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I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin ustala zasady określania iroz\iczańakosźów gospodarki zasobami mieszkaniowYmi,

ustalania opłat ponoszonych przezcńoŃow Społdzielni, właścicieli i najemcow uzytkujących

lokale zvnpnychzi
1, Eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych, uzytkowych t guaży,

2. Eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
3. Eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Społdzielni,

4. Działalnością społeczną i oświatowo - kulturalną,
5. Zobowiązaniami Spółdzielni z innych tytułow.

§2

1 . Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje :

1.1 koszry eksploatacji takie jak:
a. utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego uĄtku otazw

otoczeniu budynków,
b. energia elektrycma zuĘwanado oświetlenia nieruchomości orazdo napgdu

urządzeń technicmych,
c. ubezpieczenie budynku,
d. konserwacja budynku i jego otoczenia w tym konserwacja: dzwigów, anten

zbiot czy ch radiowo te l ewizyj nych, domo fonów, monitorin gu, itp.,

e. kosĄ obowiązkowychprzeglądow i badń sprawności instalacji technicmych
okeślonych w prawie budowlanym,
konserwacia i utrzymanie zieleni,
usługi eksploatacyjne i transportowe,
zarządzanie i admini stracj ę,
utrzymanie mienia spółdzielni,
wo d a zuĘ w ana na c el e go spodarcz e or az różnice wynikaj ące z r ozficzeńa na

podstawie,,Regulaminu rozficzeńawody",
działalność społeczną i oświatowo - kulturalną,
inne.

I.2 pozostil.e koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniolvymi takie jak:

odpis na fundusz remontowy,
dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody,
wywóz śmieci,
podatek od nieruchomości,
opłaty za wieczyste uzytkowanie gruntów,
pozytki z nieruchomości,
działa|nośc fi nansową i operacyj ną,

narzut kosźów ogólnych spółdzielni,
inne wydatki.
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§3
Fizycnrymi jednostkamirozliczęniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są:

1. m2 powierzchni uĄtkowej lokalu,
ż. m3 wody,
3. osoby zarmeszkałe wlokalu,
4. mieszkanie,
5. udziŃ w nieruchomości wspólnej,
6. urządzeniepomiarowe, ,

7. inne.

§4
I.Przy rozliczańukosżów gospodarki zasobami mieszkaniowymi gdzie jednostką jest m2 do

obliczenia powierzchni urytkowej lokali stosuje się następuj ące zasaĘ:
a. Przy obliczaniu powietzchń przyjmuje się wymiary na wysokości 1,0 m ponad

poziomem podłogi odpowiedniej kondygnacji,
b. Wynikpomiarupowierzchni uĄrtkowej lokalupodaje się z dokładnością do 0,01 m2. Prą,

ustalaniu powierzchni nie wlicza się wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,01m2,
c. Powierzchnią uĄrtkową lokąlu miesż<alnego jest powierzchnia wsrystkich pomieszczeń

majdujących się w lokalu, bezwzględu na ich przęTaczęnie i sposób używania, takich
jak np.: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazieŃi, ubikacje itp. pomieszczęniasłużące
mieszkalnym i gospodarczym celom ułtkownika,

d. Do powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się równieżpowierzchnię
njętą Wezmeble wbudowane bądź obudowane,

e. Nie wlicza się do powierzchni uzytkowej lokalu mieszka]nego: balkonów, loggii, antresol,
pralni, suszarni, sĘchów, piwnic, łf. Do powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni
w pomieszczęńach o sufitach nięrównoległch do podłogi (np. w mansardach), której
wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej ńż140 cm,

g. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi 140 cm do220 cm, to do
powierzchni uzytkowej lokalu mięszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego
pomieszczenia lub jego części,

h, Powierzchnię lokalu lub jego cąści o wysokości równej i v,ryższej od220 cm zalicza się w
I00Yo,

i. Do powierzchni lokalu uzytkowego zalicza się powierzcturię wszystkich pomieszczeń
majdujących się w nim oraz pomiesz.crsiptzynńeżnyĄ

j. Do powierzchni lokalu uzytkowego zaliczasię również powierzchnię zajętąprzsz meble
wbudowane lub obudowane. Powierzchnia loka]u zajętaprzezwądzeruatechniczle
zńązane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu,

k. Powierzchnie pomieszczeńsłużących kilku uzytkownikom lokali (np. wspólny
korytaru, wspólne wądzeńasanitame) tnlezy doliczyó w częściach proporcjonalnie do
powierzchni poszczególnych lokali.

Z.Ptzy rozliczaniukosźów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gdziejednostką
rczltczęniową jest,,osoba zamięszkŃa w lokalu" stosrije się zasadę naliczania opłat od
ilości osób zarrieszkĘch w danym lokalu według ewidencji prowadzonej przez qpółdzielnię,

W
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II. Zasady rozhczania kosztów go§podarki zasobami mieszkaniowymi -GZ}.'I

§5

Ponoszone przezspółdńelnię kosĄ GZM są ewidencjonowane odrębnie dla
poszczególnych nieruchomości. W przypadku gdy nie jest mozliwe ustalenie kosżów dla
poszczsgólnych nieruchomości, poniesione przez społdzielnię koszty są rozliczane na
grupy nieruchomości proporcjonalnie do ich powierzchni uzytkowej lub udziilu
Lokale stanowiące wyodrębnioną własność są obciązane taką częściąkosźów
eksploatacji danej nieruchomości, jaki jest ich udżał w nieruchomości wspólnej. W
stosunku do lokali uzytkowych stanowiących wyodrębnioną własność obciązenie
kosźami eksploatacji danej nieruchomości możre by ó Wzs7ęniZ wyrrikające z ich udziału w
nieruchomości wspólnej, jeśli sposób korzystania ztychlokali dodatkowo nviększate
koszty. Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza spółdzielni na wniosek
Zarądu"
W stosuŃu do lokali uzytkowych posiadających własnościowe prawo do lokalu
obciązenie kosźami eksploatacji danej nieruchomości możebyćwyższeńzwynskającez
ich udziału w nieruchomości wspólnej, j eśli spo sób korzystania z ty ch lokali dodatkowo
zńększa koszĘ eksploatacji. Wielkość tego nviększęńaokreśla Rada Nadzorcza
spółdzielni na wniosek Zuządu.
Część kosźów eksploatacji nieruchomości przypadĄącana lokale zajmowane na
warunkach spółdzielczego prawa do lokalu lub najmu jest rozliczana odrębnie dla kżdej
nieruchomości, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali"
Obciązenie poszczególnych lokali kosżami gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
pomniejsza się o:

a. przysługujący cżoŃom społdzielni udńńw porytkach z nieruchomości wspólnej,
b. przysługujący właścicielom lokali ldziń w pozytkach z nieruchomości wspolnej.

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na dany lokal, niepokryte
pozytkami z nieruchomości wspólnej, musą być pokryte opłatami ufikownika lokalu.
Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na lokal użytkowy
zajmowany na warunkach najmu, są pokrywanę z azynszu najmu i opłat, których
wysokość określa umov/a najmu. Wysokość stawek na podstawie umów najmu ustala
Zarząd spółdzielni.
Koszty lokali zajmowanych na potrzeby własne społdzielni są pokrywane ze środków
pr zewidziany ch na finans o wan ie dziŃ alnoś ci ekspl o atacyj n ej .

§6

Odpis na fundusz remontowy.

t" Odpis na fundusz remontowy odbywa się według stawek w złlmŻ , zgodnie z
,,Regulaminem funduszu remontowego" uchwalony m przez Radę Nadz orczą
Społdzielni.

2. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków społdzielni, właścicieli lokali
nie będących członkami spółdzielni oraz osób nie będących członkami spółdzielni
posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali.
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§7

Kosfiy dostawy wody i odprowadzania ścieków"

1. Kosży dostawy wody i odprowadzania ścieków obejmują wydatki społdzielni
rwiązane z opłatarnt za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, uiszczanymi narzęcz
dostawców wody,

2. Koszly dostawy wody i odprowadzania ścieków są ewidencjonowane odrębnie dla
kazdego budynku lub ujęcia / miejsca opomiarowania/.

3. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są roz|iczane przez społdzielnię zgodnie

z,,Regulaminem rozliczania wody i odprowadzenia ściekóv/' uchwalonym przez Radę

Nadzorcą społdzielni.
§8

Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody"

1. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody obejmują wydatki
społdzielni niviązane zopłatanlizadostarczone ciepło, uiszczanyminarzęcz dostawcy
ciepła.

2. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody są ewidencjonowane
odrębnie dla kazdego budyŃu lub węzła cieplnego /miejsca opomiarowania/.

3" KosĄ centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody sąroz|iczulęprzez
społdzielnie zgodnie z ,,Regulaminemroiliczańa kosżów centralnego ogrzewania w
budynkach SM-MP" uchwalonym przezRadęNadzorcą spółdzielni 

"

§9

Kosźy wywozu śmieci,

1. Kosźy wywozu śmieci obejmują wszystkie wydatki społdzielni związane z opłatamt
za wwoz nieczystośc i. utszczany mi ptzez spółdzielnię.

2, Mieszkańcy wnoszą opłaty zgodnie z wysokością opłat przyjętych w formie uchwały
ptzez Radę Miasta Krakowa.

3. Koszty dzierżawy kontenerów na śmieci obciążają koszty eksploatacji podstawowej

nieruchomości.
4. Wszelkie zmiany opłat dla mieszkańców na podstawie decyzji wydanej przez Gminę

Kraków wprowadza Zarząd informując o tym mieszkańców.
5. W przypadku złożęniaprzęzwłaściciela lokalu nieprawdzi!\ych danych w

oświadczeniu w sprawie osób zamieszkujących dany lokal lub braku takiego
oświadczenia,Zarząd spółdzielni ma prawo na|iczyc opłaty Iub zaliczki na podstawie

faktycznej ilości osób zamieszkałej w lokalu od dnia złożęnta oświadczenia
zawieralącego nieprawdziwe dane lub od dnia powzięcia wiadomości,

§10
podatek od nieruchomości.

1 . Opłacany przez spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany i
rozIiczany odrębnie dla kazdej nieruchomości w rozbiciu nir

a. podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości,

hp
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b. podatek od lokali mieszkalnych,
c. podatek od lokali uzytkowych.
d. podatek od budowli.

obciązenia poszczególnych lokali mieszkalnych podatkiem wymienionym w ust. 1 poz, a i
b dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni uĄrtkowej lokali.

Jeśli w lokalu mieszkŃm prowadŻona jest działalnośó powodująca wzrost Podatku od

nieruchomości, to skutki tego wzrostu obciążAjątylko ten lokal.

Obciągenia poszczególnychiokali urytkowych podatkiem wymienionym w ust,l poz, a

dokonuje się propor'cjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, apoz. c rozlicza się

indywidualnie dla kazdego lokalu.

Waściciele lokali posiadaJący odrębną własność lokalu rońicĄąsię z tytułu podatku od

nieruchomości indywidualnie z gminą.

§ 11

Opłaty za przeglądy budowlane.' 
1.' Uzytkownióy 1okali ponoszą koszty obowiązkolvych przeglądów budowlanYch

nieruchomości.
2. UĄtkownicy lokali ponoszą koszty obowiązkolvych przeglądów i badań

sprawności instalacji technicznych tylko §ch w które wyposazony jest danY lokal

/np. instalacj a gazowa,kominy spalinowe/,

3. UĄrtkownicy iokali którzy rozvliązali umowę z dostawcą gazu i nie Posiadają

licmika gń*"go nie są 
-ot.iry*i 

kosźami badń instalacji gazowej. Niniejsza

zasada nie dory-czy mieszkań w których licznik gazory zostń ŚciągnięĘ za

niepłacenie opłat a w mieszkaniu w dalszym ci{gu jest instalacj a gazowa,

4. Uzytkowni.y tot uti w budyŃach w których wykonano centralną ciePłą wodę

uzytkową nie ponosząopłaty zaprzeg!ądy kominiarskie przewodów sPalinowYch.

Kosztamitymi obciązani są tykó uzytkownicy lokali nie korzystający z centralnej

ciepłej *oły uzytkówej dia potrzeb których d7ińąą te przewody spalinowe w

celu odprowadzeniaspalin w procesie podgrzania wody piecem gazowym"

5. OpłaĘ kalkulowane są na mieszkanie,

§12

Koszty eksploatacji dnłigów

1. Koszty eksploatacji dźwigów obejmują wydatki spółdzielni nabieŻącąobsługę

eksplÓatac}jną tych wządzeh, dozór techniczny, konserwację i opłatY zamedia.

2. roszty et<Ś|toatac.li dźwigów są ewidencjonowane odrębnie dla każdej

nieruchomości.
3. Kosźami eksploatacji dźwigów obciążasię tylko lokale połozone w budyŃach

wyposażonych w dńlrigi, położone powyzej parteru,

4. oa"ięun"kosztami eksploatacji dnrigów naposzczególne lokale dokonuje się

proporcjonalnie do liczby zarriószkaĘch osób z zastosowaniem współczYnników:

2.

4.

5.

a. I piętro
b. II piętro
c. III piętro
d. IV piętro

- 0,4
- 0,6
- 1,1

- I,ż
e. Vpiętroipowyżej - 1,3

bA
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III. Ustalanie opłat zaużywanie lokali

1"

§ 13

Wysokość opłatza lokale oraz wysokość odpisów na fundusz remontowy, na

podstawie rocznych planów kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowYmi dla

p o szcze gólnych nieruchomo ści uchwala Rada Nadz orcza społdzielni.
}eśli po uchwaleniu planu gospodarczo-finansowego następuj ą zmiany w warunkach
gospodarki zasobami mieszkaniolvymi, to dopuszczalna jest korekta ustaleń planu i
korekta opłat zauzywanie lokali w formie uchwały Rady Nadzorczej.
Rómica między rzeczywistymi kosżami a przychodami gospodarki zasobami

mieszkanio!\rymi w danym roku zwiększa odpowiednio przychody lub kosźy tej

gospodarki w roku następnym.
Opłaty nięzalężne od spółdzielni takie jak opłata zawodę, wywóz śmieci i centralne

ogrzewanie, ustala Zarząd na podstawie przewidywanych kosźów,

l.

§14

Przy ustalaniu opłat, gdziejednostką rozliczeniową jest,,osoba zamięszkała w lokalu"

stosuje się zasadę naliczaniaopłat od ilości osób zamieszkałych w danym lokalu według

ewidencj i spółdzielni.
Za osobę zarrieszkńą w lokalu uważa się osobę:

a) zameldowaną na pobyt stały lub czasowy,
b) osobę przebywającąfaktycznie przezokres ponad l -go miesiąca jeżeli fakt ten zostń

stwierdzony przez administrację Spółdzielni.
Zwa|niasię z opłat od następnego miesiąca od zgłoszenia osoby zameldowane na pobYt

stały w lokalu, jeżeti przedstawią stosowne zaśwtadczęnie potwierdzające że:

a) są zameldowane na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w innym miejscu,

b) przebywają w zawadzię karnym lub w innych miejscach odosobnienia,

c) przebywają w internacie, akademiku, seminarium, szpitalu i itp. ponad 3 miesiące"

W pozo stał y ch przy padkach zwolnienie z opłat następowa ó będzie na po dstawie

pisómnego oświadczenia głównego uzytkownika zawyjątkiem zwolnienia z oPłat za

wodę. Zwolnienia zopłatza wodę następuje wg zasad podanych w Regulaminie

roz\tczaniakosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w budynkach SM"M-P".
Obowiązek zgło szenia zmian ciąĄ na głównym uzytkowniku mie szkania,

osoba zajmującalokal bęz tytułu prawnego uiszczanarzecz spółdzielni odszkodowanie,

które nie możę byó mniejsze od kosztów gospodarki zasobami mięszkaniowymi przy-

padających na darry lokal, bzkorryśariazpożrytków. Wysokość odszkodowarria u*dazmzĄ.
własóiciete lokali nie będący członkami spółdzielni oraz osoby nie będące członkami

spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą

odpłatnie korzystać z działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej na Podstawie
odrębnych umów zawier any ch ze sp ołdzielni ą.

a
J.

4.

a

4.
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1.

§15
Zmiana wy sokości opłat:
a) O zmianie wysokości opłat spółdzielniazavmadarria osoby, którym przysfugują tytuty

prawne do lokali co najmniej na 3 miesiącenaprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego,

b) W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosżów niezależmych od
spółdzielni,w szczególności energii (np. centralne ogrzewanie), gazl, wody, oraz
odbioru ścieków, odpadów i nieczystości cieĘch, spółdzielnia jest zobowlązana
zawiadomió osoby co najmniej nal4 dni, przed upĘwem terminu do wnoszenia
opłat, ale nie późńej niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

Zmiana wy soko ś ci opłat wym aga vzasadni eni a na pi śmi e.

[V. Zasadywnoszenia i kwestionowania opłat

§16

Opłaty zaużrywańe lokalu wnosi się co miesiąc z góry do 25 dnia miesiąca.
O d opłat wno szonych z op óźnieni em spółd zielnia nalicza o ds etki ustawowe.
Opłaty za uĘwanie lokali mogą byó wnoszone w kasie społdzielni lub przelewem

bankowym na rachunek bankowy spółdzielni.
Obowiązek wnoszenia opłat za uzywanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu
przez spółdzielnię do dysporycji uĄtkownika, choćby faĘczne objęcie lokalu
nastąpiło po tym dniu.
O dacie postawienia lokalu do dysporycji uzytkOwnika spółdzielnia zawiadamia go
pisemnie przedtądatą.
Obowiązek wnoszenia opłat za uzywanie lokalu ustaje z dniem protokolamego
ptzekazańą ftzycntego opróżnienia lokalu i oddania kluczy spółdzielni.
O dacie postawienia lokalu do dyspozycji spółdzielni użytkownik jest obowiązany
zawiadomió spółdzielnię piśemnie przed tą datą.
Za opłaĘ, o których mowa w ust. 1 solidamie z cńoŃami spółdzielni, którym
przysługują spółdzielczs prawa do lokalu, właścicielami lokali nie będącymi człoŃami
spółdzielni oraz naj emcami lokali mieszkalnych, odpowiadają:
a. stale zamieszkujące znimi w lokalu osoby pełnoletnie zavłyjątkiem pełnolehrich

zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, atakże osoby faktycznie kovystające z
lokalu,

b. osoby nie będące cżoŃami spółdzielni, którym przysługuje udńń w spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu.

Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust 8, ogranicza się do wysokości opłat
naleznych za okres ich stałego zamieszkiwania i faĘcmego korzystania z lokalu lub
da§ przejęcia lokalu np. na podstawie aktu notarialnego, prawomocnego wyroku sądu
o nabyciu lokalu.
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1.

§17

Spółdzielnia jest obowipana na żądanie członka spółdzielni, osoby niebędącej
członkiem spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do
lokali, oraz właścicieli niebędących członkami spółdzielni przedstawić kalkulację
wysokości opłat.
Członek Spółdzielni nie może pottącaó nalezrrości przysługujących mu od Spółdzielni
z naleimy ch od niego opłat za uzywanie lokalu.
CzłoŃowie spółdzielni, osoby nie będące człoŃami spółdzielni, którym przysługują
spółdzielczę własnościowe prawa do lokali, otaz vłłaściciele nie będący człoŃami
spółdzielni mogą kwestionować zasadność zniany wysokości opłat bezpośrednio na
drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaĘ w
doĘchczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat
spoczywa na spółdzielni.

V. Bonifikaty w opłatachza używanie lokali

§18

Wprzypadkutrwającej dłuzej niż3 dni przorwy wfunkcjonowaniudńviguurytkownikomlokali
przysługuje obnizka opłat w wysokości 1/30 opłaty eksploataryjnej miesięcznej zakużdy
dńeń ptzerwy w funkcj onowaniu Ę ch vrądzeń.

vI. postanowienia końcowe l

§19

1 Traci waznośó ,,Regulami nrozĄiczańa kosztów GZMi ustalenia wysokości opłatzalokalę" w
Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice-Północ" uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej
Nr 4312016 zdńa20.12.20l6 r.

2 Regulamin niniejszy zostaŁza&ierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
"Misfizejowice - Póhroc" w KrakowieNt 2412020 z dniaz4.II.2020 roku i obowiązuje od dnia
uchwalenia.
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