczyćwwydatkachzwiązanychz:eksploatacjąiutrzymaniemnieruchomościw

częściachprzypadającychnaichlokale,eksploatacjąiutrzymaniemnieruchomości

stanowiącychmienieSpółdzielni,orazzespłatąwszelkichzobowiązań

związanychzuzyskaniemispłatąkredytówwrazzodsetkami,zaciągniętymiprzez

Spółdzielnięnabudowęlokaliwczęściprzypadającejnaichlokaleprzezuiszczanieopłat

zgodniezpostanowieniamiStatutu.

§11.

1.CzłonkowieSpółdzielnibędącywłaścicielamilokalisąobowiązani

uczestniczyćwwydatkachzwiązanychz:eksploatacjąiutrzymaniemichlokali,

eksploatacjąiutrzymaniemnieruchomościwspólnych,eksploatacjąiutrzymaniem

nieruchomościstanowiącychmienieSpółdzielni,atakżewzobowiązaniachSpółdzielni

zinnychtytułówprzezuiszczanieopłatzgodniezpostanowieniamiStatutu.

2.CzłonekSpółdzielnibędącywłaścicielemlokalu,niezależnieodjegoobowiązków

wzakresiezarządunieruchomościąwspólną,jestobowiązanydopokrywaniakosztów

robótremontowychprzezdokonywaniewpłatnafunduszremontowySpółdzielni.

§12.

CzłonkowieSpółdzielni,którzyoczekująnaustanowienienaichrzeczprawaodrębnej
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własnościlokalusąobowiązaniuiszczaćopłaty,októrychmowaw§10lub§11,od

chwilipostawieniaimlokalidodyspozycji.

§13.

OsobyniebędąceczłonkamiSpółdzielni,którymprzysługująspółdzielczewłasnościowe

prawadolokalisązobowiązaniuczestniczyćwwydatkachzwiązanychz:eksploatacją

iutrzymaniemnieruchomościwczęściachprzypadającychnaichlokale,eksploatacją

iutrzymaniemnieruchomościstanowiącychmienieSpółdzielniorazzespłatąwszelkich

zobowiązańzwiązanychzuzyskaniemispłatąkredytówwrazzodsetkami,zaciągniętymi

przezSpółdzielnięnabudowęlokaliwczęściprzypadającejnaichlokaleprzezuiszczanie

opłatzgodniezpostanowieniamiStatutu.

§14.

1.WłaścicielelokaliniebędącyczłonkamiSpółdzielnisąobowiązaniuczestniczyćw

wydatkachzwiązanychzeksploatacjąiutrzymaniemichlokali,eksploatacją

iutrzymaniemnieruchomościwspólnychorazinnychkosztachzarządutymi

nieruchomościami,atakżewwydatkachzwiązanychzeksploatacjąiutrzymaniem

nieruchomościstanowiącychmienieSpółdzielni,któresąprzeznaczonedowspólnego

korzystaniaprzezosobyzamieszkującewokreślonychbudynkachlubosiedlu.

2.WłaściciellokaluniebędącyczłonkiemSpółdzielni,niezależnieodjegoobowiązków

wzakresiepokrywaniakosztówzarządunieruchomościąwspólną,jestobowiązanydo

pokrywaniakosztówrobótremontowychprzezdokonywaniewpłatnafunduszremontowy

Spółdzielni.

§15.

WysokośćopłatzaużywanielokaliustalaZarząd,azatwierdzaRadaNadzorczaSpółdzielni.

§16.

Opłatyzaużywanielokaluustalanenapodstawieurządzeńpomiarowych,obliczasię

jakoiloczynśredniegozużyciawokresiepoprzedzającymustalenieopłaty,

przypadającegonadanylokalorazcenyczynnikawdanymokresieobliczeniowym.

§17.

1. Opłatyzaużywanielokalipowinnybyćuiszczane,comiesiączgórydodnia10ego

każdegomiesiąca.

2. ObowiązekuiszczaniaopłatpowstajeoddniaprzyjęcialokaluodSpółdzielnilubnabycia

wdrodzespadku,kupnaitp.,austajezdniemzakończeniaremontuprzezczłonkalubinne

osobyuprawnionedolokaluioddaniagododyspozycjiSpółdzielni,agdywykonanie

remontuzostałozleconeSpółdzielni,niepóźniejniżpoupływie30dniodopróżnienia

lokaluprzezczłonkaiosobywspólnieznimzamieszkałelubinneosobyuprawnionei

wydaniagoSpółdzielniwstaniewolnymodosóbirzeczy.

3. Opłatyzalokalzwolnionydo15–godniamiesiącawnoszonesązaokrespołowy

miesiąca,azazwolnionyod16–godniamiesiąca,zaokrescałegomiesiąca.

4. ZaterminuiszczaniaświadczeńztytułuopłatnarzeczSpółdzielniuznajesiędzień

wpływuśrodkówfinansowychnarachunekbankowy/konto/Spółdzielnilubdzieńwpłaty

tychśrodkówdokasySpółdzielni.

5. Odniewpłaconychwterminienależności,októrychmowawust.1,Spółdzielniama
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prawonaliczaćipobieraćodsetkiustawowezacałyokresopóźnienia,wodniesieniudo

każdejopłatyniewniesionejwstatutowymterminie.

§18.

Członeklubinnaosobauprawnionadolokaluniemożepotrącaćswoichżadnychnależności

obciążającychSpółdzielnięzopłatzaużywanielokali.Członeklubinnaosobauprawniona

dolokaluniemożerównieżuzależniaćterminowegouiszczaniaopłatzaużywanielokaluod

wykonaniawobecniegoprzezSpółdzielnięjakichkolwiekzobowiązańorazniemożeztego

tytułusamowolnieobniżaćwysokościopłatzaużywanielokali.

§19.

1. Wsprawachwynajmowanialokali,wzajemneprawaiobowiązkiwynajmującej

Spółdzielniinajemcyregulowaćbędąodrębniezawieraneumowynajmuiodpowiednie

przepisyk.c.orazprzepisyinnychustawonajmielokalimieszkalnychorazonajmie

lokaliużytkowych.

2. StawkiczynszuzanajemlokaliustalaZarządSpółdzielniazatwierdzaRadaNadzorcza

Spółdzielni.

II.ROZLICZANIEKOSZTÓWEKSPLOATACJIIUTRZYMANIA
NIERUCHOMOŚCI.

§20.

Kosztyeksploatacjiiutrzymanianieruchomościobejmują:

1) obsługęeksploatacyjnąnieruchomości,wktórychsąustanowionetytułyprawnedolokali,

2) odpisynafunduszremontowyzasobówmieszkaniowych,

3) wywózodpadówkomunalnych,

4) utrzymaniesystemuantenTV,

5) podatekodnieruchomości,

6) opłatyzawieczysteużytkowaniegruntów,

7) narzutkosztówogólnychSpółdzielni,wtymkosztówZarządu,

8) utrzymanienieruchomościprzeznaczonychdowspólnegokorzystaniaprzezosoby

zamieszkująceogólzasobówSpółdzielni,

9) kosztydostawygazupoprzezinstalacjezbiorczoopomiarowane,

10) kosztyutrzymaniakotłowniiwytworzeniaenergiicieplnejic.w.

§21.

Kosztyeksploatacjiiutrzymanianieruchomościsąewidencjonowaneodrębniedla

poszczególnychnieruchomości.

§22.

1. Podstawądoustalaniaopłatztytułukosztóweksploatacjiiutrzymanianieruchomościsą

ustaleniarocznychplanówgospodarczo–finansowychSpółdzielni,zatwierdzonychprzez

RadęNadzorcząSpółdzielni.

2. Jeżelipouchwaleniuplanugospodarczo–finansowegonastępujązmianywwarunkach

działaniaSpółdzielni,todopuszczalnajestzmianaustaleńplanuorazopłatzaużywanie

lokali.

3. Podwyższenieopłatzaużywanielokalimieszkalnychniemożebyćdokonywaneczęściej
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niżco6miesięcy,zwyjątkiemopłatzadostawęwodyiodprowadzeniaścieków,opłatza

dostawęenergii,opłatzagaz,opłatzawywózodpadówiinnychopłatnapoczetkosztów

uznanychzaniezależneprzezprzepisyobowiązującychustaw.

§23.

1. Okresemrozliczeniowymeksploatacjiiutrzymanianieruchomościjestrokkalendarzowy.

2. Różnicamiędzykosztamiiprzychodamieksploatacjiiutrzymanianieruchomościw

danymroku,zwiększaodpowiedniokosztylubprzychodygospodarkizasobami

mieszkaniowymiwrokunastępnym.

3. Wstosunkudolokalistanowiącychwyodrębnionąwłasność,którychwłaścicieleniesą

członkamiSpółdzielni,różnicapomiędzyzaliczkamiakosztamieksploatacjiiutrzymania

nieruchomościjestrozliczanaprzezSpółdzielnięindywidualniezposzczególnymi

właścicielamilokali.

§24.

Kosztyobsługieksploatacyjnejnieruchomościobejmują:

1) kosztyutrzymaniaczystościiporzadkuwpomieszczeniachogólnegoużytkuoraz

otoczeniabudynków,

2) kosztybieżącejkonserwacjibudynkówiobiektówbudowlanychwrazzinstalacjami

iurządzeniamiikosztyusługipogotowialokatorskiego,

3) kosztyenergiielektrycznejzużywanejdooświetlenianieruchomościoraznapędu

urządzeńtechnicznych,

4) ubezpieczeniamajątkowezasobówmieszkaniowychorazodpowiedzialnościcywilnejz

tytułuzarządzanianieruchomościami,

5) kosztyobsługiadministracyjnejnieruchomości,

6) innekoszty,któreniemogąbyćzaliczonedopozycjiokreślonychw§20pkt2do10

niniejszegoRegulaminu,wtymkosztywdrażaniaustawyzdnia15grudnia2000r.,

ospółdzielniachmieszkaniowych,atakżekosztyprzekształceniaprawawieczystego

użytkowaniagruntówznajdującychsięwzasobachmieszkaniowychSpółdzielninaprawo

własności.

§25.

1. PonoszoneprzezSpółdzielniękosztyobsługieksploatacyjnejsąewidencjonowane

odrębniedlaposzczególnychnieruchomości.

2. Wprzypadkugdyniejestmożliweustaleniekosztówobsługieksploatacyjnej

poszczególnychnieruchomości,poniesioneprzezSpółdzielniekosztysądzielonena

poszczególnenieruchomościproporcjonalniedopowierzchniużytkowejlokaliwtych

nieruchomościach.

3. Jednostkąrozliczeniowąkosztówobsługieksploatacyjnejnieruchomościjestmetr

kwadratowypowierzchniużytkowejlokali.

§26.

1. Lokalestanowiącewyodrębnionąwłasnośćsąobciążanetakączęściąkosztówobsługi

eksploatacyjnejdanejnieruchomości,jakijestichudziałwnieruchomościwspólnej,

zwyjątkiemkosztówrozliczeńzawodę.

2. Wstosunkudolokaliużytkowychstanowiącychwyodrębnionąwłasnośćobciążenie

kosztamieksploatacjidanejnieruchomościmożebyćwyższeniżwynikającezich

udziałuwnieruchomościwspólnej,jeślisposóbkorzystaniaztychlokalidodatkowo
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zwiększakosztyeksploatacji.WielkośćtegozwiększeniaokreślaZarząd,azatwierdza

RadaNadzorczaSpółdzielni.

3. Wstosunkudolokaliużytkowychzajmowanychnawarunkachspółdzielczego

prawadolokalulubnajmuobciążeniekosztamieksploatacjimożebyćwyższeniż

wynikającezichpowierzchniużytkowej,jeślisposóbkorzystaniaztychlokalidodatkowo

zwiększakosztyeksploatacji.WielkośćtegozwiększeniaokreślaZarządSpółdzielni,a

zatwierdzaRadaNadzorczaSpółdzielni.

§27.

1. Zaliczkinafunduszremontowyzasobówmieszkaniowychsąustalanewedługstawek

wzł/m2powierzchniużytkowejjednoliciedlacałościzasobówilokalistanowiących

wyodrębnionąwłasnośćwSpółdzielni.

2. Wstosunkudolokaliużytkowychstawkiodpisównafundusznaremontyzasobów

mieszkaniowychmogąbyćwyższeniżdlalokalimieszkalnych,jeślisposóbkorzystania

ztychlokalidodatkowozwiększakosztyremontównieruchomości.Wysokośćtego

zwiększeniaokreślaZarząd,azatwierdzaRadaNadzorczaSpółdzielni.

3. Wramachustalonychstawekodpisównafundusznaremontyzasobówmieszkaniowych

mogąbyćwyodrębnioneśrodkinazadaniaspecjalne,wtymtermomodernizacjęzasobów.

4. Wrozliczeniuróżnicypomiędzyzaliczkamiakosztamieksploatacjiiutrzymaniazadany

rok,wzakresiefunduszunaremonty,wyodrębniasiędlakażdejnieruchomości:kwotę

wniesionychzaliczeknafundusznaremontyzasobówmieszkaniowychikwotę

poniesionychnakładównaremontynieruchomości.

5. Wstosunkudolokalistanowiącychwyodrębnionąwłasność,którychwłaścicieleniesą

członkamiSpółdzielni,różnicapomiędzyzaliczkamiawydatkamifunduszunaremonty

nieruchomościrozliczanajestprzezSpółdzielnięindywidualniezposzczególnymi

właścicielamilokali.

§28.

1.Kosztygospodarowaniaodpadamikomunalnymiobejmująopłatyzagospodarowanie

odpadamikomunalnymiponoszonenarzeczgminy,wktórejzlokalizowanesązasoby

SpółdzielniinieruchomościzarządzaneprzezSpółdzielnięorazkoszty

ponadnormatywnychwywozówodpadówkomunalnych,wykraczającypozazakres

iharmonogramwywozuodpadówustalonyprzezdanągminę.

2.Opłatyzagospodarowanieodpadamikomunalnymistanowiąopłatyniezależneod

Spółdzielniiustalanesąoddzielniedlalokalimieszkalnych,lokaliużytkowych

znajdującychsięnanieruchomościachzamieszkałychigarażyorazlokaliużytkowych

znajdującychsięnanieruchomościachniezamieszkałych,wsposóbobowiązującyjako

prawolokalnenatereniedanejgminy,naktórejznajdująsięlokale.

3.Kosztyponadnormatywnewywozuodpadówkomunalnych,wykraczającychpoza

harmonogramwywozuodpadówustalonyprzezodpowiedniągminęorazkosztywywozu

odpadówkomunalnychwykraczającychpozazakressystemowejgospodarkiodpadami

realizowanejprzezgminę,rozliczanesąwkosztachobsługiadministracyjnej

nieruchomości,stanowiącychelementkosztóweksploatacjiitechnicznegoutrzymania

nieruchomości.

4.Nieruchomości,wktórychstwierdzisiębrakselektywnejzbiórkiodpadówcospowoduje

wydaniedecyzjiprzezgminęopodwyższeniuopłatyjakzaodbiórniesegregowanych

odpadówzobowiązanebędądojejpokrycia.Rozliczenieróżnicyzaokres,wktórymnie

zostałyspełnionezasadysegregacjinastąpiproporcjonalniedoprzeciętnegozużyciawody

wokresie,zaktóryzostałazłożonadeklaracja.

5.PodstawądosporządzeniaprzezSpółdzielniędeklaracjiwysokościopłatyza
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gospodarowanieodpadamikomunalnymiwzabudowiewielorodzinnejzamieszkałej

stanowizużyciezimnejwodynalicznikugłównymdanejnieruchomości.

Jeżelidananieruchomośćwzabudowiewielorodzinnejskładasięzczęścizamieszkałej

(mieszkania)izczęściniezamieszkałej(lokaleużytkowe)wyliczeniewysokości

miesięcznejopłatyzawodędlaczęścizamieszkałejpoleganaustaleniuróżnicypomiędzy

stanemzużycianalicznikugłównymasumązużycianalicznikachindywidualnychw

częściniezamieszkałej(lokaleużytkowe).

§29.

1.Dlalokalimieszkalnychustalasięmiesięcznąopłatęzagospodarowanieodpadami

komunalnymiwwysokościstanowiącejiloczynśredniomiesięcznegozużyciawody

wlokalu,ustalonegonapodstawiewskazańwodomierzymieszkaniowychwokresie

przyjętymwaktualnejdeklaracjiowysokościprzedmiotowejopłatydlanieruchomości

wktórejdanylokalsięznajdujęijednostkowejstawkiopłatyuchwalonejprzezwłaściwą

RadęGminy.

2.Zmianawysokościopłatyzagospodarowanieodpadamikomunalnymidlalokali

mieszkalnychbędzienastępowałapozłożeniudogminykorektydeklaracjiowysokości

opłatyzagospodarowanieodpadamikomunalnymidladanejnieruchomości.

3.Różnicawynikającaznaliczonejwdeklaracjiopłatyzagospodarowanieodpadami

komunalnyminarzeczgminy,aindywidualnyminaliczeniamidlalokalimieszkalnychna

podstawieśredniomiesięcznegozużyciawodywlokalach,rozliczanajestnalokale

proporcjonalniedoilościzużyciawodywtychlokalachwokresiezajakizostałazłożona

deklaracja.

4.Jeżelipookresie,zaktórysporządzonazostaładeklaracjaużytkowniklokalunieużywał

zimnejwodytonowyużytkownikzostanieobciążonyopłatąwedługnormyzużycia

wodytj.5,4m3naosobęwoparciuotabelęnr1pkt5RozporządzeniaMinistra

Infrastrukturyzdnia14stycznia2002rokuwsprawieokreśleniaprzeciętnychnorm

zużyciawodymiesięcznienaosobęzamieszkałą.

5.Jeżeli,pookresiewedługktóregozostałasporządzonadeklaracjanastąpiłalubnastąpi

zmianawzakresiedotyczącymtytułówprawnychdozajmowanychlokalimieszkalnych,

nowyużytkowniklokaluzobowiązanyjestdopokryciaopłatyzaodpadykomunalne

wedługzużyciawodypoprzedniegoużytkownikalokalu.

6.Opłatyzagospodarowanieodpadamikomunalnymidlalokaliużytkowychznajdujących

sięwnieruchomościachzamieszkałych,wwysokościachwykazanychdla

poszczególnychnieruchomościwdeklaracjiowysokościopłatyobciążająkoszty

eksploatacjilokaliużytkowychwdanejnieruchomościisąrozliczaneproporcjonalniedo

powierzchniużytkowejlokaliwdanejnieruchomości.

7.Naliczenieopłatydlanieruchomościstanowiącychczęściwyłącznieniezamieszkałejtj.

dlazespoługarażyprzyul.Chopina49ibudynkubiurowogarażowegoprzyul.Chopina

49Hnastąpinapodstawiekosztówwynikającychzpodpisanejumowypomiędzy

Spółdzielniąawykonawcąusługi.Powyższekosztywywozuodpadówwtych

nieruchomościachdlagarażyilokaliużytkowychbędąrozliczaneproporcjonalniedo

powierzchniużytkowejtychlokali.

§30.

KosztyeksploatacjikotłowniobejmująwszelkiewydatkiSpółdzielninabieżącąobsługę

eksploatacyjnąurządzeń,nadzórtechnicznynadnimiorazkosztyenergiielektrycznej.

§31.

Kosztyutrzymaniasystemuantenradiowotelewizyjnychsąewidencjonowanei
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rozliczanedlalokalimieszkalnychiużytkowych.

§32.

1. OpłacanyprzezSpółdzielniępodatekodnieruchomościjestewidencjonowanyodrębnie

dlakażdejnieruchomości,arozliczanyzbiorczodlacałejSpółdzielni.

2. Obciążeniaposzczególnychlokalipodatkiemdokonujesięproporcjonalniedo

powierzchniużytkowejlokali.Jeśliwlokaluprowadzonajestdziałalnośćpowodująca

wzrostpodatkuodnieruchomości,toskutkitegowzrostuobciążajątylkotenlokal.

3. Właściciellokalu,stanowiącegoodrębnąwłasność,rozliczasięztytułupodatkuod

nieruchomościindywidualniezgminą.

§33.

1. PonoszoneprzezSpółdzielnięopłatyzawieczysteużytkowaniegruntusą

ewidencjonowaneodrębniedlakażdejnieruchomości,arozliczanezbiorczodlacałej

Spółdzielni.

2. Obciążeniaposzczególnychlokaliopłatamizawieczysteużytkowaniegruntudokonuje

sięproporcjonalniedopowierzchniużytkowejlokali.Jeślicharakterużytkowania

powodujezmniejszenielubzwiększenieobciążeńSpółdzielniopłatamizawieczyste

użytkowaniegruntu,toskutkizmianyobciążajądanylokal.

3. Właściciellokalustanowiącegowyodrębnionąwłasność,będącywspółużytkownikiem

wieczystymgruntuwchodzącegowskładnieruchomości,wktórejlokaltenjestpołożony,

rozliczasięindywidualniezwłaścicielemgruntuztytułuopłatzawieczysteużytkowanie

gruntu.

§34.

1. Wyodrębniasięewidencjękosztówutrzymanianieruchomościprzeznaczonychdo

wspólnegokorzystaniaprzezosobyzamieszkującewokreślonymbudynku,októrych

mowawart.40pkt2ustawyzdnia15grudnia2000r.ospółdzielniach

mieszkaniowych.

2. Dokosztówutrzymaniatychnieruchomościzaliczasięzwiązaneznimikoszty

Spółdzielni,określonerodzajowow§21niniejszegoRegulaminu.

3. ZarządSpółdzielniustalapodziałkosztówutrzymanianieruchomościwymienionych

wust.1niniejszegoparagrafuna:

a)kosztyobciążającenieruchomości,wktórychsąustanowionetytułyprawnedolokali,

b)kosztyobciążająceinnerodzajedziałalnościSpółdzielni.

4. Kosztywymienionewust.3lit.asąrozliczanenaposzczególnelokaleproporcjonalniedo

powierzchniużytkowejlokali.

§35.

1. Napokryciekosztóweksploatacjiiutrzymanianieruchomościprzypadającychna

poszczególnelokaleichużytkownicywnoszącomiesięczneopłaty:

a)posiadaczspółdzielczegoprawadolokaluwnosiopłatębędącąsumąpozycji

kalkulacyjnychokreślonychw§20pkt1do10niniejszegoRegulaminu,

b)właściciellokaluwnosiopłatębędącąsumąpozycjikalkulacyjnychokreślonych

w§20pkt1do4ipkt7do10niniejszegoRegulaminu.

c)każdywłaściciellokalu,któryjestczłonkiemSpółdzielni,porozliczeniukosztów

remontuimodernizacjinieruchomościwspólnejfinansowanychzfunduszunaremonty,

obowiązanyjestpokryćwterminieustalonymprzezSpółdzielnięróżnicęmiędzy

kosztemrobótprzypadającychnajegolokal,asumąwniesionychzaliczeknaten

fundusz,
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d)najemcalokalumieszkalnegownosiopłatęokreślonąw§20pkt3niniejszego

Regulaminuorazczynsznajmuustalonyzgodniezumowanajmu.

e)osobazajmującalokalbeztytułuprawnegownosiodszkodowaniewwysokości

czynszujakiSpółdzielniamogłabyotrzymaćztytułunajmutegolokalu,nieniższego

jednakodkosztówponoszonychprzezSpółdzielnięaprzypadającegonatenlokal;

osobazajmującalokalbeztytułuprawnego,aleuprawnionadolokaluzamiennegolub

socjalnego,jeżelisądorzekłowstrzymaniuopróżnienialokaludoczasudostarczenia

imtakiegolokalu,wnosiodszkodowaniewwysokościczynszualboinnychopłat,jakie

byłabyobowiązanawnosić,gdybystosunekprawnyniewygasł.

2. PrzypadającenalokalsłużącypotrzebomwłasnymSpółdzielnikosztyokreślonew§20

pkt1do10niniejszegoRegulaminu,obciążająkosztydziałalności,którejdanylokal

służy.

3. Określonawust.1opłataużytkownikadanegolokalubędącego:

a)członkiemSpółdzielnijestpomniejszanaoprzysługującydanemuczłonkowiudział

wpożytkachzdziałalnościSpółdzielni,

b)właścicielemlokalu,któryniejestczłonkiemSpółdzielni,jestpomniejszona

oprzysługującydanemuwłaścicielowiudziałwpożytkachznieruchomościwspólnej

wczęściprzekraczającejwydatkizwiązanezjejeksploatacjąiutrzymaniem.

4. Użytkownicypomieszczeńprzynależnychdolokalimieszkalnych,którzysączłonkami

Spółdzielniwnoszącomiesięcznąopłatęnapokryciekosztóweksploatacjiiutrzymania

tychpomieszczeń,którejwysokośćustalaZarządSpółdzielni,napodstawieodrębnej

kalkulacji,uwzględniającejtytułprawnydolokalu.

5. Właścicielepomieszczeńprzynależnychdolokalimieszkalnych,stanowiącychelement

składowywłasnościodrębnejlokalu,którzyniesączłonkamiSpółdzielni,pokrywają

kosztyeksploatacjiiutrzymaniatychpomieszczeńudziałemwnieruchomościwspólnej.

6. Sprawypodatkuodtowarówiusług(VAT)należnegoodopłatokreślonychwust.1i4

niniejszegoparagrafuregulująodrębneprzepisy.PodatekVATodopłatzaużywanie

danegolokalupodwyższaopłatęokreślonąwedługust.1i4.

§36.

1. WramachpobieranychopłatzaużywanielokaliSpółdzielniaobowiązanajestzapewnić

wszczególnościczystośćiporządekwpomieszczeniachogólnegoużytkuorazw

otoczeniubudynków,utrzymywaćbudynkiiwszystkieurządzeniaznimizwiązanew

należytymstanietechnicznym,zapewniającbezpieczeństwoużytkownikomoraz

możliwośćciągłegokorzystaniazewszystkichinstalacjiiurządzeńzuwzględnieniem

postanowieńust.2orazzapewnićsprawnąobsługęadministracyjnąużytkownikomlokali.

2. SzczegółowyzakresobowiązkówSpółdzielniwdziedzinienaprawokreślaRegulamin

Używaniabudynkówmieszkalnychorazporządkudomowegoiwspółżyciamieszkańców

wzakresieużywaniainaprawwewnątrzlokaliwSpółdzielniMieszkaniowej„ARS”w

Szczecinie,uchwalonyprzezRadęNadzorcząSpółdzielni,którymazastosowanie

równieżdoosóbniebędącychczłonkamiSpółdzielni.

III.ROZLICZANIEKOSZTÓWDOSTAWYZIMNEJWODYIODPROWADZENIA
ŚCIEKÓW.

§37.

1. OkreślonyRegulaminemsposóbrozliczaniakosztówiustalaniaopłatzazimnąwodę

iodprowadzenieściekówniedotyczyodbiorcówzewnętrznych,zktórymiSpółdzielnia

zawierastosowneumowynaichdostawę.

2. Kosztyzakupuwodyiodprowadzeniaściekówpodlegająrozliczeniuwokresach

rozliczeniowychustalonychprzezZarządSpółdzielni.
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§38.

1. Wewszystkichlokalachobjętychdostawąwodyiwyposażonychwwodomierze

rozliczeniazużyciawodyiodprowadzeniaściekówprowadzonebędąwyłącznie

wedługwskazańwodomierzy.

2. Jeżeliwbudynkuopomiarowanymlokaleniemajązainstalowanychwodomierzy

alboużytkownicylokaliuniemożliwiająodczytwskazańtychurządzeń–koszty

wodyiodprowadzeniaściekówustalanesąwsystemieryczałtowym,októrymmowa

w§39ust.1.

3. Rozliczeniekosztówzużyciawodyiodprowadzeniaścieków,dokonywanenapodstawie

wskazańwodomierzy,niewymagajązawieraniadodatkowychumówpomiędzy

Spółdzielniąajejczłonkamilubinnymiosobamiuprawnionymidolokalu.

4. Kosztywodyniezbilansowanejstanowiącejróżnicępomiędzywskazaniamiwodomierza

głównegoasumąwskazańwodomierzyindywidualnychwlokalach,rozliczasięna

lokale,wktórychzainstalowanesąwodomierzeindywidualneproporcjonalniedozużycia

wodywykazywanegoprzeztewodomierze.

5.Rozliczeniekosztówzużyciawodyiodprowadzeniaściekównapodstawiewskazań

indywidualnychwodomierzywlokalach,dokonywanejestw6miesięcznychokresach

rozliczeniowychtj.nakoniecczerwcaigrudniadanegoroku.

Spółdzielniadokonujerozliczeniaztegotytułuzjejczłonkamilubinnymi

osobamiuprawnionymiwterminiejednegomiesiącapozakończeniuokresu

rozliczeniowego.

§39.

1.Dlalokalinieopomiarowanychiwprzypadkachwymienionychw§40ust.3,4,5koszty

dostawywodyiodprowadzeniaściekówrozliczanesąwsystemieryczałtowym.Opłata

ryczałtowa:

a)dlalokalimieszkalnychustalanajestprzezZarządwedługplanowychkosztówlub

metodąszacunkowąwgponiższegowzoru:

� Ryczałtzawodęiodprowadzenieścieków:

Rzw=12m3/osobę/miesiąc/*(kosztzakupu1m3wody+kosztopłatyza1m3ścieków
(zł/osobę/miesiąc)

b)dlalokaliużytkowychustalanajestprzezZarządwedługnormprojektowych.

2.Podstawądoustaleniaopłatwsystemieryczałtowymjestilośćosóbzamieszkałych

wlokalu,zgodniez§5niniejszegoRegulaminu.

3.Podstawądoustaleniaopłatryczałtowychdlalokaliużytkowychzawodę

iodprowadzenieściekówjestpowierzchniaużytkowalokalu.

4.Kosztydostawywodyiodprowadzeniaściekówrozliczanesąnapodstawiewskazań

wodomierzyzainstalowanychprzezSpółdzielnięnajejkosztwlokaluindywidualnego

odbiorcyiobowiązującejwokresierozliczeniowymcenyzakupuzimnejwodyiścieków.

§40.

1. Wprzypadkustwierdzeniauszkodzenialubwadliwegodziałaniawodomierza,członek

lubinnaosobauprawnionadolokaluzobowiązanajestniezwłoczniezawiadomić

administracjęSpółdzielniotychfaktach.

2. Brakodczytuwodomierzy,niezawinionyprzezczłonkalubinnąosobęuprawnioną,

spowodujerozliczenienapodstawieśredniegozużyciawody,wyliczonegow

poprzednimokresierozliczeniowymdladanegolokalu.

3.Niedopuszczeniedoodczytulicznikówspowodujerozliczeniezużyciawedługzasad

określonychw§39ust.1,

4.Niedokonanieczynności,októrejmowawust.1niniejszegoparagrafuspowoduje
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rozliczeniezużyciawodywedługopłatyryczałtowej,októrejmowaw§39ust.1,

wwysokościobowiązującejwokresierozliczeniowym.

5.Wprzypadkuumyślnegouszkodzeniawodomierza,zerwanieplomblubodmowy

przezużytkownikalokaludokonaniaodczytuwodomierza,Spółdzielniarozliczy

zużyciewodyiodprowadzenieściekówwedługopłatyryczałtowej,októrejmowa

w§39ust.1,wwysokościobowiązującejwokresierozliczeniowym,akosztami

naprawyobciążyczłonkalubinnąosobęuprawnionądolokalu.

6.Wprzypadkunieprzekazaniawodomierzadolegalizacjilubodmowywymiany

wodomierza,jeżelinienastąpitowterminachwyznaczonychprzezAdministrację

Spółdzielni,rozliczeniezostaniewykonanewedługopłatyryczałtowej,októrejmowaw

§39ust.1,wwysokościobowiązującejwokresierozliczeniowym.Administracja

Spółdzielnipowinnawyznaczyćdwaterminynawykonaniew/wprac,odstęppomiędzy

terminaminiemożebyćdłuższyniż30dni.

7.WprzypadkukwestionowaniawskazańwodomierzyAdministracjaSpółdzielnina

wniosekczłonkalubinnejosobyuprawnionejdolokaluzlecisprawdzeniewodomierza

jeżeliwynikbadaniawodomierzabędziezgodnyzwymaganiamiokreślonymiw

odpowiedniejnormie,toczłoneklubinnaosobauprawnionadolokalujestzobowiązana

zapłacićzakosztysprawdzeniaw/wwodomierza.

8.AdministracjaSpółdzielnizobowiązanajestpowiadomićoterminachodczytów

wodomierzyzconajmniejpięciodniowymwyprzedzeniem,poprzezinformacje

wywieszanenaklatkachschodowychbudynkówwmiejscachprzeznaczonychdo

umieszczaniainformacjiiogłoszeńdotyczywodomierzybezodczytówradiowych.

9.Kosztywynikającezróżnicywskazańwodomierzagłównegoiwodomierzy

mieszkaniowychrozliczanesąnalokale,wktórychzainstalowanesąwodomierze

indywidualneproporcjonalniedozużyciawodywykazywanegoprzeztewodomierze

wramachkosztówobsługieksploatacyjnejnieruchomości,októrychmowaw§24

niniejszegoRegulaminu.

§41.

1. Zaliczkinapoczetkosztówdostawywodyiodprowadzeniaściekówwlokalach

opomiarowanychustalanesąnapodstawieobowiązującychcenwzł/m3.

2. Indywidualneprognozyzużyciadoustalaniawysokościzaliczekzawodęiodprowadzenie

ściekówliczonesąnapodstawiezużyćzconajmniejdwóchpoprzednichokresów

rozliczeniowych.

3. Opłatyryczałtowezazimnąwodęiodprowadzenieściekówustalanesąwgzasad,

októrychmowaw§39ust.1.

4. Spółdzielniadokonujerozliczeniazaliczekzawodęiodprowadzenieściekówwterminie

jednegomiesiącapozakończeniuokresurozliczeniowego.

IV.ROZLICZANIEKOSZTÓWZAOPATRZENIANIERUCHOMOŚCI
WENERGIĘCIEPLNĄ.

A. POSTANOWIENIAOGÓLNE.

§42.

1.PostanowienianiniejszegoRegulaminumajązastosowaniedowszystkichlokali

wbudynkachstanowiącychwłasnośćSpółdzielni.

2.KosztydostawciepładolokaluobejmująwydatkiponoszoneprzezSpółdzielnię

wzwiązkuzkosztamiwytworzeniaciepławkotłowni,kosztamieksploatacji

kotłowniizwiązanychznimikosztamiprzesyłowymi.
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3. Kosztywytworzeniaciepłasąrozliczane,odrębniedlacentralnegoogrzewaniai

podgrzaniaciepłejwody:

a)kosztwytwarzaniaciepławkotłowni–tokosztponiesionyztytułuwytworzenia

ciepłaiobejmujem.in.kosztyeksploatacjikotłowni,amortyzacjiurządzeń,

związanychzniąsieciprzesyłowychorazopłatzaeksploatacjęstacjiredukcyjnych

gazu,atakżeopłatzadostawęgazu.

b)kosztyzmiennesązależneodilościwytwarzanegociepła,sątom.in.kosztyenergii

elektrycznejorazkosztyzużytegogazuwkotłowni.

B. ROZLICZANIEKOSZTÓWENERGIINAPOTRZEBYPODGRZANIAWODY.

§43.

1.Kosztystałeenergiicieplnejnapotrzebypodgrzaniawody§42ust.3rozliczane

sąproporcjonalniedopowierzchniużytkowejlokali.

2.Kosztyzmiennesązależneodilościwytworzonegociepładopodgrzaniawody

dostarczonejdobudynku.

3.Jeżeliwbudynkulokaleniemajązainstalowanychwodomierzyalboużytkownicy

lokaliuniemożliwiająodczytwskazańtychurządzeń–kosztypodgrzaniawodyustalane

sąwsystemieryczałtowym,októrymmowaw§44ust.2.

§44.

1. Kosztyzmiennedostawyciepłazapodgrzaniewodyrozliczanesąwedługwskazań

wodomierzyzainstalowanychwlokaluindywidualnegoodbiorcy.

2. Dlalokalinieopomiarowanych,nieudostępnionychiwprzypadkachwymienionychw§

45ust.3,4,5kosztypodgrzaniawodyrozliczanesąwsystemieryczałtowym.Opłata

ryczałtowawprzypadkupodgrzaniawody:

a)dlalokalimieszkalnychjestustalanaprzezZarządwedługplanowychkosztówlub

metodąszacunkowąwgponiższychwzorów:

� Ryczałtzapodgrzaniewody„Rpw”:

Rpw=110l/osobę/dobę*30,5doby*kosztpodgrzania1litrawody(zł/osobę/miesiąc)

b)dlalokaliużytkowychjestustalanaprzezZarządwedługnormprojektowych.

3. Podstawądoustaleniaopłatwsystemieryczałtowymjestliczbaosóbzamieszkałych,

ustalonazgodniez§5niniejszegoRegulaminu.

4. Podstawądoustaleniaopłatryczałtowychdlalokaliużytkowychzapodgrzaniewodyjest

powierzchniaużytkowalokalu.

§45.

1. Wprzypadkustwierdzeniauszkodzenialubwadliwegodziałaniawodomierzaciepłej

wody,członeklubinnaosobauprawnionadolokaluzobowiązanajestniezwłocznie

zawiadomićAdministracjęSpółdzielniotychfaktach.

2. Brakodczytuwodomierzy,niezawinionyprzezczłonkalubinnąosobęuprawnioną

spowodujerozliczenienapodstawieśredniegozużyciaciepłejwody,wyliczonego

wpoprzednimokresierozliczeniowymdladanegolokalu.

3. Niedokonanieczynności,októrejmowawust.1niniejszegoparagrafuspowoduje

rozliczeniezużyciaciepłejwodywgopłatyryczałtowej,októrejmowaw§44ust.2,w

wysokościobowiązującejwokresierozliczeniowym.

4. Wprzypadkuumyślnegouszkodzeniawodomierza,zerwaniaplomblubodmowyprzez
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użytkownikalokaludokonaniaodczytuwodomierza,Spółdzielniarozliczyzużycie

ciepłejwodywedługopłatyryczałtowej,októrejmowaw§44ust.2,wwysokości

obowiązującejwokresierozliczeniowym,akosztaminaprawyurządzeniaobciąży

członkalubinnąosobęuprawnionądolokalu,odpowiedzialnegozatenstanrzeczyite

zdarzenia.

5. Równieżwprzypadkunieprzekazaniawodomierzdolegalizacjilubodmowywymiany

wodomierza,jeżelitonienastąpiwterminachwyznaczonychprzezAdministrację

Spółdzielnispowodujerozliczeniewgopłatyryczałtowej,októrejmowaw§44ust.2,w

wysokościobowiązującejwokresierozliczeniowym.AdministracjaSpółdzielnipowinna

wyznaczyćdwaterminynawykonaniew/wprac,odstęppomiędzyterminaminiemoże

byćdłuższyniż30dni.

6. WprzypadkukwestionowaniawskazańwodomierzyAdministracjaSpółdzielnina

wniosekczłonkalubinnejosobyuprawnionejdolokaluzlecisprawdzeniewodomierza–

jeżeliwynikbadaniawodomierzabędziezgodnyzwymaganiamiokreślonymiw

odpowiedniejnormie,toczłoneklubinnaosobauprawnionadolokalujestzobowiązana

zapłacićzakosztysprawdzeniaw/wwodomierza.

7.AdministracjaSpółdzielnizobowiązanajestpowiadomićoterminachodczytów

wodomierzyzconajmniejpięciodniowymwyprzedzeniem,poprzezinformacje

wywieszanenaklatkachbudynkówSpółdzielnidotyczywodomierzybezodczytu

radiowego.

C.ROZLICZANIEKOSZTÓWENERGIINAPOTRZEBYCENTRALNEGO
OGRZEWANIA.

§46.

1. Kosztywytworzeniaenergiicieplnejnapotrzebycentralnegoogrzewania§42rozliczane

sąproporcjonalniedopowierzchniużytkowejlokali.

2. Kosztywytworzeniaciepłanapotrzebycentralnegoogrzewaniaewidencjonowanesądla

całegobudynkuirozliczanesąproporcjonalniedopowierzchniużytkowejlokali.

3. Kosztyogrzewaniapomieszczeńogólnegoużytkunieruchomości(np.:klatkischodowe,

piwnice,strychy,pralnie,suszarnie)rozliczanesąproporcjonalniedopowierzchni

ogrzewanejcentralniezdefiniowanejw§48ust.3niniejszegoRegulaminu.

4. Opłatyzaogrzewaniewnoszonesązaliczkowocomiesiącprzezcałyokresrozliczeniowy.

§47.

1. ZarządSpółdzielniustalawysokośćzaliczkinapokryciekosztówwytworzeniac.o.ic.w.

azatwierdzaRadaNadzorczaSpółdzielni–metodąszacunkowąwgplanowanych

kosztów.

D.USTALENIEOPŁAT,ZALICZEK,ITERMINÓWROZLICZEŃ.

§48.

1. Zaliczkinadostawęciepłanapotrzebycentralnegoogrzewaniaipodgrzania

wodyustalanesąprzezZarządazatwierdzaneprzezRadęNadzorcząSpółdzielni,

zuwzględnieniemaktualnychcengazuikosztówstałychwytworzeniaciepłaoraz

szacunkowejilościciepła,jakiezostaniezużyteprzezodbiorców.

2. Członeklubinnaosobauprawnionadolokaluzobowiązanajestprzezcałyrokwnosić

miesięczneopłaty,zaliczkinapokryciekosztówcentralnegoogrzewania,

podgrzaniawodywwysokościustalonejprzezZarządSpółdzielniizatwierdzonejprzez

RadęNadzorcząSpółdzielni.
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3. Zapowierzchnięogrzewanącentralnieuważasięcałkowitapowierzchnięużytkową

lokalu.Powierzchniępomieszczeń,którenieposiadajągrzejników,awchodząwskład

lokalu(przedpokój,wc,itp.)ogrzewanepośredniociepłemsąsiednichpomieszczeń

traktujesięjakopowierzchnięogrzewaną.Równieżzapowierzchnięogrzewaną

przynależnądodanegolokalutraktujesiępowierzchnięużytkowązabudowanych

korytarzy.

4. Indywidualneprognozyzużyciadoustalaniawysokościzaliczekzaenergięna

podgrzaniewodyliczonesąnapodstawiekosztówwytworzeniaenergiicieplnej

zpoprzedniegookresurozliczeniowego.

5. Opłatastałazapodgrzaniewodyustalanajestdlacałegobudynku.

6. Opłatazacentralneogrzewanieustalanajestwskalibudynkunapodstawie

zaewidencjonowanychkosztów.

7. Rozliczeniekosztówpodgrzaniawodypowinnoobejmowaćokresniedłuższyniż6

miesiące.Spółdzielniadokonujerozliczeniaztegotytułuzjejczłonkamilubinnymi

osobamiuprawnionymiwterminiejednegomiesiącapozakończeniuokresu

rozliczeniowego.

8.Lokalenieposiadająceinstalacjizbiorczejcentralnegoogrzewaniaposiadająceinne

systemygrzewczepartycypująwkosztachogrzewaniawwysokości10%stawkiza

m2powierzchniużytkowejlokalu.

§49.

1. Członeklubinnaosobauprawnionazobowiązanajestdoudostępnienialokaluwcelu

kontroliurządzeńpomiaroworozliczeniowychjakrównieżdoichodczytu,naprawylub

wymiany.

2. Wprzypadkunieudostępnienialokaludowykonaniaczynności,októrychmowawust.1

iponiesieniastrat,Spółdzielniamożedochodzićodszkodowanianazasadachokreślonych

wKodeksieCywilnym.

VI.POSTANOWIENIAKOŃCOWE.

§50.

Jeżeliopłatamiesięcznazaużywanielokaluniezostaniewniesionawpełnejwysokości,

tokwotęwpłaconąprzezużytkownikalokaluzaliczasiękolejnona:opłatyzamedia,koszty

eksploatacjiiwostatniejkolejnościnaodpisnafunduszremontowy.

§51.

Wzwiązkuztreścią§10,§11,§12,§13,§14niniejszegoRegulaminu:

1. użytkownicylokalibędącyczłonkamiSpółdzielni,bezwzględunatytułprawny

dolokalu,solidarnieuczestnicząwcałokształciezobowiązańSpółdzielniijednolicie

korzystajązpożytkówzjejdziałalności,zwyjątkiempodatkuodnieruchomościiopłatza

wieczysteużytkowanie,któresąwnoszonedogminyindywidualnieprzezwłaścicieli

lokali,

2. użytkownicylokaliniebędącyczłonkamiSpółdzielni:

a)którymprzysługujespółdzielczewłasnościoweprawodolokaluuczestnicząw

wydatkachwyszczególnionychw§13niniejszegoRegulaminupomniejszonycho

pożytkiiinneprzychodyznieruchomościwspólnej,

b)będącywłaścicielamilokaliuczestnicząwwydatkachwyszczególnionychw§14

niniejszegoregulaminu,pomniejszonychopożytkiiinneprzychodyznieruchomości
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wspólnejiprzysługujeimróżnicapomiędzypożytkamiiinnymiprzychodamiz

nieruchomościwspólnejiwydatkamizwiązanymizjejeksploatacjąiutrzymaniem,

proporcjonalniedoichudziałówwnieruchomościwspólnej.

§52.

1. PożytkizmieniaSpółdzielnisłużąpokrywaniuwydatkówzwiązanychzeksploatacja

iutrzymaniemlokaliczłonkówSpółdzielni.

2. Szczegółowypodziałpożytków,októrychmowawust.1niniejszegoparagrafuustala

ZarządSpółdzielniazatwierdzaRadaNadzorczaSpółdzielni.

§53.

WsprawachnieuregulowanychwniniejszymRegulaminiezastosowaniemająodpowiednie

postanowieniaStatutuSpółdzielniorazprzepisyustawyospółdzielniachmieszkaniowych

iinnychustaw,regulującychmaterieobjętątymRegulaminem.

§54.

NiniejszyRegulaminzostałuchwalonyprzezRadęNadzorcząSpółdzielniMieszkaniowej

„ARS”wSzczeciniewdniu23.11.2015roku,Uchwałąnr17/2015RadyNadzorczejSM

„ARS”iwchodziwżyciezdniem23.11.2015roku.

SekretarzRadyNadzorczejPrzewodniczącyRadyNadzorczej

SM„ARS”SM„ARS”

………………………………...………………………………


