
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI  

I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W PUŁTUSKU 

PODSTAWY PRAWNE: 

1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze. 

2. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

3. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości. 

4. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie kodeksu cywilnego. 

5. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali. 

6. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. 

7. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.  

8. Kodeks cywilny. 

9. Statut Spółdzielni mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku. 

10. Regulaminy Spółdzielni.  

UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OKREŚLENIA OZNACZAJĄ: 

- lokal – to samodzielny lokal mieszkalny a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, 

- część  wspólna  nieruchomości –to grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą 

wyłącznie do użytku poszczególnych użytkowników lokali, lecz stanowią współwłasność wszystkich 

właścicieli. Do części wspólnej nieruchomości zalicza się w szczególności: pralnie, suszarnie, 

wózkownie, inne pomieszczenia ogólnego użytku, klatki schodowe, korytarze, drogi, chodniki, zieleń. 

W skład części wspólnej nieruchomości wchodzą również elementy konstrukcyjne budynków, w tym: 

fundamenty, mury, balkony, elewacje, stropy, stropodachy, dachy oraz wszelkie instalacje i urządzenia 

jak: instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, 

domofonowe, przewody wentylacyjne, spalinowe i kominowe, rynny i rury spustowe jak również: 

okna, drzwi wejściowe do budynku, piwnic i pomieszczeń technicznych, 

- udział w nieruchomości wspólnej –udział właściciela lokalu albo osoby, której przysługuje 

spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu w nieruchomości wspólnej, odpowiadający 

stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu, bądź odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej 

lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz 

z powierzchnią pomieszczeń przynależnych w danej nieruchomości. Wielkość udziałów  

w nieruchomości wspólnej SML-W określają uchwały zarządu w sprawie określenia przedmiotu 

odrębnej własności lokalu w danej nieruchomości, 

- pomieszczenie przynależne – pomieszczenie stanowiące część składową lokalu (np. piwnice), choćby 

nawet do niego bezpośrednio nie przylegało, położone w granicach nieruchomości gruntowej (w 

budynku lub poza nim), 
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- mienie spółdzielni – nieruchomości, budowle, mała architektura (np. ławki, kosze), infrastruktura 

techniczna, drogi, chodniki, zieleń,  oświetlenie terenu, ogólnodostępne miejsca parkingowe, będące 

własnością spółdzielni, bądź w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, służące funkcjonowaniu 

wszystkich nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez spółdzielnię bez względu na 

faktyczne korzystanie z tego mienia przez użytkownika lokalu, 

- okres rozliczeniowy – okres, za który spółdzielnia dokonuje rozliczenia poniesionych kosztów  

z wniesionymi zaliczkami na poczet tego okresu, 

- osoba zamieszkała – osoba zameldowana na stałe lub tymczasowo a także faktycznie korzystająca  

z lokalu, 

- użytkownik lokalu- członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, właściciel 

(współwłaściciel) lokalu, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego oraz osoba stale zamieszkująca w 

lokalu z w/w osobą, a także osoba faktycznie korzystająca z lokalu, 

Rozdział I. ZASADY OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat na pokrycie kosztów eksploatacji  

i utrzymania lokali w nieruchomości, kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej oraz 

kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.  

2. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do:  

a) członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali (własnościowe 

lub lokatorskie),  

b) osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

własnościowe prawa do lokali,  

c) członków Spółdzielni będących właścicielami lokali,  

d) właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, 

e) najemców lokali,  

f)  osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego. 

3. Podstawą ustalania wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo-finansowy 

Spółdzielni zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej oraz postanowienia niniejszego regulaminu. 

Dopóki większość udziałów w nieruchomości należy do Spółdzielni uchwały dotyczące zarządzania 

nieruchomością, a w szczególności ustalania zasad rozliczania kosztów i ustalania opłat za używanie 

lokali podejmuje Rada Nadzorcza.  

3.1. Plan gospodarczo-finansowy eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych sporządza się 

odrębnie dla każdej nieruchomości. Wykaz nieruchomości wraz z adresami budynków i ich 

powierzchnią użytkową, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3.2.  Suma Planów gospodarczo-finansowych eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych 

stanowi Plan gospodarczo-finansowy eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych Spółdzielni. 

3.3. Wzór Planu gospodarczo-finansowego eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
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3.4. Plan gospodarczo-finansowy eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych sporządza się na 

podstawie rzeczywistego wykonania kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 

trzy kwartały danego roku oraz przewidywanego wykonania IV kwartału.  

3.5. Plan gospodarczo-finansowy eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych powinien 

uwzględniać przewidywane wydatki nadzwyczajne w danej nieruchomości. 

3.6. Jeżeli sporządzając Plan gospodarczo-finansowy eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

wspólnych, nie ma innych ściśle przypisanych specyfice Spółdzielni wskaźników wzrostu kosztów, do 

konstrukcji planu powinno uwzględniać się założenia makroekonomiczne zawarte w projekcie budżetu 

państwa. Informacja o zastosowaniu takich wskaźników powinna znajdować się w uzasadnieniu 

wysokości opłat. 

3.7. Jeśli wynikająca z Planu gospodarczo-finansowego eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

wspólnych, stawka opłaty eksploatacyjnej na kolejny rok, jest różna o mniej niż 10 % w stosunku do 

dotychczas obowiązującej, możliwe jest pozostawienie stawki eksploatacyjnej na niezmienionym 

poziomie. 

3.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli wynik roku ubiegłego jest ujemny i uwzględnienie 

całkowitej spłaty kosztów w jednym roku jest wysoce uciążliwe dla danej nieruchomości, dopuszcza się 

rozłożenie w czasie rozliczenia kosztów tej nieruchomości, jednak okres ten nie może być dłuższy niż  

3 lata.  

3.9. Decyzję, o której mowa w punkcie 3.8. podejmuje każdorazowo Rada Nadzorcza Spółdzielni, na 

wniosek Zarządu lub członków danej nieruchomości. Informacja o takim rozwiązaniu szczególnym musi 

być ujęta w uzasadnieniu wysokości opłat. 

4. Jeżeli po uchwaleniu planu gospodarczo-finansowego następują zmiany w uwarunkowaniach 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o korekcie planu 

gospodarczo-finansowego oraz jeżeli to konieczne korekcie wysokości opłat.  

5. Koszty i przychody z opłat za używanie lokali o których mowa w art. 4 ust. 1 – 2 i 4 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §182 Statutu Spółdzielni ewidencjonowane są i rozliczane 

odrębnie dla każdej nieruchomości, z wyjątkiem kosztów dostawy wody, odprowadzania ścieków, 

energii cieplnej, które są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych budynków. 

6. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie wpływów  

i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych.  

6a. Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne 

nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych 

nieruchomości. 

7. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy,  

z wyjątkiem dostawy wody i odprowadzania ścieków, oraz dostawy energii cieplnej do celów 

centralnego ogrzewania i podgrzania wody, których okresy rozliczeniowe określają odrębne 

regulaminy. 
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8. Dla celów rozliczenia kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokalu przyjmuje się  powierzchnię 

użytkową lokalu w oparciu o uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności 

lokalu w danej nieruchomości. 

9. W przypadku zawarcia umowy w sprawie przekształcenia prawa do lokalu w prawo własności zmiana 

zasad dotyczących ustalania kosztów i wysokości opłat za używanie lokali obowiązuje od 1-go dnia 

następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie umowy.  

10. Nie rozlicza się kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na pomieszczenia ogólnego użytku 

jak np. pralnie, suszarnie o ile nie zostały przekazane w używanie na podstawie umowy najmu. 

Koszty przypadające na lokal służący potrzebom własnym spółdzielni obciążają koszty działalności, 

której dany lokal służy. 

11. Podwyższenie opłat za używanie lokali mieszkalnych nie może być dokonywane częściej niż co 6 

miesięcy, z wyjątkiem opłat niezależnych od spółdzielni. 

12. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat 

zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku 

następnym i jest uwzględniana w planie gospodarczo-finansowym roku następnego. 

13. Różnicę między kosztami a przychodami należnymi za dostawy energii cieplnej oraz zużycie wody i 

odprowadzenie ścieków rozlicza się indywidulanie z użytkownikami lokali w okresach wymienionych w 

odrębnych regulaminach. 

14. Różnica między kosztami a przychodami z najmu mienia stanowiącego własność Spółdzielni, 

określonego jako własna działalność gospodarcza podlega po potrąceniu podatku dochodowego od 

osób prawnych podziałowi zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia po zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego.  

15. Różnica między kosztami a przychodami z pozostałej działalności operacyjnej, finansowej, stratami 

a zyskami nadzwyczajnymi w części obciążającej gospodarkę zasobami mieszkaniowymi na koniec roku 

obrotowego zwiększa koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.  

Rozdział  II. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 

1. W zależności od rodzaju kosztów stosowane są różne jednostki rozliczeniowe takie jak: 

1) m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, 

2) liczba osób zamieszkałych, 

3) udział w nieruchomości wspólnej, 

4) wskazania urządzeń pomiarowych, 

5) wskazania urządzeń wskaźnikowych (podzielników) niebędących przyrządami pomiarowymi 

w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w 

trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, 

6) liczba urządzeń pomiarowych, 

7) liczba lokali mieszkalnych. 
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2. W przypadku gdy w poszczególnych lokalach są zainstalowane indywidualne urządzenia pomiarowe, 

rozliczanie kosztów następuje wg wskazań tych urządzeń. 

3. Podstawową jednostką fizyczną rozliczania składników kosztów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości jest m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu. 

Nie uwzględnia się  w tym powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu. 

4. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących 

się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, wynikająca z dokumentacji 

technicznej budynku przejętej przez spółdzielnię w trakcie odbioru lub w razie jej braku, z dokumentacji 

odtworzeniowej  powstałej z obmiaru powierzchni użytkowej lokalu w świetle wyprawionych ścian. Do 

powierzchni użytkowej zalicza się również powierzchnie obudowane lub pod wbudowanymi meblami 

oraz powierzchnie zajęte przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu, w tym 

powierzchnia powstała w  wyniku dodatkowej zabudowy. 

5. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, loggii, tarasów, 

antresol, pralni, suszarni, piwnic lub strychów, z wyjątkiem tych, które są adaptowane na samodzielne 

lokale mieszkalne lub ich części. 

6. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących 

się w nim. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble 

wbudowane lub obudowane oraz przez urządzenia techniczne i instalacje związane z jego funkcją. 

7. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się także powierzchnię pomieszczeń służących do 

wspólnego używania przez kilku użytkowników (np. korytarz, klatka schodowa, rzut poziomy schodów 

w tej klatce, pomieszczenia urządzeń technicznych i inne) w części proporcjonalnej do powierzchni 

poszczególnych lokali. 

8. Udział w nieruchomości wspólnej określają uchwały zarządu, o jakich mowa w art. 42 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych. 

9. Liczbę osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych ustala się na podstawie liczby 

osób zgłoszonych w formie oświadczenia, która nie może być mniejsza niż liczba osób faktycznie 

zamieszkałych w danym lokalu. Korekty opłat lokalowych, których wysokość zależy od liczby osób 

zamieszkałych, są dokonywane począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu 

dokumentu potwierdzającego nie zamieszkiwanie w danym lokalu. W razie braku oświadczenia o ilości 

osób zgłoszonych do zamieszkania w lokalu, do naliczeń opłat przyjmuje się jedną osobę.  

Rozdział III. ZASADY KWALIFIKOWANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW  

1. Zasady kwalifikowania kosztów 

1.1. Koszty eksploatacji i utrzymania lokali w danej nieruchomości stanowią: 

a) koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, 

b) koszty dostawy energii cieplnej na cele podgrzania wody,  

c) koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania  ścieków, 

d) koszty systemu odczytu i utrzymania wodomierzy w lokalu,  

e) koszty wywozu nieczystości stałych i gospodarki odpadami, 
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f) koszty podatku od nieruchomości za lokal, 

1.2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej stanowią: 

a) koszty energii elektrycznej nieruchomości wspólnej, 

b) koszty podatku od nieruchomości wspólnej, nieruchomości gruntowej, 

c) koszty ubezpieczenia majątkowego, 

d) koszty utrzymania technicznego, w tym:  

I) instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, 

elektrycznej, gazowej, odgromowej, domofonowej oraz PPOŻ, 

II) dachów, 

III) elewacji, 

IV) pozostałych instalacji i urządzeń wynikających ze specyfiki budynku, 

V) ogrodzeń i bram ogrodzeniowych, z wyłączeniem ogródków wykonywanych we 

własnym zakresie przez mieszkańców, 

VI) urządzeń placów zabaw i boisk, z których możliwość korzystania mają wyłącznie 

mieszkańcy danej nieruchomości, koszty wymiany piasku w piaskownicach  

e) koszty przeglądów przewodów wentylacyjnych i spalinowych, instalacji gazowych, 

elektrycznych, odgromowych i PPOŻ, 

f) koszty przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

g) koszty dostawy wody i odbioru ścieków do budynku mieszkalnego wynikające z różnicy 

między fakturą dostawcy a kosztami rozliczonymi na poszczególne lokale, 

h) koszty deratyzacji i dezynfekcji pomieszczeń wspólnych 

i) koszty ogólnego zarządzania i administrowania nieruchomościami, 

j) koszty odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, 

k) koszty sprzątania i utrzymania terenów zielonych, 

l) koszty utrzymania czystości nieruchomości wspólnej w tym: koszty osobowe 

pracowników, materiały i środki czystości oraz sprzęt do sprzątania 

m) koszty zimowego utrzymania ulic i chodników 

n) koszty organów samorządowych 

1.3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni stanowią: 

1.3.1. Koszty lokali wykorzystywanych bezpośrednio do działalności podstawowej Spółdzielni 

(pomieszczenia biurowe i gospodarcze) – koszty wymienione w Rozdziale III. Pkt 1.1. i 1.2 z 

wyłączeniem pkt. 1.2.j) regulaminu; 

1.3.2. Koszty lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy 

– koszty wymienione w Rozdziale III pkt 1.1. i 1.2. regulaminu; 

1.3.3. Koszty nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby 

zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu – koszty stanowią: 

a) koszty podatku od nieruchomości gruntowej i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,  

b) koszty oświetlenia terenu, 

c) koszty utrzymania czystości,  

d) koszty remontów i konserwacji nawierzchni dróg, chodników parkingów,  
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e) pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni.  

1.4. Spłaty kredytów i innych zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie kosztów budowy; 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię wraz z 

odsetkami na budownictwo mieszkaniowe - zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy 

państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz 

refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.  

2. Zasady rozliczania kosztów 

2.1. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania lokali w nieruchomości:  

 

2.1.1. Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania 

wody na poszczególne lokale określa „Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz 

pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”  

2.1.2. Rozliczanie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków do lokalu określa 

„Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z 

tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku”. 

2.1.3. Koszty systemu odczytu i utrzymania wodomierzy ewidencjonowane są odrębnie dla każdego 

budynku, rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości. W nieruchomościach, w których odczyt 

wodomierzy dokonywany jest metodą radiową, koszty odczytu wodomierzy rozliczane są na 

poszczególne lokale proporcjonalnie do liczby zainstalowanych wodomierzy w lokalu. 

2.1.4. Koszty wywozu nieczystości stałych ewidencjonuje się odrębnie dla każdego budynku, rozlicza 

odrębnie dla każdej nieruchomości. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane są w 

wysokości określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Pułtusku. 

Użytkownik lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do składania oświadczenia o zmianie liczby osób 

zamieszkałych w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

2.1.5. Koszty podatku od nieruchomości przypadające na poszczególne lokale w nieruchomości, z 

wyłączeniem lokali o statusie odrębnej własności, ewidencjonowane się odrębnie dla każdego budynku 

a rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości. Podatek od nieruchomości dotyczący lokali o statusie 

odrębnej własności rozliczany jest bezpośrednio przez właścicieli lokali w Urzędzie Miasta Pułtusk. 

2.1.6. Opłacany przez spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany odrębnie dla 

każdego budynku i nieruchomości w rozbiciu na: 

1) podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, 

2) podatek od gruntu wchodzącego w skład mienia spółdzielni, 

3) podatek od lokali mieszkalnych, 

4) podatek od lokali użytkowych wbudowanych, 

5) podatek od lokali użytkowych wolnostojących, 

6) podatek od pomieszczeń dodatkowych (piwnice powyżej 2,2 m2), 

7) podatek od budowli. 
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2.2. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych: 

2.2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej ewidencjonuje są odrębnie dla danego 

budynku (z wyłączeniem pkt. 1.2.j w rozdziale III regulaminu) i rozlicza odrębnie dla każdej 

nieruchomości w oparciu o faktycznie poniesione koszty. Podstawę obciążenia poszczególnych 

budynków i nieruchomości kosztami stanowią faktury lub inne dokumenty księgowe potwierdzające 

fakt ich poniesienia. W przypadku braku możliwości określenia kosztów przypadających na dany 

budynek i nieruchomość, a dotyczących kilku nieruchomości, koszty te rozlicza się proporcjonalnie do 

m2 powierzchni użytkowej lokali w tych budynkach i nieruchomościach.  

2.2.2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej rozlicza się proporcjonalnie do 

m2 powierzchni użytkowej lokali w nieruchomościach, którą stanowi powierzchnia przyjęta do 

ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej z wyjątkiem: 

- kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków - wynikających z różnicy między fakturą 

dostawcy a sumą kosztów, rozliczonymi na poszczególne lokale w nieruchomości - rozlicza się 

proporcjonalnie do wielkości zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków w lokalu. 

- kosztów sprzątania klatek schodowych – rozlicza się proporcjonalnie do liczby lokali mieszkalnych  

w budynku.  

2.2.3 Koszty konserwacji budynków mieszkalnych ewidencjonuje się odrębnie dla każdego budynku i 

rozlicza dla każdej nieruchomości odrębnie, zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami, 

proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali w nieruchomościach. Koszty badań 

obowiązkowych (wentylacji, instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej) ewidencjonowane są na 

budynek i rozlicza na poszczególne nieruchomości według faktycznie poniesionych kosztów na 

nieruchomościach, proporcjonalnie do liczby lokali w budynku, nieruchomości.  

2.2.4. Koszty konserwacji terenów zewnętrznych, a w szczególności dotyczących: chodników  

i parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, placów zabaw i boisk, drobnych form architektonicznych, 

obciążają te nieruchomości, które są ściśle związane z ponoszonymi kosztami, proporcjonalnie do 

m2 powierzchni użytkowej lokali w nieruchomościach.  

2.2.5. Koszty eksploatacji terenów zewnętrznych nieruchomości, a w szczególności: energia 

elektryczna do oświetlania ciągów pieszo-jezdnych, zimowego utrzymania ulic, koszty wymiany piasku 

w piaskownicach, pozostałe koszty utrzymania zieleni tj. przycinki żywopłotów i drzew, nasadzenia 

krzewów i drzew, ewidencjonowane i rozliczane są na poszczególne nieruchomości.  

Koszty mające związek z wieloma nieruchomościami – jeżeli nie można ich bezpośrednio odnieść do 

konkretnej nieruchomości – rozliczane są poprzez ich proporcjonalny podział w stosunku do 

powierzchni użytkowej poszczególnych budynków wchodzących w skład tych nieruchomości. 

2.2.6. Jeżeli w danej nieruchomości znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, koszty eksploatacji 

ewidencjonuje się i rozlicza odrębnie dla każdego rodzaju lokalu. 

2.3. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie 

Spółdzielni:  

 

2.3.1. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia wykorzystywanego bezpośrednio do działalności 
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podstawowej, o których mowa w Rozdziale III. pkt 1.3.1. regulaminu ewidencjonowane są w koszty 

ogólnego zarządu i administracji wg miejsc ich powstawania. 

 Koszty te na koniec roku obrachunkowego są rozliczane na poszczególne nieruchomości i obciążają 

koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych.  Koszty eksploatacji i utrzymania mienia 

Spółdzielni wykorzystywanego do działalności podstawowej są rozliczane proporcjonalnie do 

m2 powierzchni użytkowej lokali w nieruchomościach. 

2.3.2. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni przeznaczonego do wynajmu lub dzierżawy, 

o których mowa w Rozdziale III. pkt 1.3.2. rozliczane są wg zasad określonych w Rozdziale III. pkt 2.1. i 

2.2. niniejszego regulaminu i obciążają koszty tych lokali. Koszty te ewidencjonowane i rozliczane są 

odrębnie dla każdej nieruchomości. 

Jeżeli przychody z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni 

przewyższają koszty ich eksploatacji i utrzymania, uzyskana kwota nadwyżki podlega podziałowi po 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zgodnie z podjętą uchwałą przez Walne Zgromadzenie 

stosownie do zapisów art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i § 176 

Statutu Spółdzielni.  

2.3.3. Koszty nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby 

zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu, o których mowa w Rozdziale III. pkt 1.3.3. 

regulaminu ewidencjonuje się odrębnie dla każdej wydzielonej nieruchomości. Koszty te są rozliczane 

w skali nieruchomości proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali w określonych 

nieruchomościach, którą stanowi powierzchnia przyjęta do ustalania udziałów w nieruchomości 

wspólnej.  

2.4. Zasady tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego określa „Regulamin zasad gospodarki 

finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku”.  

2.5. Spłaty kredytów i innych zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie kosztów budowy 

określone w Rozdziale III. pkt 1.4. regulaminu są rozliczane na poszczególne lokale w zależności od 

tytułu wg którego powstały. 

 

Rozdział IV. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE  

1. Zasady podstawowe  

1.1. Członkowie Spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu są 

obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z:  

− eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,  

− eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni  

przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami §187 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego 

regulaminu.  

1.2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu 

kosztów związanych z:  
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− eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,  

− eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,  

− eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni  przez uiszczenie 

opłat zgodnie z postanowieniami §187 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.  

1.3. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 

lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z:  

− eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 

− eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczenie 

opłat zgodnie z postanowieniami §187 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.  

1.4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu 

kosztów związanych z:  

− eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 

− eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, 

− eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach 

lub osiedlu przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami §187 Statutu Spółdzielni oraz 

niniejszego regulaminu. 

1.5. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 

lokali oraz właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni wypełniają obowiązki w zakresie 

regulowania opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni. 

1.6. Członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące 

członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali zobowiązani są 

do wnoszenia opłat na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych 

określonych w Rozdziale III. pkt 1.4. niniejszego regulaminu, jeżeli koszty te dotyczą ich nieruchomości.  

1.7. Osoby zajmujące lokale mieszkalne bez tytułu prawnego są obowiązane pokrywać odszkodowanie 

odpowiadające wysokości obowiązujących opłat za użytkowanie lokalu do dnia opróżnienia lokalu 

mieszkalnego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

1.8. Najemcy lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu są zobowiązani do pokrycia 

kosztów o których mowa w Rozdziale III. pkt 1.1., 1.2., 1.3. niniejszego regulaminu oraz obowiązani są 

wnosić opłaty wynikające z zawartych umów najmu.  

1.9. Wysokość opłat pobieranych przez Spółdzielnię uchwala Rada Nadzorcza, zgodnie  

z kompetencjami wynikającymi z §179 Statutu Spółdzielni. Opłaty ustalane są w oparciu o zatwierdzony 

uchwałą Rady Nadzorczej plan rzeczowo-finansowy, w którym uwzględniona jest wysokość 

planowanych do poniesienia kosztów eksploatacji i utrzymania lokali, nieruchomości wspólnych i 

stanowiących mienie Spółdzielni, określonych w Rozdziale III. pkt 1.1., 1.2., 1.3. regulaminu.  

1.9.1 Wysokość odpisów funduszu remontowego wynika z planu  finansowego i rzeczowego remontów 
na dany rok obrachunkowy  przyjętego przez Radę Nadzorczą. 



11 
 

1.9.2. Stawki odpisów mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości w zależności od ich 
stanu technicznego i zakresu prac remontowych koniecznych do wykonania. 

1.9.3. Wzór Planu gospodarczo-finansowego funduszu remontowego stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 

1.10. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest zobowiązana zawiadomić osoby o których mowa w 

ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, co najmniej na 3 miesiące naprzód  na koniec 

miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości wymaga uzasadnienia na piśmie.  

1.11. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni w 

szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia 

jest zobowiązana powiadomić osoby o których mowa w ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości wymaga uzasadnienia na 

piśmie.  

1.12. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu 

wewnątrzspółdzielczym. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni oraz 

właściciele lokali niebędący członkami mogą kwestionować zasadność wysokości opłat bezpośrednio 

na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę wewnątrzspółdzielczą lub sądową zobowiązani 

są wnosić opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany opłat spoczywa 

na spółdzielni.  

2. Zasady ustalania opłat dla użytkowników lokali zajmujących lokale stanowiące własność 
Spółdzielni  
 
2.1. Użytkownicy lokali, którzy zajmują lokale stanowiące własność Spółdzielni tj. lokale zajmowane na 
podstawie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa, w najmie oraz bez tytułu prawnego 
zobowiązani są do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów określonych w Rozdziale III. pkt 1.1., 1.2., 1.3. 
niniejszego regulaminu.  

2.2. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali określonych w Rozdziale III. pkt 1.1. 
regulaminu ustalane są wg następujących zasad:  

2.2.1. Opłaty na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania 
i podgrzania wody ustala się i rozlicza  według „ Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do 
lokali oraz pobieranie opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”. 

2.2.2. Opłaty na pokrycie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków ustala się i rozlicza 
zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania 
odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku”. 

2.2.3. Opłaty za system odczytu i utrzymania wodomierzy ustala i rozlicza się na poszczególne lokale 
proporcjonalnie do liczby zainstalowanych wodomierzy w lokalu.   

2.2.4. Opłaty na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych ustala się w wysokości odpowiadającej 
wysokości stawek za wywóz nieczystości wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku.  

2.2.5. Obciążenia poszczególnych lokali mieszkalnych podatkiem wymienionym w Rozdziale III  
pkt. 2.1.6. podpunkt: 1), 3) i 6) dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Jeżeli w 
lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność powodująca wzrost podatku od nieruchomości to 
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skutki tego wzrostu obciążają tylko ten lokal na podstawie stawek podatku od nieruchomości 
zatwierdzonych przez Radę Miejską w Pułtusku. 

2.3. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej i nieruchomości 
stanowiących mienie Spółdzielni określonych w Rozdziale III. pkt 1.2. i 1.3. regulaminu ustalane są wg 
następujących zasad:  

2.3.1. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej i nieruchomości 
stanowiących mienie Spółdzielni odpowiadają wysokości planowanych do poniesienia w danym roku 
kosztów. Opłaty ustalone są do m2 powierzchni użytkowej lokali w nieruchomościach, z wyjątkiem 
opłat na:  

− badania obowiązkowe – opłata ustalona w przeliczeniu na lokal, wynikająca z planowanych do 
poniesienia w danym roku kosztów badań wentylacji, instalacji gazowej, elektrycznej i 
odgromowej; 

− różnicę między fakturą dostawcy za zimną wodę i odprowadzenie ścieków a kosztami 
rozliczonymi na poszczególne lokale w nieruchomości – zasady określa  „Regulamin rozliczania 
kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku” 

2.4. Opłaty dla najemców lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu stanowiących własność 
Spółdzielni wynikają z indywidualnych stawek najmu określonych w umowach najmu. Wysokość opłat 
za wynajem lub dzierżawę ustala Zarząd Spółdzielni, przy czym obowiązujący czynsz nie może być 
niższy od ponoszonych kosztów.  

2.5. Opłaty za lokale zajmowane bez tytułu prawnego do lokalu wnoszone są na zasadach określonych 
w Rozdziale IV. pkt 2.2. i 2.3.  

3. Zasady ustalania opłat dla właścicieli lokali będących członkami Spółdzielni  

3.1. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu z wyłączeniem podatku od 
nieruchomości ustalane są wg zasad określonych w Rozdziale IV. pkt 2.2.  

3.2. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej (z wyłączeniem 
podatku od nieruchomości) i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni ustalane są wg zasad 
określonych w Rozdziale IV. pkt 2.3.  

4. Zasady ustalania opłat dla właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni 

4.1. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu z wyłączeniem podatku od 
nieruchomości ustalane są wg zasad określonych w Rozdziale IV. pkt 2.2.  

4.2. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej (z wyłączeniem 
podatku od nieruchomości) i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni ustalane są wg zasad 
określonych w Rozdziale IV. pkt 2.3., bez prawa do korzystania z pożytków z własnej działalności 
gospodarczej Spółdzielni.  

5. Zasady ustalania pozostałych opłat 

5.1. Członkowie Spółdzielni wnioskujący o sporządzenie odpisów lub kopii dokumentów zgodnie z art. 
81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i § 15 ust. 1 pkt. 13 Statutu 
Spółdzielni wnoszą opłatę w wysokości uchwalonej przez Zarząd Spółdzielni. Statut i regulaminy 
uchwalone na podstawie Statutu członek otrzymuje bezpłatnie.  
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5.2. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych 
oraz członkowie lub osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu wnioskujący o przeniesienie 
prawa własności do lokalu, zgodnie z § 139 i 140 Statutu Spółdzielni, zobowiązani są pokryć koszty prac 
przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia prawa własności do lokali.  

5.3. Użytkownicy lokali posiadający dodatkowe piwnice bez zawartej umowy najmu, nieprzypisane do 
lokali mieszkalnych wnoszą opłatę w wymiarze 50% opłaty na eksploatację i konserwację oraz odpisu 
na remonty lokali mieszkalnych w danej nieruchomości. Opłaty za dodatkowe piwnice stanowią pożytki 
z nieruchomości wspólnej i zasilają fundusz remontowy tej nieruchomości.  
 
5.4. Użytkownicy lokali, którzy dokonali zabudowy korytarza lub przesunięcia ścianki logii wnoszą 
opłatę w wysokości odpowiadającej stawce za m2 eksploatacji, konserwacji i odpisu na remonty lokalu 
mieszkalnego.  

5.5. Za wszelkie naprawy wewnątrz lokali bądź odnowienie lokali, zaliczane do obowiązków 
użytkowników, a wykonane przez Spółdzielnię, użytkownicy lokali wnoszą dodatkową odpłatność 
(poza opłatami naliczanymi za użytkowanie lokali) zgodnie z § 184 Statutu Spółdzielni oraz 
Regulaminem porządku domowego. Opłata ta jest ustalona w oparciu o koszt roboczogodziny pracy 
konserwatorów Spółdzielni. Opłaty za naprawy lub odnowienie lokali przez Spółdzielnię, a należących 
do obowiązków użytkowników lokali zasilają przychody na konserwacje poszczególnych 
nieruchomości. 

5.6. W uzasadnionych przypadkach, gdy sposób używania lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń do 
niego przynależnych powoduje wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej,  
w oparciu o kalkulację kosztów użytkownik lokalu wnosi dodatkową opłatę.  

Rozdział V. ZASADY ROZLICZANIA POŻYTKÓW I INNYCH PRZYCHODÓW SPÓŁDZIELNI 

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, po pokryciu kosztów związanych z jej 
eksploatacją i utrzymaniem są rozliczane proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali w 
nieruchomości, którą stanowi powierzchnia przyjęta do ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej.  

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej przypadają właścicielom lokali, członkom 
Spółdzielni posiadającym spółdzielcze prawa do lokali, oraz osobom posiadającym spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu niebędącymi członkami Spółdzielni. 

3. Pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej zmniejszają koszty eksploatacji w danej 
nieruchomości. 

4. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia (w tym z wynajmu i 
dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni określonych w Rozdziale III. pkt 1.3.2.) po 
pokryciu kosztów tej działalności przypadają członkom Spółdzielni zgodnie z § 176 Statutu Spółdzielni.  

5. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni stanowią nadwyżkę 
bilansową, której podziału dokonuje Walne Zgromadzenie po zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego.  

6. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej oraz własnej działalności gospodarczej podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.  

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W ramach wnoszonych opłat za używanie lokali Spółdzielnia zarządza nieruchomościami 
stanowiącymi jej własność, a także nieruchomościami stanowiącymi własność członków lub osób 
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niebędących członkami Spółdzielni oraz utrzymuje nieruchomości w należytym stanie technicznym i 
estetycznym oraz zapewnia:  

− funkcjonowanie instalacji i urządzeń zaliczanych do obowiązków Spółdzielni,  

− w okresie grzewczym utrzymanie normatywnej temperatury,  

− dostawę podgrzanej wody o normatywnej temperaturze,  

− sprawną obsługę administracyjną.  

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SML-W nr  21/2019 z 
dnia 19.11.2019r. i obowiązuje  od 01.01.2020 r. . 

 

Traci moc dotychczas obowiązujący, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni „Regulamin 
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku”.   

 

Sekretarz  Rady Nadzorczej                                    Przewodniczący Rady Nadzorczej 

   Katarzyna Kozakiewicz                        Zbigniew Sepełowski 
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Załącznik nr 1 

Wykaz nieruchomości SML-W w Pułtusku wraz z: adresami budynków, powierzchnią 
użytkową lokali mieszkalnych, liczbą lokali mieszkalnych i powierzchnią działek gruntu 

     

Numer  
Nieruchomości 

Adres budynków Pow. użytk. 
lok. 

Liczba 
lokali Pow. działki 

I Podkomorzego 2 2 636,60 60 0,4012 

II Pana Tadeusza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 17 008,50 295 2,5165 

IIIA Daszyńskiego 94 1 110,30 18 0,2795 

IIIB Daszyńskiego 96 1 969,60 32 0,2446 

IIIC Daszyńskiego 98 1 982,40 32 0,2374 

IIID Daszyńskiego 100 1 969,60 32 0,2965 

IV 
Na Skarpie 11,12,13,14, Widok 8, 10, 12, 14, 
16, 18 17 801,30 317 4,3975 

V Kolejowa 7, Na Skarpie 8 2 782,65 46 0,4483 

VI Kolejowa 7A 1 882,70 40 0,3142 

VII Na Skarpie 10 1 480,00 24 0,2775 

VIII Na Skarpie 7 i 7A 2 677,10 47 0,2413 

IX Zakolejowa 4 i 6 3 365,90 64 0,4274 

X Na Skarpie 3, 3A, 5, 9, Widok 4, 6  9 332,23 152 1,9671 

XI Traugutta 12 1 918,60 45 0,2351 

XII Traugutta 21, 21 A, 21D, Mickiewicza 22, 22A 3 880,88 76 0,8619 

XIII Mickiewicza 26 906,00 21 0,1314 

XIV Tysiąclecia 35, 37 3 884,00 90 0,3546 

XV Tysiąclecia 33 1 942,00 45 0,1641 

XVI Tysiąclecia 27, 29, Kombatantów 4, 6, 8 7 239,50 186 0,8590 

XVII Kombatantów 2 1 918,00 45 0,1329 

XVIII 17 Stycznia 1 1 850,70 30 0,2281 

XIX 
Podchorążych 4, 5, 6,   13P. Piechoty 3,5,7,                       
17 Stycznia 2,4,   Tysiąclecia 5,7,9,     11 
Listopada 2 27 132,77 548 4,5723 

XX 13P. Piechoty 4 1 906,50 45 0,1344 

XXI Warszawska 29A 336,60 6 0,0370 

Razem: 118 914,43 2 296 19,7598 
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Załącznik nr 2 

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY  EKSPLOATACJI W  20…… r 

Nieruchomość nr ….. adresy budynków:  

A. Kalkulacja wysokości stawki miesięcznej opłaty eksploatacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w 
Pułtusku dla  poszczególnych nieruchomości 

Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01……………...   

    Razem pow. uż. lokali mieszkalnych m2   

    Prognoza wykonania ….... w zł Plan …..... 

lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 
I-IX/….. 

Prognoza 
X-XII/…. 

Prognoza I-
XII/…. 

koszt 
jednostkowy 
zł/m2 p.u./ 
m-c 

Koszty….. 
w zł 

 koszt 
jednostkowy 
zł/m2 p.u./ 
m-c 

I   BO na 01.01             

II   Koszty Eksploatacji ogółem:             

  

1 Energia elektryczna             

2 Ubezpieczenia majątkowe             

3 Utrzymanie techniczne zasobów, 
konserwacja, naprawy             

4 
Pomiary i przeglądy zg z ustawą Prawo 
budowlane             

5 usługi kominiarskie             

6 
Materiały i usługi bezpośrednie dla 
budynków             

7 Deratyzacja i dezynfekcja             

8 Koszty zarządzania i ogólne Spółdzielni             

9 
Utrzymanie i sprzątanie terenów 
zielonych, zimowego utrzymania ulic, 
chodników i piwnic             

10 
Koszty nieruchomości stanowiących 
mienie Spółdzielni             

III 
11 

Saldo pożytków nieruchomości 
(wynajem dodatkowych pomieszczeń, 
reklamy, dzierżawy )             

  

11a 
Przychody pożytków nieruchomości  
(najem pomieszczeń dodatkowych, 
reklamy, dzierżawy)             

11b 
Koszty pożytków nieruchomości wraz z 
podatkiem od osób prawnych             

IV 
12 Koszty eksploatacji pomniejszone o 

saldo  pożytków nieruchomości (II-III)             

V 
13 

Przychody - razem opłata 
eksploatacyjna             

VI 
14 

Wynik (-)Niedobór/ (+)Nadpłata opłaty 
eksploatacyjnej         

  

VII 
15 

Rozliczenie sprzątania klatek 
schodowych                    (-)Niedobór/(+) 
Nadpłata         

VIII 16 BZ na 31.12.  Wynik roku 20……         
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B. Kalkulacja wysokości stawki miesięcznej opłaty za sprzątanie klatek schodowych w S M L-W w Pułtusku dla  poszczególnych 
nieruchomości 

    liczba mieszkań w nieruchomości:   

    Prognoza wykonania ….... w zł Plan …..... 

lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 
I-IX/….. 

Prognoza 
X-XII/…. 

Prognoza I-
XII/…. 

koszt 
jednostkowy 
na lokal     
zł/m-c 

Koszty….. w 
zł 

 koszt 
jednostkowy 
na lokal      
zł/m-c 

I   
stawka opłaty za sprzątanie klatek 
schodowych             

II   Koszty sprzątania klatek schodowych w tym:             

  1. Koszty sprzątania klatek schodowych - 
pracownicy Sp-ni             

  1a. wynagrodzenie pracowników             

  1b. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             

  1c. materiały             

  2. Koszty sprzątania klatek schodowych - firma 
zewnętrzna             

III 
  Przychody - razem opłata  za sprzątanie 

klatek schodowych              

IV 
  Wynik Niedobór/Nadpłata opłaty za 

sprzątanie klatek schodowych           
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  Załącznik nr 3 

PLAN GOSPODARCZO - FINANSOWY  FUNDUSZU REMONTOWEGO NA  20…...… r 

Nieruchomość nr:   

adresy budynków:    
   

Kalkulacja wysokości  odpisu na fundusz remontowy w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej w Pułtusku dla  poszczególnych nieruchomości 

Stawka odpisu na fundusz remontowy obowiązująca od 01………..20…...r.   

Razem pow. uż. lokali mieszkalnych m2   

   

Saldo (prognoza salda) wg stanu na dzień ….............   

Planowany odpis funduszu remontowego na …….rok   

30 % rocznego odpisu funduszu remontowego     

Dostępne środki na wydatki w ….. roku   

Planowana wartość robót i wydatków w tym:   

opis robót i wydatków   

opis robót i wydatków   

opis robót i wydatków   

inne roboty i wydatki    

Planowany wynik na koniec ...…. roku   

   

   

   

zobowiązania funduszu remontowego nieruchomości na lata kolejne:   

   
 


