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Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Szczecinie
''STER''
z dnia 07 kwietnia 2008 roku
'<*;l*,&:tt:t**:'r++*ł.t*****'ś'l.:&**at{:*:!jN*,&'!*:r*ł::l++:&Jrt*8:!**j!'!'l.:l.łt**{:+j!+

w splawie: uchwa|enia ,,Regu|aminu szczegółowych zasad rozliczania
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania
wysokości oplat za lokale mieszka|ne, użytkowe i domy
jednorodzinne w Spó|dzielni Mieszkaniowej,,STER,'

s1
Na podstawie $ 146 ust' 1 pkt 22 statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala
,,Regulamin szczegółowych zasad roz|iczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalenia wysokości opłat Za lokale mieszkalne, użvtkowe
i domy jednorodzinne w Spóldzie|ni Mieszkaniowej

''STER".

lj2
Uchyla się ,,Regulamin szczegółowych zasad' rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalnę
i użytkowe'' z dnia 01 stycznia 1997 roku wprowadzony uchwałą Rady
Nadzorczej nr 103/9ó z dnia 30.12'1996 roku oraz ,,Regulamin szczegółowych
zasad' rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania
opłat Za domki jednorodzinne', z dnta 22 marca 1999 roku wprowadzony
uchwałąRady NadzorczĄ nt 16199 .

s3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia'

głosów za
głosów przeciw

SEKRETARZ R.N.
n-n.ł-.j.u U

-'ł

-o
PRZEWoDNICZĄCY R.N.

ReguIamin szczegołowych zasad roz|iczania koszlów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i usta|ania wysokości opłat za Ioka|e mieszkaIne, użytkowe i domy
jednorodzinne w spótdzie|ni Mieszkaniowej''sTER''
|.

czEŚc oGÓLNA
s1.

Niniejszy regu|amin opracowany został na podstawie s 146 ust' 1 pkt 22 Statutu spółdzieIni
Mieszkaniowej ,'STER,, zwanej da|ej spółdzie|nią oraz W oparciu o Ustawę z dn|a
16.09.1982 r' - Prawo spółdzie|cze (t'j' Dz.U' Nr188' poz' 1848 z2003 |') iustawęzdnia
15'12'2ooo |' o spółdzie|niach mieszkaniowych (i'j' Dz' U' Nr 119, poz. 1116z2003(.
z póŹniejszymi z.nianami)'
W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. samodzieInym Ioka|u mieszkaInym

jest Wydzie|ona trwalymi ścianami W obrębie
budynku izba |ub zespół izb p|zeznaczonych na stały pobyt ludzi, kIó|e w|azz
pomieszczeniami pomocniczymi słUżązaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych'
Definicję tę stosuje się odpowiednio róWnież do samodzieInych IokaIi Wykorzystywanych
zgodnie z ptzeznaczęnlem na ce|e inne niż mieszkaniowe' W tym do loka|i użytkowych i
garaży wieIostanowiskowych'

2.

LokaIem mieszkaInym jest również pracownia twórcy' przeznaczona do prowadzenia
działa|nościWdziedzinie ku|tury i sztuki'

3.

częścj składowa są
pomieszczenia' choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w
granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem. W którym znajduje się dany |oka|' a
W szczegó|ności piwnica' strych' komórka' garaż'

4.

Domem jednorodzinnym jest dom rnieszka]ny' jak róWnież samodzie|na częśó domu
bliźniaczego Iub sze|e9owego p|zeznaczona pŻede wszystkim do zaspakajania potzeb
mieszkaniowych' do którego stosuje się postanowienia tego ReguIaminu dotyczące

Pomieszczeniami przyna|eżnymi do

Ioka|u jako jego

lokali.

5'

tJżytkownikiem IokaIujest członek spółdzieIni' Właścicie||oka|u nie będący członkiem
spółdzieIni. osoba nie będąca członkiem spółdzie|ni' któ|ej przysługuje społdzie|cze
Własnościowe prawo do IokaIu IUb odrębna Własnośó|okaIu a także najemca |okaIu
i osoba korzystająca z loka|u bez tytułu prawnego' Użytkownikami |okaIu są także
domownicy osób Wymienionych W zdaniu poprzedzającym.

6.

Używanie loka|ijest to korzystanie z Ioka|iw ce|ach mieszkaniowych' użytkowych.
gospodarczych' społecznych' ośWiatowych i kU|tura|nych oraz spońowych i
rekreacyjnych.

7. Naprawa-sąto

roboty remontowe ikonserwacyjne oraz Wymiana zużytych |ub
Uszkodzonych częścii e|ementóW Wykończenia oraz Wyposażenia Wnętza lokaIi
spółdzie|czych i Wnętrza domóW jednorodzinnych'

8'

Przez nieruchomość rozumie się nieruchomośćg runtową zabudowaną budynkiem Iub
zespołem budynkóW. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1'

9.

NieruchomośćWspólną stanowi grUnt oaz częścibudynku iuządzenia' które nie służą
do wyłącznego użytku właścicie|iposzczegó|nych Ioka|i'

10' PŻez utządzenia rek|amowe rozumie się tab|ice i gabloty rek|amowe' ośWiet|one i
nieośWiet|one' napisy neonowe zainsta|owane na budynku' |ek|amy maIowane na
e|ewacji budynku' tabIice wo|nostojące na terenie nieruchomości spółdzie|ni.
11'

Pzez powie|zchnię użytkową budynku rozumie się sumę powierzchni

znajdujących się

W

tym budynku |okali mieszkaInych i użytkowych'

UŹytkowej

9.

Powierzchnią użytkową |okaIu mieszka|nego oraz domu iednorodzinnego jest
powieŻchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w |oka|u' bez wzg|ędu na ich
przeznaczenie isposób uŹywania' jak np. : kuchnie przedpokoje' łazienki, Ubikacje itp'
pomieszczenia służącemieszkaInym i gospodarczym' ce|om użytkownika.
Do powierzchni użytkowej |oka|u zaIicza się również powie|zchnię zajętą przez meb|e
Wbudowane bądźobudowane'
Nie W|icza się do powieŻchni użytkowej |oka|u balkonóW. |oggii' antreso|, praIni.
suszarni' strychóW' piwnic i innych pomieszczeń wspó|nego użytkowania' z których
korzysta Większość|okatoróW'
W pomieszczeniach o sufitach nieróWno|egłych do podłogi (np'I w mansardach), przy
Wysokości od podłogi dosufjtu poniżej 140 cm.-nie w|icza się tej powierzchni do
powierzchni użytkowej' JeżeliWysokośópomieszczenia Iub je9o częściwynosi 140cm
do 220 cm' to do powieŻchni użytkowej |okaIU mieszkaInego W|icza się 50olo tej
powierzchni' Powierzchnię |okaIu iub jego części o wysokości równej i Wższą od 22o
cm za|icza się W 100%' W przypadkU |okaIi Wielopoziomowych zalicza się do powierzchni
użytkowej 50o/o powierzchni rzutu poziomego schodóW łączących poszczegó|ne
kondygnacje WeWnątrz |oka|u'

10.

Powierzchnią użytkową |okaIu użyikowego jest powierzchnia Wszystkich
znajdujących się w nim pomieszczeń '
Do powierzchni uŹytkowej IokaIu Użytkowego W|icza się powierzchnię Wszystkich
pomieszczeń przeznaczonych do rea|izacji funkcji zgodnych z p|zeznaczeniem |okaIu a
takŹe pomięszczenia pomocnicze W lokaIu p|zeznaczone w szczegó|ności na ce|e
hi9ieniczno-sanitarne i komunikację WeWnęt|zną oraz do pŻechowywania ubrań,
przedmiotóW 9ospodarstwa domowego' zamknięte pomieszczenia składowe'
powierzchnię zajętą przez uŻ ądzenia techniczne związane z funkcją danego |okaIu
,ga|aży iIp., z Wyjątkiem antreso|' ba|konóW. |oggii' paw|aczy'
W przypadku Ioka|i wie|opoziomowych zaIicza się do powierzchni użytkowej 50%
powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczegó|ne kondygnacje Wewnątrz
lokalu lokali.
W pomieszczeniach o sufitach nieróWno|egłych do podłogi ( np': w mansardach )' przy
Wysokości od podłogi do sufitu poniżej 140 cm - nie W|icza się tej powjerzchnido
powierzchni użytkowej' JeżeIiWysokośó pomieszczenia Iub jego częściWynosi 140cm
do 220 cm' to do powiezchni użytkowej |oka|u W|icza się 50% tej powierzchni'
PowieŻ chnię |okaIu Iub jego częścio Wysokości równej i Wyższej od 220 cm zaIicza się
w 100%.
PoWierzchnię użytkową mieszkań i loka|i użytkowych dIa ce|óW roz|iczenia kosztóW
gospodarki zasobami mieszkaniowymi obIicza się Wedłu9 pomiaru z natury'
Przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się Wymiary na Wysokości 1,0 m ponad poziom
podłogi odpowiedniej kondygnacji' Wynik pomiaru powierzchni użytkowej lokaIu podaje
się z dokładnościądo 0'1 m, - P|zy usta|eniu powierzchni nie w|icza się Wnęk l pi|astróW
o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m'.

12. P|zęz osoby zamieszkałe w |oka|u rozumie się osoby zame|dowane na pobyt stały Iub

czasowy na okres ponad 2 miesiące oraz osoby faktycznie przebywające W IokaIu ponad
2 miesiące, mimo nieposiadania aktua|nego zame|dowania w tym |okaIu'
o zmianach stanu zasied|enja mieszkania użytkownik |okaIu jest zobow.ązany
niezwłocznie powiadomić spółdzieInię' zmniejszenie |ub zwiększenie |iczby osób

przyjmowanejza podstawę przy usta|aniu opłat uwzg|ędnia się od następnego miesiąca
po dacie pisemne9o zgłoszenia tej zmiany' Ujawnienie faktu niezgłoszenia pŻez
użytkownika lokaIu dodatkowych osób zamieszkałych w |oka|u up|awnia spółdzie|nię do
podwyższenia op.łaty w części za|eżnej od i|ości osób zamieszkałych - o 100o/o za 6
miesięcy wstecz' nieza|eżnie od naIiczenia na|eżnej opłaty od daty ich zamieszkania'
Decyzję W tej sprawie podejmuje Zarząd'
W szczegó|nych przypadkach' zwo|nienie z opłat w części zależnej od i|ości osób
zamieszkałych W |oka|u może nastąpić wstecz, nie Więcej jednak jak za 3 miesiące pŻed
zawiadomjeniem o ustaniu przyczyny nieobecności' Decyzję W tej sprawie podejmuje
ZaŻąd' Do Wniosku użytkownik powinien dołączyć|
a) potwierdzenie wymeldowania na pobyt czasowy lub
b) zaśWiadczenie pofuvierdzające pobyt poza miejscem zamieszkania Iub
c) inne dokumenty potwierdzające nieobecnośó w mieszkaniu Wskazanej osoby.
Jeże|i w |oka|u mieszka|nym nikt nie jest zame|dowany i faktycznie nikt nie przebywa
przez okres co najmniej2 miesięcy. to począwszy od 3 miesiąca zarząd na Wniosek
użytkownika |oka|u pomniejsza opłatę za używanie |oka|u o składniki za|eżne od iIości
oso0.
W pŻypadku braku zame|dowania koszty roz|icza się tak, jakby W mieszkaniu
zame|dowana była 1 osoba'

s2.

1'

a)

b)

c)

2'
3'

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują
koszty stałe eksp|oatacji' W tym koszty:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

uttzymaniaadministracjiosiedla
ut|zymania czystości i konserwacja zie|eni
badań i przeg|ądóW Wynikających z pŻepisóW prawa budow|anegobadania kominiarskie, gazowe, elektryczne
pogotowialokatorskiego
energiie|ektrycznej(ośWiet|enia)
transponu
dezynsekcji,dezynfekcjiideratyzacji
ubezpieczenia
utŻymania administracji ZaŻ ądu
konserwacji

koszty zmienne, w tym koszty:
zużyęia gazu ( przy opomiarowaniu zbiorczym)
zużycia wody i odprowadzenia ściekóW
wvwozu śmieci
eksp|oatacji i remontóW dźwigóW
eksp|oatacjidomofonóW
z tytułu podatku od nieruchomości
z tytułu opłaty za Wieczyste użytkowanie gruntów
centra|nego ogŻewania ipodgrzania c.c'W.
fundusz remontowy

.
.
.
.
.
.
.
.

Podstawą do roz|iczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi iusta|ania

opłat za używanie |oka|ijest roczny p|an rzeczowo-finansowy uchwaIony pŻ ez Radę

Nadzorczą'
Roz|iczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się W
okresie rocznym' pokryWającym się z Iatami ka|endarzov4/mi'

4'
5'

Jeś|i W ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokośćkosztóW

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywana jest korekta: planu zeczowofinansowego, roz|iczenia kosztóW oraz Wymiaru opłat za używanie |oka
Po zakończeniu roku dokonywane jest roz|iczenie vvyniku gospodarki zasobami
mieszkaniowymi' Różnica między kosztami eksp|oatacji i utrzymania danej
nieruchomości' zaŻądzaną p|zęz spółdzię|nię . a przychodamj z opłat zwiększa
odpowiednio przychody Iub koszty eksp|oatacji i utrzymania danej nieruchomościw
roku następnym.

II.

,]'
2'
3'

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTOW

53.
Koszty eksp|oatacji i remontóW zasobóW mieszkaniowych są ewidencjonowane i
roz|iczane na nieruchomość.
Koszty roz|iczanę są
proporcjona|nie do i|ości osób zamieszkałych W |oka|u,
W opa|ciu o Wskazania u|ządzeń pomiarowych,
od |oka|u W nieruchomości'
do powierzchni użytkowej |oka|u
zasady podziału kosztóW i przychodóW gospodarki zasobami mieszkaniowymi w
za|eżnościod rodzaju Ioka|i uregu|owane są w załączniku nr 2 do niniejszego
regulamrnu.

a)
b)
c)
d)

|||.

RozL|czAN|A KoszTÓW

s4.

.

Koszty i przychody takie jak
utzymania administracji osiedla ,
koszty UtŻymania adminjstracji Zarządu,
l(onserwacje
lranspon
są równe w całej społdzie|ni W roz|iczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej |oka|..
1

2.

.
.
.
.

:

Koszty i przychody takiejak:
utzymania czystości i konserwacja zie|eni
badań i przeg|ądóW Wynikających z pŻepisóW prawa budow|anegobadania kominiarskie, gazowe, elektryczne
pogotowialokatorskiego
energii elektrycznej (ośWietIenia)
dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji
ubezpieczenia
zużycia gazu ( p|zy opomiarowaniu zbio|czym)
zużycia Wody iodprowadzenia ściekóW
Wywozu śmieci
eksp|oatacji i remontóW dŹWigÓw
eksp|oatacjidornofonóW
z tytułu podatku od nieruchomości
z tytułu opłaty za Wieczyste użytkowanie gruntóW
centra|nego ogEewania ipodgŻania c'c'W.
fundusz remontowy

.
.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

są rozliczane na poszczegó|ne nieruchomości i mogą być zróżnicowane'
Koszty poboru Wody i odprowadzenia ścieków roz|icza się kwańa|nie W oparciu o
Wskazanie Wodomiezy w |oka|ach W których sązamontowane
od osoby w |oka|ach które są nieopomiarowane a Wysokość opłaty za 1mJ
'
oraz normę zużycia Usta|a Zarząd Spółdzie|ni
Koszty podg|zania wody roz|icza się w9 zasad okreś|onych odrębnym regu|aminem'

3.
4'

.
.

:

s5.

,l.

Kosztami eksp|oatacji i remontóW dźwigów obciąża się loka|e W budynkach
wyposażonych w dźWigi położonepowyżej pańeru budynku.
Koszty eksp|oatacji i remontów dźwigów |ozlicza się na |oka|e mieszka|ne i
użytkowe z uwzg|ędnieniem charakteru |oka|i użytkowych mającego wpływ na
Wie|kość kosztóW (położenie |okaIu, Iiczba pracownikóW, Iiczba interesantóW )'
Koszty eksp|oatacji i remontóW dźWigów p|zypadające na |oka|e mieszka|ne rozlicza
się na poszczegó|ne |oka|e proporcjona|nie do Iiczby zamieszkałych W nich osób'

2.
3.

s6.

'
2'

Koszty eksp|oatacji domofonóW ewidencjonowane są i roz|iczane d|a budynkóW
Wyposażonych W urządzenia domofonowe w danej nieruchomości.
Jednostką roz|iczeniowąjest 1 |oka|'.

1

s7.

1'
2'

Roz|iczenie kosztów centra|nego ogrzewania odbywa się Wg' podzie|nikóW kosztów z
Wyłączeniem Ioka|i , W których zostały zamontowane |iczniki pomiaru ciepła'
Sposób |oz|iczania c'o' podgŻania Wody uregu|owany jest W odrębnych
regulaminach.

i

|v. USTALEN|E oPŁAT zA UŹYWANIE LoKAL|

s8.
1

'

2'

3'
4'
5'

Usialone W Wynjku roz|iczenia kosztóW gospodarki zasobami mieszkaniowymi
obciążenie poszczególnych |okaIi stanowi podstawę do usta|enia wysokości opłat za
używanie IokaIi zajmowanych
na Warunkach spółdzie|czego prawa do |oka|u
odrębnej Własności
na pot|zeby własne spółdzie|ni
najem
obciążanie IokaIi okreś|onych W ust' 1 spłatą kredytóW inwestycyjnych zaciągniętych
pE ez spółdzie|nie na pokrycie kosztóW budowy tych IokaIi reguIują odrębne przepisy
i umowy zawańe z bankami'
Najemcy |oka|i użytkowych wnoszą opłaty W Wysokości okreś|onejWumowie najmu'
Zasady itryb wynajmowania IokaIi użytkowych przez spółdzie|nię okreś|a odrębny

a)
b)
c)
d)

;

regulamrn.

osoby zajmujące loka|e bez tytułu prawnego uiszczają na rzecz spółdzie|ni
vvynagrodzenie obejmujące opłaty pokryWające koszty gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i spłatę kred}tu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółdzie|nię na
pokrycie kosztóW budowy tych |okaIi.
obowiązek wnoszenia opłat za używanie |okaIu powstaje z dniem postawienia IokaIu
pŻez spółdzieInię do dyspozycji użytkownika choćby faktycznie objęcie Ioka|u
nastąpiło po tym dniu. o dacie postawienia |okaIu do dyspozycji użytkownika
spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tądatą'

6'
7

'

8'
9'

W przypadku zbycia |okalu obowiązek Wnoszenia opłat pzechodzi na następcę z
dniem przejęcia lokaIu od pop|zednika chyba, że st|ony w Umowie zawańej
pomiędzy nimi inaczej się umóWiły.
ołlaty za używanie |oka|u są płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca'
od opłat Wnoszonych z opóźnieniem przysługują Ustawowe odsetki za opóznienie'
Koszty utrzymania siedziby Spółdzielni p op|zez kosz|y za|ządu obciążają Wszystkie
nieruchomości'.

ss.
Zakres obowiązków spółdzie|ni oraz użytkownikóW Ioka|i okreś|one zostały odrębnym
ReguIaminem w sprawie podziału obowiązkóW W zakresie używania i napraw WewnątŻ
Ioka|i oraz domóW jedno|odzinnych'

s r0.
V.

zAsADY oRAz PoDz|AŁ NA szYLDY. REKLAMY' MARK|ZY I NEoNY

Szvldv
1

'

2'
3'
4'

Pzez pojęcie ,szyld

,,

rozumie się umieszczoną na siedzibie firmy W formie tablicy.
kasetonu' neonu itp' informacji dotyczącej podstawowych danych firmy takich jak:
nazwa, adres, zakres działalnościiinne podstawowe dane przewidziane W ustawie o
działalnościgospodarczej.
Umieszczenie na nieruchomości spółdzie|ni jednego szy|du o powierzchni do o'3 m2
(|icząc po obrysie zewnętrznym nośnika)jest woIne od opłat'
Umieszczenie na nieruchomości spółdzie|niszyldu o t|eścivvykraczającej poza treści
,,)
pod|ega opłacie miesięcznej
Wymienione w ust' 1' (',szy|d ponadnormatywny
powierzchni
ponad
naIiczanej od nadwyżki
0'3 m, Iiczonej po obrysie zewnętrznym
nośnika'
Szy|d W formie napisóW na szybie |oka|u jest Wo|ny od opłat'

Reklamv montowane na obiektach budowlanvch oraz reklamv wolnostoiace
usvtuowane na terenie na|eżącvm do spółdzie|ni

1'

2'

3.
4.
5.

Przez pojęcie ,,rek|amy'' |ozumie się umieszczone na nieruchomości spółdzie|ni W
formie tab|icy' kasetonu' neonu itp' napisy' rysunki itp. nie mieszczące się w pojęciu
szyro.

Wie|kość rek|amy ob|icza się
a)' po obrysie zewnętrznym nośnika'
b)' Do ob|iczenia powierzchni o kształcie nieregu|arnym (neony' |itery' znaki itp')
pŻyjmuje się najmniejsza powie|zchnię prostokąta' w którym mieścisię napis Iub
znak.
c). W przypadku szyldu (reklamy) o napisach obustronnych np. umieszczonego
prostopad|e do e|ewacji powieŻ chnię do opłat Iiczona jest podwójnie'
Rek|amy Wformie napisóW na szybie sąWo|ne od opłat.
Anteny zloka|izowane na Iokalu związane z działaInościągospodarczą pod|egają
opłacIeWysokośó opłat za rek|amy, szy|dy ' |ek|amy nietypowe' Wie|kogabarytowe,
Wieloseryjne' ma|owidła ścienne anteny uchwa|a zarząd .
'
:

s 11.
V|. UPUSTY W oPŁATACH

zA UZYWANIE LoKAL|

1

W przypadku gdy okres niedogŻewania loka|u w okresie ogrzewczym trwał co
najmniej dwa ko|ejne dni a temperatura WeWnątrz IokaIu Wynosiła:

a)

2.

3.

4.

5.

6.
7.

+150c |ub mniej_ opłatę za ogrzewanie obniża sięo 1/3o części oplaly
miesięcznej'
b) poniżej +18"c' a|eWyżej niż okreś|ona W pkt a _ opłatę za ogrzewanie
obniża się o 1/60 częściopłaty miesięcznej Iicząc za każdy dzień
niedogrzewania.
W przypadku braku ciepłej Wody W |oka|u bądŹ gdy W punkcie czerpa|nym W |oka|u w
szczytowym okresie poboru, jak i przy minimalnym rozbiorze wody, temperatura wody:
a) jest niższa od + 30' c |ub zaniechana jej dostawa W ciągu dwóch kolejnych
dni . opłatę za ciepło do podgŻewania Wody obniża się o ,l/30 części
opłaty miesięcznej' licząc za każdy dzień,
b) jest niższa niż + 40u c ' a|e Wyższa niż okreś|ona w pkt a - opłatę za ciepło
do podgrzewania wody obniża się o 1/60 częściopłaty miesięcznej' Iicząc
za każdy dzień'
obniżek o których mowa W ust' 1 nie stosuje się W odniesieniu do opłat usta|anych
Według u|z ądzeń pomiarowych'
Zasady opisane W ust 1 i 3 nie dotyczą |oka|i w których znajdują się urządzenia
'2
'
pomiarowe izostały zawańe umowy o dostawę energii ciepInej przez użytkownika
bezpośrednio z dostawcą energii do budynku'
UżytkownikóW |oka|i korzystających z dŹWigU zwalnia się z opłat W części
dotyczącej eksp|oatacji dźWigu W Wysokości1/30 opłaty miesięcznej w części
dotyczącej dŹWigu za każdy dzień unieruchomienia dźWigu'
JeżeIi k|atki schodowe W budynku posiadają dwa dźwigi i jeden z nich jest sprawny w
'
takim Wypadku bonifikata nie przysługuje'
Bonifikata przysługuje w pŻypadku jeże|i dźwigi były nieczynne co najmnie]. 48 godzin'
VII. POSTANOWIENIA

KONCOWE

s 12.
W sprawach nie uregu|owanych W niniejszym ReguIaminie mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia statutu przepisy Prawa spółdzie]czego' ustawy o spółdzieIniach
'
mieszkaniowych a także przepisy innych ustaw' dotyczące |oka|i spółdzielczych idomóW
jednorodzinnych.

s

13.

Regu|amin szczegółowych zasad rozliczania kosztóW gospodarki zasobami mieszkaniowymi
usta|enia wysokości opłat za Iokale mieszkaIne' użytkowe domy jednorodzinne
W spółdzielni Mieszkaniowej ',sTER' uchwa|ony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 07.04.2008 roku.

i

i

'STER"

SERETARZ R.N.

PRzEWoDNIczĄcY R.N.

ZAI,ACZ\I( NR

]

WYKAZ NlERUCHoMoŚCl SPÓŁDZIELNI

BANDURSKIEGO 15, I9
GOLISZA 9
GOLISZA 11-2I
THUGUTTA zA-F
THUGUTTA 2G-6F
WYZWOLENIA IO5 A
SZAFERĄ 186'l96
MAJOWE

PARKOWA'E.PLATER
JASNA 1-5A
JASNA 5B.D

ŚrvIsrłcz,t l'ł.z0

OSIEDLE ''LTSIE POLE''
OSIEDLE ''WARSZEWO III
GARĄZE MUROWANE THUGUTTA
GARAŻE MUROWANE JASNA
GARAZE BLASZANE THUGUTTA
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PoDZIAŁ KosZTÓw GoSPoDARKI ZASoBAMI M1ESZKAN|oWYM| w
PAt.

I

Kl,sztt

ZALEŻNoŚCr oD RoDZAJo\Ą l-oKALl 200Er'
utran lni Atlni istnci

Współcz1nnik 1 nricszkania
Wspólczynnik ] lokale użytkowe
Współczynnik 0'5 galaże murowane
Współczynrik 0'5 garaŹe blaszane

Współczymik 1 garaŹoparkiDg
Współczymik 0'6 clomki
\Ą
'półcz;mik 0.6 garazc- domli

Wspó'lczynnik 0,6 lokalę uż}'tko\Ą'e ' domki
Współczynnik 0,6 domki odrębna *,łasność
WspółczynniL 0,6 wa$ze\\'o III
I'kt'

2

Koszty alrzymania czystości

\rspółczynnik

1

rnieszkania
]oka]e uŻytkowe
współczynnik 0.5 garaŻe mlllo\\'ane
Współczpnik i garażopalking
\\

Pkt.3

spółczplik 2

Kos7Jv usług koninia$kich

Współcz'rnnik
Współcz-vnnik
Współcz-vnnik

1
]
]

nrieszkania
lokalo uż}tkowe
garaźoparking

Pkt 3a l{osztv przeglą.lt| ihstalacii elektłfcznei
obciąŹenie kosztami za przeglądy elektryczne Zgodnie z laktufowaniem Iobot u'
rozbiciu na lokale uzytkowe i mieszkania.
Pkt. 3b Koszty pŹeglądu instalacji gazowc.j lł'rozbioiu na lokale. które posiaclają ga7.
Pkt.

1

Kosztt: posotowia lokntorskiego

Współczynrik 1 mieszkania
Współczymik 1 lokale użytkou.e
Współczymik 1 galażopalking

Wspólcz-vnnik0'':l

domki
Współczynnik 0'6 Lokale użytkorł.e domki
PkL.

5 Ehełgid elektl|Jcz,,a
Współczyrrnik 1
rrrieszkania
\\rspółczynnik 1.63 lokale użytkowe

Pkt.6 !9!&J!!!!!p!Ag
Wspólcz1nnik 1 nicszkania
Współcz'vnnik l lokale uż)tkowe

współcfynnik

0,5 garaŹe murowane

I'

Współczynnik 0,5 garaze b]aszane
Współczynnik 0'5 garuoparking

Pkt.1 Kosztv DDD
Współcz1'mik 1 mieszkania
Współczyr'nik 1 lokalc uż}.tkolve
Współcfynnik 1 garazopalking
Pk{'

8 Koszt| ubezpieczeniu

Pkt'

9 Kosztv ogólnego Zdfz.qda

- zątulnie z

oolisl ubezpieczeniową

Współczynnik 1 mięszkania
Współczynnik ] lokale uż}tko$'e
Współczynnik 1 galażc muro\raDe
Współczynnik 1 garaze blaszane
WspółcĄ'nnik 1 galazopalking
Współczymik 0'6 domki
Współczynnik 0.6 garaze - domki
współczynnik 0.6 lok.uż1.tk' - domki
Współcz}']rr k 0,6 domki odlębna własność
Współczvnnik 0.6 Warszeq,'o lll

Pkt.1 0 Kosz.ty kofisefwatolów

i lhoterinłó.||) tlo

Współcz1nnik I nieszkania
WspóJcz1nnik 1 lokale uż}.tkowe
Współczynnik ] garaże murolvane
Współcz'vnnik 0,3 galaże blaszane
WspółcZynnik
garażoparking

l

ko sełwgcii bieżqcych

/

:'::fyłlxłau
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UCHWAŁA NR

09/2010

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkarriort'ej ,.S'l.ER..rt.Szczccinie z posiedzenla
rv dniu 18lut€go 2010 roku
rł'sptarł'ie:zmianv w zalączniku nr 2 do ,'Regulłrninu szczegółolvych zźrsad rozlicznnia
kosztów gospodarki zasobami mieszlGniorvymi i ustaIania wysokości oplat
za loklle mieszkalne, użytkowe i domy jednorodzinne rv Spółdzielni

Mieszkaniowej,,STER".

s1
Rada Nadzorcza wprowadza następujące zmiany w załączniku nr 2 dotycząc}1n podziału koszlólv
gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zależlościod rodzajórt'lokali do ..Rcgulaminll
usta]ania
szczegółorłyclr Zasad lozlicza1,ia kosztów gospoclarki zasobami mieszkanio\'ymi
r'vysokości opłat za lokale mieszkalne' uż)tkou.c
domy.jednorodzinne
Spółclzielni

i

Mieszkaniowej,.STER":

l)

\Y pkt.

l' . Koszty utrzymania Administracji Znienia

Współczynnik 0.6 WaNZewo

2)

w

III na ..Wspólczynnik

i

się|

0 Warszewo I]I',

Pkt. 2 - KoszĘ utrzym:rnia czystości otżymric nolvątreść:
,'Rozliczane są na 1 m2 p.u.lvg kosztórv ponicsionych na poŚzczegó|nycn
nieruchomościach spóldfielni w rozbiciu naI
- powierzchnie \re}vnętrznc
- powierzchnie z€$nptrzne ut\r'ardzon€
- powieźchnie zewnętrznc nie utwardzone (sprzątanie, konserrvacja zielcni
i krzcwów)''.

3) Pkt.5

_ Energia elcktryczna otzymuję nowątreść:

,,Rozliczana jest na 1 m2 p.u. wg kosztów poniesionych na poszczcgóln}ch
nieruchomościach SpóIdzielni,'.

'ł) W pkt.9..

Koszty ogólnego Zarządu zmienia

Współczynnik 0,6 Warszewo

lll

się:

na ,.Współczynnik 0,25 Warszervo III''

s2
Uchwała u.chodzi w życie z dniernjej podjęcia'

giosow za
głosów prZeci$'

SEKRETARZ R.N.
RADY t{ĄqzonczEJ

i]ięrP9"

Ęłłłń.".h,ć

-n
-

4,,

PRZEwoDNIczĄcY

R.N.

{;affł-

Piatr JóżLL}tak

Z

\ł Ą( ZNIK NR

2

PoDZ|AŁ KosZTÓw GosPoDARKI ZASoBAMI MlEsZKAN|owyMt
\Ą

ZALtż\oŚc| oD RoDZĄJów LoKALl

-2010 r.

Pkt. 1. Koszty utrzvmania Administracii
Współozynnik 1 mieszkania
Współcfynnik l
krkaie uż}tkowe
Współcz}tnik 0.5 garaże murowane
Współcz}'rrr

k

Wspólcz1nnik
Współcz1nnik
Współczynnik
Współczynnik
Współcfynnik
Współczynnik

0,5

1

garazeb]aszane
garMoparking

0'6 donki
0'6 garaze domki
0'6 lokale użykolł'edornki
0.6 domki

0

odrębna u,łasność

Warszewo III

Pkt. 2. KoŚzty utżymania czystości
Rozliczane sąna l ml p.u. wg kosztórł' poniesionych na poszczególnych
nieruc],lomościach Spółdzielni rł. rozbiciu na:
- pou'ierzchnie we\Ą'nętŹne
- pou'ierzclnie Zewnęhzne utlvardzone
- po\'ielzchnie ze$nętrz]e nie ut\\'ardzone (sp|ZaJanie, konseNacja Zieleni
ikrzeu,'ólł').

Pkt.3. Koszty usług kominiarskich
Współczynnik
Współczymik
Współcz.vmik

1

1
1

mieszkania
lokale uż}.tkorve
galażoparking

Pkt. 3n Kosztv Drzegladu instalacii clcktrvcznci
obciąŹenie kosztami za przeglądy elektlyczne zgodnie Z l.ak1urowaniem robót

$'Iozbiciu na lokale użvtko$e i n eszkania.

Pkt.3b. Koszt} przegladu instłlacii gazowei w rozbiciu na lokale. które Dosiadaia
Pkt.

4.

girz.

Koszt\ Dogotołyia lolotorskiego
Współczynnik
Współczynrrik

1
1

mieszkania
lokale uż).tko\łe
\\ spolczl mik
garażoparling
Wspó.lcz)nnik 0'4 domki
Wspó.łczynnik 0.6 lokale uz'vtkort'e domki

Pkr

5.

I

!EIg!4-9!śBEy.9Z!a
Rozliczana jest

na 1

nr2 p.u' wg kosztóW poniesionych na poszczególnych
nieruchomościach spółdZielni

Pkt.

6.

Koszty transportu
Współczynnik
Współczynnik

I
1

mieszkania
lokale użytkowe
Współczplik 0.5 garaże mulo\vane
Współczynnik 0'5 garaŹe blaszane
Współczynnik 0'5 garażoparkiDg

Pkt.

7. [g!ZĘJ!D
WspółcZynnik

Współczymik
Współczynnik

I
1
L

mieszkania
lokale u4.tko\ł'e
garażopall(ing

Pkt. 8.

Kosztv ubczDieczenia _ zgodnie z polisą ubezDieczeniowa

Pkt.9.

Koszt.r ogólnego Zarzadu

Współczynnik 1 mieszkania
Współczynnik 1 lokale użytkowe
Współczynnik l ganże murowane
Współczynnik 1 garaże blaszane
Współczymik 1 garażoparking
Współczymik 0'ó domki
Współcz1rrnik 0,6 garaże domki
Współczynnik 0'6 lokaLe uż1tkorł,e ' donrki
W.pólcu 1rnil. 0'ń dolnIi ''Jrehna s..].r.sc
Współczynnik 0,25 Warszert.o III
Pkt.

10.

Koszty konserwatorów i materialórv do konserwacii bieżacych
Wspólczynnik 1 mieszkania
Współcz1nnik 1 loka]ę uż}tkowe
Wspólczyrmik ] garaże mulo\\,ane
Współczynnik 0,5 garaże b]aszane
Współczynnik 1 galaŻopalking

Szczccin, dnia 18.02.2010 r.

SEKRETARZ R.N.

PRZEWoDNICZĄCY R'N.
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UCHWAŁA NR

20/2010

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z posiedzenia
'.Sl.ER,'w Szczecinie
w dniu 2'l maia 2010 roku
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * tr * * * * *

** * ** * * * *

* * * * * * * * * * * * >!* * *

t< t<

*

w sprarvie: zmiany ,,ReguIaminu szczcgółowych zasad roz|iczania kosztów

gospodarki zasobami mieszkaniowymi i usta|ania wysokoŚci
opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i domy jednorodzinne
w Spó|dzielni Mieszkanioł.ej
w Szczecinie''.

''STER''

Na podsta\ł.ie $
co następu]e:

]5l ust.l pkt l0

statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza uclrwala

s1
W S 2 ust. I pkt a) regulaminu po słowach: ..utrzymania adnrinistracji

ZarządLl,,

dopisuje się słowa: ,.i Zarządu',.

s2
PoZostała treśćlęgulaminu bez zmtan.

s3
Lichwała wchodzi w zvcie z dniem jej podjęcia.

głosów Za
głosów przeciw
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UCHWAŁA NR

16/2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
W Szczecinie
''STER''
z posiedzenia
w dniu 25 maja 2011 roku
W sprawie:

zmiany uchrvał} nr 2412008 R:rdy Nadzorczej Spółdziclni Mieszkaniorvej
,,STER'' w Szczecinie z dnia 07 kwietnia 2008 roku dotyczącei uchrvalenia
,'Regulaminu szczegóIowych zasad roz|iczania kosztórv gospodarki
zasobami mieszkaniorvymi i ustalania łvysokościopłat za lokale
mieszkalne' użytkorve i domy jednorodfinne w Spóldzielni Mieszkaniowej

,,srER".

Na podstawie |151 trst'l pkt 22 oraz ś]24 ust. 2 oraz
Rada Nadzorcza uchu,'ala co następuje:

$

117 ust. 2 pkt 2 Statutu spóldzielni'

sl

Ustęp 2litera d paragrafu 3
szczegółowych zasad Iozliczania kosztów
'.Rcgulan:rinu
gospodarki Zasobami mieszkanio\\ymi iustalania \łTsokościopłat za lokale mieszkalnc,
uż}-tkowe i domy jednorodzinne rv Spółdziclni Mieszkaniowej
i.'tLz1mLljc
''STER,,
następuj ące brzlnienie:
,, od m2 pou,ierzchni użytkorvej lokalu, domu jednorodzinnego''

s2

Ustęp 3 paragtaliL 3 ..Regularrinu szczegółow1'clr zasad lozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i usta]ania rvysokościoplat za lokale mieszkalne. uŻ'Y.lkowe
i donr'v jednorodzime w Spółdzielni Nlieszkarriort,ej ,,sTER.' otrzynujc następujące
brzmienier
,,Po.lstźrworvą jednostkę lozliczeniorvą stanorvi m2 powierzchni użytko\ł€j lokłlu,
domu jednorodzinnegot z zastrzeżeniem rvyiątkórv przelr'idzian}.ch w ninicjsąm

regulaminic",

s3

Dot-vchczaso\ł.]. ustęp 3 paragrafll 3 ..Regu]aminu szczegółouych zasad rozlicza]ia
kosztólł' gospodarki zasoban]i mieszkanio\Ą}mi i ustalania lysokościop.łat za lokalc

mieszkalnę. uż)'tkowc i dorny icdnorodzinne
otŹymuje oznaczenie ustęp 4.

rł' Spółdziclni Mieszkaniorł'ej

.,S

lER..

s1

Tekst j ednolity ,.Regulanrinu szczegółorłych zasacl rozliczania ko521$u, go5podarki
zasobani mieszkaniowymi i ustalania \łJsokoścjoplat za lokale mieszkalne' użytkowe
i dorrry jedrrorodzime w spółdzielni Mieszkaniowej ,.S1.IJIł'' urłzględniając) uLnian},
o których mo\Ya \ł' Ą 1 , Ą2 i s3 stanowi załacznik do niniejszei uchwałv'

ss

Uchu,'ała u,'choclzi lł. życie z dniem jej podjęcia'

glosó\\'zc'{
głosów przeciw
ZORCZEJ

(

c

a

PRZE\\ oDNIcZĄCY..RĄ.

#.#WWłyuu_
Ptotf Jó:t'|!JtG"k

Regu|amin szczegółowych zasad rozIiczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i usta|ania Wysokości opłat za IokaIe mieszka|ne, użytkowe i domy

jednorodzinnew spółdzie|ni Mieszkaniowej''sTER"
t.

czEsc oGoLNA

sl
Ninlejszy regu]amin opracowany został na podstawie $ 146 ust' 1 pkt 22 Statutu spółdzie|ni
Mieszkaniowej ,'STER,' zwanej da|ej spółdzie|nią oraz W oparciu o ustawęzdnia
16'09',]982 r' - Prawo spółdzie|cze (t.j' Dz'U' Nr188' poz' 1848 z20a3 |') i ustawęf dnia
15'12'20ao |' o spółdzie|niach mieszkaniowych (t'j' Dz'U'Nr119'paz'1116z2a03rcku
z póŹniejszymi zmianami)'

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. samodzielnym

|okaIem mieszkaInym jest Wydzielona trwałymi ścianam] W obrębie
budynku izba Iub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt Iudzi' które Wraz z
pornieszczeniami pomocniczymi służązaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych'
Definjcję tę stosuje 6ię odpowiednio róWnież do samodzie|nych IokaIi Wykorzystywanych
zgac]nie z ptzeznaczeniem na ce|e inne niŹ mieszkaniowe' W tym do loka|i użytkowych i
garaży wieIostanowiskowych'

2.

LokaIem mieszka|nym jest |óWnież pracownia tWórcy, pzeznaczona do prowadzenia
działa|nościw dziedzinie ku|tury i sztuk|'

3'

jakojego części składowe są
pomieszczenia' choćby nawei do niego bezpoś|ednio nje przy|egały Iub były połozone W
granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem' w którym znajduje się dany |okal' a
w szczególności piwnica' strych. komórka' garaż'

4.

Domem jednorodzinnym jest dom mieszka|ny' jak róWnież samodzie|na częśćdomu
b|iźniaczego Iub szeregowego przeznaczona przede Wszystkim do zaspakajania potrzeb
mleszkaniowych' do któ|ego stosuje się postanowienia tego Regu|aminu dotyczące
lokali

Pomieszczeniami przyna|eżnymi do

Ioka|u

Użytkownikiem Iokalujest członek spółdzieIni, WłaścicielIokaIu nie będący członkiem
spółdzieIni' osoba nie będąca członkiem spółdzie|ni, ktÓrej pzysługuje spółdzie|cze
Własnościowe prawo do Ioka]u Iub odrębna Własność|okaIu a także najemca |okaIu
i osoba koŻystająca z IokaIu bez tytułu prawnego' Użytkownikami IokaIu sątakże
domownicy osób Wymienionych W zdaniu poprzedzającym'
UżyWanie Iokalijest to korzystanie z Ioka|i w ceIach mieszkaniowych' użytkowych,
gospodarczych, społecznych' oświatowych i ku|tUraInych o|az sportowych i
rekreacyjnych.
7.

Naprawa - są to |oboty |emontowe i konseMacyjne oraz Wymiana fużytych |ub
uszkodzonych częścii e|ementóW Wykończenia oraz Wyposażenia Wnętrza lokaIi
spółdzie|czych i Wnęt|za domóW jednorodzinnych'

8.

PŻez nieruchomość rofumie się n]eruchomość gruntową zabudowaną budynkiem lub
zespołem budynkóW' Wykaz nieruchor.ości stanowi załącznik nr ,l,
Nieruchomośćwspó|ną stanowi grunt o|az części budynku i uŻądzenia. które nie służą

do Wyłącznego użytku WłaścicieIiposzczegÓ|nych

|okaIi'

,|0'

PŻez ufządzenia rek|amowe rozumie się

tabIice jgab|oiy rekIamowe ośWlet|one i

nieoświet|one, napisy neonowe zainsta|owane na budynku' rek]amy ma|owane na

e|ewacji budynku, tabIice WoIno stojące na terenie nieruchomości spÓłdzieIni'

11'

9.

Pzez powierzchnię użytkową budynku rozumie się sumę powie|zchni użytkowej

znajdujących się

W

tym budynku Ioka|i mieszkaInych i użytkowych.

Powierzchnią użytkową lokaIu mieszkalnego oraz domu iednorodzinnego jest
powie|"zchnia Wszystkich pomieszczeń znajdujących się W IokaIu' bez wzg|ędu na ich
przeznaczenie isposÓb używania' jak np' : kuchnie pŻedpokoje' łazienki, ubikacje itp'

'
pomieszczenia służącemieszka|nym i gospodarczym ce|om użytkownika'
Do powierzchni użytkowej |okaIu falicza się róWnież powierzchnię zajętą przez meb|e
Wbudowane bądŹ obudowane'
Nie W|icza się do powierzchni użytkowej lokaIu baIkonóW' ]oggii' antreso|' praIni'
suszarni, strychóW, piwnic i innych pomieszczeń Wspó|nego użytkowania' z których
korzysta większośó |okatoróW'
W pomieszczeniach o sufitach nieróWno|egłych do podłogi ( np': W mansardach)' pzy
Wysokości od podłogi do sufitu poniŹej 140 crn'-nie W|icza się tej powierzchni do
powierzchni użytkowej' Jeże|i Wysokość pom]eszcfenia lub jego częściWynosi ,]40 cm
do 220 cm, to do powierzchni użytkowej ]okaIu mieszkaInego w|icza się 50% tej
powierzchni' Powie|zchnię |okaIu Iub jego części o WysokościróWnej i wyższej od 220
cm zaIicza się W ,]00%' W przypadku |okaIi Wie|opoziomowych zaIicza s]ę do pow erzchni
użytkowej 50% powieŻchni Żutu poziomego schodóW łączących poszczególne
kondygnacje WeWnątrz IokaIu.
10.

Powierzchnią użytkową |oka|u użytkowego jest powierzchnia Wszystkich

zna.dujących s'ę W nim pomieszcze1 '
Do powierzchni użytkowej Ioka]u użytkowego W|icza się powjerzchnię wszystkich
pomieszcfeń przeznaczonych do reaIizacji iunkcji zgodnych z przeznaczeniem lokaIu a
także pomieszczenia pomocnicze W Ioka u ptzeznaczo|e w szczegó|ności na ce|e
hig]eniczno.sanitarne i komunikację WeWnęIrznąo|az do przechowywania ubrań
przedmiotóW gospodarstwa domowego' zamknięte pomieszczenia składowe'
pow erzchnię zajętą przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego IokaIu
.garaży itp' ' z Wyjątkiem antreso|' balkonóW' |oggii' paw|aczy'
W przypadku |okaIi wielopoziomowych zalicza się do powierzchni użytkowej 50%
powjerzchni Żutu poziomego schodów łączących poszczegó|ne kondygnacje Wewnątrz
loka u lokali.

W pomieszczeniach

o sufitach nieróWno|egłych do podłogi (np'] w mansardach ), przy
Wysokości od podłogi do sufitu poniżej 140 cm. nie W|icza się tej powierzchn] do
powierfchni użytkowej' Jeże|i Wysokość pomieszczenia IUb jego części Wynosi 140 cm
do 220 cm, to do powieŻchni użytkowej |oka|u W|icza się 50% tej powierzchn '
Powierzchnię |okalu |ub jego częścio Wysokości róWnej i wyżlsze) od 220 cm za|icza się
w'100%.
PoWierzchnię użytkoWą mieszkań i ]oka|i użytkowych dIa ce|ÓW roz|iczenia kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi obIicza się Według pomiaru z natury'
Przy ob iczaniu powiezchnj przyjmuje się Wymiary na Wysokości 1.0 m ponad pofiorn
podłogi odpowiedniej kondygnacji' Wynik pomiaru powlerzchni użytkowej Iokalu podaje
się z dokład nościądo 0' 1 m, ' Przy usta|eniu powiezchni nie w]jcza się Wnęk i pi ast|óW
o powierzchni rzutu pozron-ego do 0.1 -/ .

12. P|zez osoby zamieszkate w Ioka|u |ozumie się osoby zame|dowane na pobyt stały Iub

czasowy na okres ponad 2 miesiące oraz osoby faktycznie pzebywające W Ioka|u ponad
2 miesiące' mimo nieposiadania aktua|nego zame|dowania W tym IokaIu'
o zmianach stanu zasied|enia mieszkania użytkownik |okaIu jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić spółdzieInię' Zmniejszenie ]ub zwiększenie Ijczby osób

przyjrnowanej za podstawę przy ustaIaniu opłat uwzg|ędnja się od następnego miesiąca
po dacie pisemnego zgłoszenia tejzmiany' Ujawnienje faktu niezgłoszenia przez
użytkownika IokaIu dodatkowych osób zamieszkałych W IokaIu uprawnia spółdzielnię do
podwyższenia opłaty W części zaIeżnej od ilości osób zamieszkałyCh - o Iooa/o za6
miesięcy Wstecf, niezaIeŹnie od naIiczenja na|eżnej opłaty od daty ich zamieszkanja
Decyzję w tej sprawie podejmuje zarząd'

W szczegó|nych przypadkach' zwo|nienie z opłat w części zaIeżnej od i|ościosób
zamieszkałych W |oka|u może nastącić wstecz, nie Więcejjednak jak za 3 miesiące przed
zawiadomieniem o ustaniu przyczyny nieobecności' Decyzję W tej sprawie podejmuje
Zarząd' Do Wniosku użytkownik powinien dołączyć:
a) potwierdzenie wymeldowania na pobyt czasowy lub
b) zaśWiadczenie potwierdzające pobyt poza miejscem zamieszkania ub
c) inne dokumenty potwierdzające nieobecnośćw mieszkaniu Wskazanej osoby'
Jeże i W IokaIu mjeszkaInym nikt nie jest zame|dowany i faktycznie nikt nie przebywa
przez okres co najmniej2 miesięcy. to począWszy od 3 rniesiąca Zarząd na wniosek
użytkownika Ioka|u pomniejsza opłatę za używanie okaIu o składniki fa|eżne od i|ości
osoD.

W przypadku braku zame|dowanla koszty roz|icza się tak' jakby w mieszkaniu
zame|dowana była 1 osoba'

s2

1'

a)

b)

c)

2'
3'

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują:

koszty stałe eksp|oatacji' W tym koszty:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

utrzymaniaadministracjiosiedla
utrzymania czystości ikonserwacja z]e|eni
badań i przeglądów Wynikających z przepisów prawa budow|anegobadania kominiarskie, gazowe, elektryczne
pogotowialokatorskiego
energije|ektrycznej(ośW]ei|enia)
transpońu
dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji
ubezpieczenia

utrzymaniaadministracjiZarządu
konserwacji

koszty zmienne, w tym koszty:
zużycia gazu ( p|zy opomiarowaniu zbia|czym)
zużycia Wody iodprowadzenia ściekóW
llywozu śmieci
eksp|oatacji i remontów dźwigów
eksp|oatacjidomofonóW
z tytułu podatku od nieruchomości
z tytułu opłaty za Wieczyste użytkowanie gruntóW
centralnego ogrzewania i podgrzania c.c.w.
fundusz remontowy

.
.
.
.
.
.
.
.

Podstawą do roz|iczen ia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi iusta|ania
opłat za używanie Ioka|ijest roczny p an rzeczowo.finansowy uchwa|ony pzez Radę
Nadzorczą'
Roz|iczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przep|owadza się w
okresie rocznym' pokrywającym się z |atami ka|endarzowymi'

4'
5'

Jeś|i W ciągu roku nasiępują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywana jest korektai planu rzeczowofinansowego' rozIiczenia kosztóW oraz Wymiaru opłat za używanie Ioka]j
Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie Wyniku gospoda|ki zasobaml
mieszkaniowymi' Różnica między kosztami eksp|oatacj] i ut|zymania danel
nieruchomości, zaŻądzanej przez spółdzie|nię , a przychodamiz opłat zwiększa
odpowiednio przychody Iub koszty eksp|oatacji iutrzymania danej nieruchomościW
roku nasteonvm.

II.

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTOW

s3

,
2'
1

3'
4'

Koszty eksp|oatacji i remontów zasobóW m ieszkaniowych 5ą ewidencjonowane i
roz|iczane nanieruchomość.
Koszty |oz|iazane są
proporcjona|nie do i|ości osób zamieszkałych W |oka|u'
W oparciu o wskazanja urządzeń pomiarowych'
od |oka|L w nie|uchomośc|'
od m, powierzchni użytkowej |okaju' dornu jednorodzinnego'
Podstawowąjednostkę |oz|iczen|ową stanow] m2 powierzchni użytkowej |oka|u' domu
jednorodzinnego' z zastrzeżeniem' WyjątkóW przewidzianych W njniejszym
regulaminie.
zasady podziału kosztóW iprzychodów gospodarki zasobami rnieszkaniowymi
W zaIeżnościod rodzaju IokaIi uregu|owane sąwzałączniku nr 2 do niniejszego
regulamrnu.

a)
b)
c)
d)

t. ROZLTCZANTA KOSZTOW

s4

1.

2.

Koszty i przychody takie jak i
utrzymania administracji osiedla ,
koszty utrzymania administracji zaządu,
konseMacle
Ilanspon
są |óWne w całej spółdzie|ni W roz|iczeniu na 1 m, powierzchni użytkowej oka|u

.
.
.
.

Koszty i ptzychody takie jak :
utrzymania czystości i konseruacja zie|eni
badań i pzeg|ądóW Wynikających z przepisóW prawa budow|anego.
badania kominiarskie, gazowe, elektfyczne
pogotowialokatorskiego
energiie|ektrycfnej(ośWiet|enia)
dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji
ubezpieczenia
zużycia gazu ( pŻy opomiarowaniu zbiorczym)
zużycia Wody iodprowadzenia ścieków
wywozu śmieci
ekspIoatacji remontóW dżwigów
ekspIoatacjidomofonóW
z tytułu podatku od nieruchomości

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

z tytułu opłaty za Wieczyste użytkowanie gruntów
centralnego ogrzewania i podgrzania c.c.w.
fundusz remontowy
są roz|iczane na poszczegó|ne nieruchomości i mogą być zróżnicowane'
Koszty poboru Wody iodprowadzenia ściekóW roz|icza się kwańa|nie W oparc|u o'
Wskazanie Wodomierzy W |oka|ach, W których sązamontowane
od osoby' W |oka|ach' które są nieopomiarowane a Wysokość op|aty za 1rr]]
o.az no|mę zużycia LstaIa Zalząd społdzie'ni
Koszty podgrzania Wody roz|icza się Wg zasad okreś|onych odrębnym regu|aminem'

3'

.
.

4'

s5

1'
2'

Kosztami eksp|oatacji i remontóW dzwigóW obciąża się |oka|e W budynkach
Wyposażonych W dźwigi położonepowyżej pańeru budynku'
Koszty eksploatacji i remontóW dźWigów roz|icza się na ]oka|e mjeszka|ne
użytkowe z uwzg|ędnieniem charakteru |okaIi użytkowych mającego WpłyW na
WielkośćkosztóW (położenieIokaIu' Iicfba pracownikóW' Iiczba interesantów )'
Koszty eksp|oatacji i remontóW dźWigóW przypadające na ]oka|e mieszka|ne roz|icza
się na poszczegó|ne IokaIe proporcjonaInie do Iiczby zamieszkałych W nich osób.
]

3'

s6

'
2'

Koszty eksp|oatacji domofonóW ewidencjonowane są i roz|iczane d|a budynkóW
Wyposażonych w urządzenia domofonowe w danej nieruchomości'
Jednostką roz|iczeniowąjest 1 |oka|''

,]

s7

1'
2'

Roz|iczenie kosztóW centra|nego ogrzewanja odbywa się Wg podzie|nikóW kosztóW z
Wyłączeniem IokaIi . W których zostały zamontowane Iiczniki pomiaru ciepła'
sposób |oz|iczania c.o' podgrzania Wody uregu|owany jest W odrębnych
regulaminach.

j

|v. USTALEN|E oPŁAT zA UZYWAN|E LoKAL|

s8
1.

2'
3'

4'

Ustajone W wynjku roz|iczenia kosztóW gospodarki zasobami mieszkaniowymi
obciążenie poszczególnych |okaIi stanowi podstawę do usta|enia Wysokości opłat za
używanie IokaIi zajmowanych
na Warunkach spółdzie|czego prawa do |oka|u
odrębnej Własności
na potrzeby Własne spółdzie|ni
najem
obciążanie |okali okreś|onych w ust' 1 spłatą kredytóW inwestycyjnych zaciągniętych
przez spółdzie|nie na pokrycie kosztóW budowy tych IokaIi reguIują odrębne przepjsy
i umowy zawańe z bankami'
Najemcy IokaIi użytkowych Wnoszą opłaty W wysokości okreś|onejWumowie najmu'
zasady itryb Wynajmowania |okaIi użytkowych przez spółdzie|nię okreś|aodrębny
regulamin.
osoby zajmujące Iokale bez tytułu prawnego uiszczają na rzecz spółdzie|ni
Wynag|odzenie obejmujące opłaty pokrywające koszty gospodarki zasobami
mieszkanjowymi i spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółdzielnię na
pokrycie kosztóW budowy tych Ioka|i,

a)
b)
c)
d)

:

5.

6'
7

'

B'

9'

obowiązek wnoszenia opłai za uŹywanie |okalu powstaje z dniem postawienia |oka|u
przez spółdzie|nię do dyspozycji użytkownika' choćby faktycznie objęcie Ioka|u
nastą)iło po tym dniu' o dacie postawienia Ioka|u do dyspozycji użytkownika
spółdzie|nia zawiadamia go pisemnie przed tądatą'
W przypadkU zbycia Iokalu obowiązek Wnoszenia opłat przechodzi na następcę z
dniem przejęcia IokaIu od popŻednika chyba' że strony w umowie zawartej
pomiędzy nirni inaczej się umóWiły'
opłaty za używanie |oka|u są płatne z góry do dnia 1 5-go każdego miesiąca'
od opłat Wnoszonych z opóŹnieniem przysługują ustawowe odsetki za opóznien e
Koszty utrzymania 6iedziby spółdzie|ni pop|zezkaszty za|ządu obciążają Wszystkie
nieruchomości''

ss
Zakres obowiązkóW spółdzieIni oraz użytkownikóW IokaIi okreś|one zostały odrębnym
Regu|aminem W sp|awie podziału obowiązkóW W zakresie używania inaprawWewnątrz
|okaIi oraz domóW jednorodzinnych'
s 10
V. zAsADY

oRAz PoDzlAŁ NA szYLDY. REKLAMY' MARK|ZY I NEoNY

Szvldv
1

'

2.
3.

4'

Pzez pojęcie ,,szyld

,,

rozumie się umieszczoną na siedzibie firmy w formie tab|icy'
kasetonu' neonu itp. informacji dotyczącej podstawowych danych firmy takich jak:
nazwa' adres, zak|es działaInościi inne podstawowe dane pŻewidfiane W ustawie o
działaInościgospoda|czej'
Umieszczenie na nieruchomości spółdzieIni jednego szyldu o pow]erzchni do o,3 m,
(|icząc po obrysie zewnętrznym nośnika) jest Wo|ne od opłat'
Umieszczenie na nie|uchomości Spółdzielni szy|du o treści Wykraczającej poza treści
,,)
pod|ega opłacie miesięcznej
wymienione w ust' 1' (''szyld ponadnormatywny
naIiczanej od nadwyżki powierzchni ponad 0 3 m, Iiczonej po obrysie zewnętrznym
nośnika.
szy|d w formie napisóW na szybie |oka|u jest Wo|ny od opłat.

Reklamv montowane na obiektach budowlanvch oraz reklamv wolno stoiace
usvtuowane na terenie naIeżącvm do spółdzielni
,1. Przez pojęcie

2'

3'
4'
5'

rozumie się umieszcuone na n]eruchomości spółdzie|ni W
''rek|amy''
formie tab|icy' kasetonu' neonu itp' napisy' |ysunki itp' nie mieszczące się W pojęciu
szyto.
Wie|kośćrek|amy ob|icza się
a)' po obrysie zewnętrznym nośnika.
b)' Do ob|iczenia powjerzchni o kształcie nieregu|arnym (neony' |itery' znaki itp )
przyjmuje 6ię najmniejsza powierzchnię p|ostokąta' W którym mieścisię napis Iub
znak.
c). W przypadku szyldu (reklamy) o napisach obustronnych np. umieszczonego
prostopad|e do e|ewacji powierzchnię do opłat Iiczona jest podwójnie'
Rek|amy w fo|mie napisów na szybie są Wo]ne od opłat'
Anteny z|okaIizowane na |oka|u związane z działaInościągospodarczą pod]egają
optacre.
Wysokość opłat za rek|amy' szy|dy , rek|amy nietypowe. Wielkogabarytowe,
W e|osery.ne' maIow'dJa ście1ne ' anteny uchwaIa Zarząd '
:

s1{
V|. UPUSTY W oPŁATACH

1.

zA UZYWA.N|E LoKAL|

Wpzypadku gdy okres niedogrzewania

]oka|u W okresie ogrzewczym trwał co
najmnlej dwa ko|ejne dni a temperatura WeWnątrz IokaIu wynosiła:

a)

2'

3'
4'
5'
6
7

+150c |ub mniej_opłatęza ogrzewanie obniża się o 1/3o części opłaty
miesiecznei.
b) poniż;j +1tioc' a|eWyżej niŹ okreś|ona W pkt a _ opłatę za ogŻ ewanie
obr ża się o 1/60 częśc'opłaty m esięcznej cząc za każdy dzień
niedogzewania.
ptzypadku
W
braku cjepłej Wody W |oka|u bądź gdy W punkcie czerpa|nym w |oka|u W
szczytowym okresie poboru' jak i pzy minimalnym rozbioŻe Wody. ternperatura Wody:
a) jest nizsza od + 300 c |ub zaniechana jej dostawa W ciągu dwóch ko|ejnych
dni - opłatę za ciepło do podgrzewania wody obniża się o 1/30 części
opłaty r,]iesięcznej' ) cząc za kazdy dz'eń
b) jest niższa niż + 40' c ale Wyższa n ż okreś|ona W pkt a . opłatę za ciepło
'
do podgrzewania Wody obniża się o 1/60 częściopłaty miesięcznej' Iicząc
za każdy dzień,
obnizek o których mowa w ust' 1 nie stosuje się W odniesieniu do opłat usta|anych
Według urządzeń pomiarowych'
Zasady opisane W ust 1 i 3 nie dotyczą |oka|i' W których znajdują się utz ądzenia
'2
pomia|owe izostały zawarie umowy o dostawę energii ciep|nej przez użytkownika
bezpośrednioz dostawcą energii do budynku'
UzytkownikóW |oka|i ko|zystających z dźWigu zwa|nia się z opłat W części
dotyczącej ekspIoatacji dŹW]gu W Wysokości1/30 opłaty miesięcznej W części
dotyczącej dżwigu za każdy dzień unie|uchomienia dźWigu'
Jeże|i klatkl schodowe W budynku posiadają dwa dŹWigi j jeden z nich jest sprawny'
W takim Wypadku bonifikata nie przysługuje'
Bonifikata przysługuje W przypadku jeże|i dźWigi były nieczynne co najmnjej 48 godzin,
VII. POSTANOWIENIA

KONCOWE

s 12
W sprawach nie uregu|owanych w niniejszym ReguIaminie mają zastosowanie odpowiednje
postanowienia statutu przepisy Prawa spółdzielczego. ustawy o spółdzieIniach
'
mieszkanjowych a także przepisy innych ustaw' dotyczące |oka|i spółdzie|czych idomóW
jednorodzinnych.

s 13

,'Regu|arnin szczegółowych

zażad |oz|iczania kosztów gospodarki

zasobami
mieszkaniowymi i usta|enia Wysokości opłat za |oka|e mieszkaIne' użytkowe idomy
jednorodzinne W Spółdzie|ni |V]ieszkaniowej
uchwa|ony został pzez Radę Nadzorczą
',STER'
spółdz e|ni l\,4iesf kaniowej ',sTER' W szczecinie W dniu 07,04'2008 |oku izmieniony
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2011 W dniu 25 maja 20,]1 roku'

ZAŁACZNII( NR

WYKAZ NIERUCHoMoŚCI

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,STtrR"

1.

BANDURSKIEGO 15, 19
GOLISZA 9
GOLISZA I1-21
THUGUTTA zA-F
THUGUTTA 2G-óF

IO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

JASNA 1-5A
JASNA sB-D
ŚWISTACZA 14'20
OSIDDLE ,,LISIE POLE"
OSIEDLE ,,WARSZEWO III"
GARAZE MUROWANE THUGUTTA
GARAZE MUROWANE JASNA

2.
3.
4.
5.
ó. wYZwoLENIA 105A
7. SZAFERA 186-196
8. MAJOWE
9. PARKOWA - EMILII PLATER

1

ZAŁACZ{IK NR

2

PoDZIAŁ KosZTow GosPoDARKI ZASoBAMI MIf, SZI(ANIoWYMI
\\ zALEi\ośc| oD RoDZAJó\\ LoKĄL| -20l| r.
PL|. |. |(os7N utrzrma0ia Ądminislracii

Współczynnik 1
Współc4'nnik 1
Współczymik 0.5
Współczynnik 0,5
Współcz-vnnik 1
Współczynnik 0'6
Współczynnik 0.6
Współcz}'rrnik 0.6
Wspólcz1nnik 0

mieszkania
loka]e uż}tkowe
ganże murowanę
garue b]aszane
garMoparking
osiedle dorrrów Lisie Pole
garaże osiedle dorrrórł'Lisie Pole
lokal uĄ.tkorł'v osiedle domów Lisie Pole
osiedle domów przy ul' Dolonritów

Pkt. 2. Kosztv utrzYma[ia czystośĆi

Rozliczane są na 1 rrr2 p.u. rvg kosztów poniesionych na poszczególnych
nieruchomościach spółdzielni w lozbicju na:
- powjeżchnie we\Ąnętżne
- poq'ieżchnie zewnętżne Lrtwardzone
-

pou,'ierzchnie zertl]ętrzne nie utwaidzone (sprzątirnie, konseru'acja zieJeni
i krzervórt).

Pkt. 3. KosztY usług kominiarskich

Współcz1rtrik 1 mieszkania
Współczy ik 1 lokale użytko\ł'e
Wspólcz1nnik 1 garażopafking
Pkt. 3a KosztY Drzeel4du i[stźrlacii elektry'cznei
obciążenie kosztami Za przeg]ądy elektrycfne zgodnie z faktulo\Ą'anienr robót
rv rozbiciu na lokale użytkowe i nieszkania'

Pkt.3b. Koszty Drzegladu instalźrcii gazorveiw rozbiciu nł lokale, które Dosiadłia Paz.
Pkt. ,1. Kosztv pogotowia lokatorskiego

Współczynnik l mieszkania
Współczyrnik l lokale uż).tko\łe
\\ spolczyrnik I gardŻoparLing
WspółczJnnik 0,4 osiędle domów Lisie Pole
Wspó.łczynnik 0,6 lokal uży1kowy _ osied1e domó*' Lisie
Pkt'

5.

Po1e

E!srgi4-9l9\!5!Z!ą
Rozliczana jest na

1 m2 p'u' \ł.g kosztów

nieruchomościacl] Spó|dzielni'

poniesion-vch na poszczególnych

Pkt.

6.

KoŚztv transportu

Współczynnik l mieszkania
Współczynnik 1 lokale użytkowe
Współczyrnik 0'5 galaże mluo\\ane

Wspólczpnik

0.5 galażę blaszane

Wspólcz'vrmik 0'5 garażoparking

Pkt.

7,

Kosztv DDD
współcz}nnik
Współczynnik
Wspólczymik

Pkr

8.

Pkt.

9.

1
1
]

mieszkania
lokalę uż}tkowe
garażoparking

ś9!ZĘ-Qc!ibsc.a-Z4IZ4d!
Współczymik
Współcz.vrmjk

Wspólczynnik
Współczynnik
\\ .pó|.z1nnik
Współczynnik
Współcz"vmik
Współcz.vmik
Współcz1''nnik

1
1

mieszkania
Lokale użytkowe
garaże muro$'a[e
garaże blaszane
grraŻoparking
0.6 osieclle domów Lisie Po]e
0.6 garaże osiedle clomów Lisie Pole
0'6 lokal użytkowy _ osiedle domólv Lisie Pole
0.25 osiedle domów przy u]. Dolomitó\*r'

l
1
I

Pkt. 10. KosztY konsenvatoróły i materiałórv do konscr\Yacii bieżacYch
współczynnik
WspółcZynnik
WspółcZynnik

I
1
1

mieszkania
lokale uŹ11korł'e
galażo murowane
współcz)mik 0,5 garaŹe blaszane
garaŹopalking
Współcz1nnik

l

r n 1r
5r'-.1 . ..r "
'?A.:

r..-

ii
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UCHWAŁA NR

1412012

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,STER'' w Szczecinie z posiedzenia
w dniu 20 luteso 2012 roku

w sprawie: zmiany ,,Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosztów

gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości
opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i domy jednorodzinne
w Spółdzielni Mieszkaniowej
w Szczecinie''.

"STER''

Na podstawie $ 15l ust'l pkt

l0

statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala

co następuje:

s1

wsl

ust' 12 skreślasię pierwsze zdanie, które otrzymuje nowę brzmięnię:
,'Przez osoby zamieszkałe w lokalu rozumie się osoby faktycznie przebywające
w lokalu ponad 1 miesiąc' mimo nieposiadania aktualnego zameldowania w Ęm
lokalu."

s2
Pozostała treśćregulaminu bez zmlan.

s3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia'

głosów za
głosów przeciw
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