
Regulamin Rozllczenia koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) 

i ustalania oplat niezaleznych od Sp61dzielni za utywanie lokall 


w Sp61dzielni Mieszkaniowej "Zatoka" w Braniewie 


§ 1. 

SLOWNlK: 


1. 	 Kos~ niezaletny od Sp6ldzielni nalezy przez to rozumiee oplaty zwiqzane z dostaw'l do lokali 
ener1ii, gazu, wody oraz odbioru sciek6w, odpad6w i nieczystosci cieklych. Oplaty te mog'l bye 
pobierane przez Sp6ldzielni~ tylko w wypadku, gdy korzystaj'lcy z 10kalu nie rna zawartej umowy 
bezp I srednio z dostawc'l medi6w lub dostawc'l uslug. Do oplat niezaleznych od Sp6ldzielni 
zalic a si~ r6wniez przypadaj'lce na lokal oplaty publicznoprawne w tym podatek od 
nie homosci oraz oplaty za uzytkowanie wieczyste grunt6w. 

2. 	 Dos wca - dostawca medi6w lub dostawca uslug, kt6rego dostawy lub uslugi S'l bezposrednio 
adre owane do uzytkownik6w lokalu w danej nieruchomosci. 

3. 	 Pow enchnia uZytkowa lokalu nalezy przez to rozumiee powierzchni~ uzytkow'l wszystkich 
pomi szczeil. znajduj'lcych si~ w lokalu, a w szczeg6lnosci pokoi, kuchni, spizami, przedpokoi, 
alk6., holi, korytarzy, lazienek oraz innych pomieszczeil. sluz'lcych mieszkalnym 
i go~podarczym potrzebom uzytkownika lokalu, bez wzgl~du na ich przeznaczenie i spos6b 
uzywania; za powierzchni~ uzytkow'l 10kalu nie uWaZa si~ powierzchni balkon6w, taras6w 
i lo~ii, antresol, szaf i schowk6w w scianach, pralni, suszami, w6zkowi, strych6w, piwnic 
i ko~6rek przeznaczonych do przechowywania opalu. 

§ 2. 


Niniejszf regulamin zawiera: 

1. 	 Okre"lenie i spos6b rozliczania koszt6w GZM, (koszt6w zalemych od Sp6ldzielni): 

a) eksploatacji podstawowej; 
b) remont6w zasob6w mieszkaniowych - powyzsze okresla "Regulamin twonenia 

i gospodarowania srodkami funduszu remontowego". 

2. 	 Okre 'lenie i spos6b rozliczania koszt6w niezaleznych od Sp6ldzielni za uZywanie lokali. 

• 
§ 3. 


Okresle ie i spos6b rozliczania eksploatacji podstawowej: 

1. 	 W s • ad eksploatacji podstawowej wchodz'l: 


a) koszty administracyjno-biurowe funkcjonowania Sp6ldzielni; 

b) koszty eksploatacji i utrzymania budynku biurowo-administracyjnego Sp6ldzielni oraz 

zaplecza techniczno-warsztatowego; 
c) 	 koszty eksploatacji napraw srodk6w trwalych i wyposazenia b~d'lcego w uzytkowaniu 

Sp6ldzielni; 
d) 	 uslugi kominiarskie na zasobach Sp6ldzielni; 
e) 	 , koszty s'ldowe i pochodne; 
f) 	 ! koszty reprezentacji i promocji Sp6ldzielni; 
g) 	 szkolenia, podr6ze sluzbowe; 
h) 	 wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 
i) 	 uslugi niematerialne i prawne; 
j) 	 ubezpieczenia maj'ltku, i ubezpieczenia cywilne; 
k) 	 oplaty czlonkowskie dla zwiqzku rewizyjnego; 
1) 	 koszty lustraoji i obslugi prawnej; 
m) 	 inne koszty maj'lce uzasadnienie do zakwalifikowania jak wyzej; 
n) 	 koszty niezalezne od Sp6ldzielni okrdlone w § 4 pkt d. 
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2. 	 Rozi czenie kosztow eksploatacji podstawowej dokonuje sil( w kalendarzowych rocznych okresach 
spra ozdawczych. 

3. 	 Podstawq ustalenia kosztow eksploatacji na rok nastl(pny jest wykonanie planu rzeczowo
fina~owego z roku poprzedniego. 

4. 	 Na ~odstawie punktu 3 Zarzqd przedstawia propozycjl( kosztow eksploatacji podstawowej 
w ra· ach planu rzeczowo-finansowego, ktory podlega zatwierdzeniu przez Rad~ Nadzorcz:t. 

5. 	 Zarz d w trakcie roku moze wystqpic do Rady Nadzorczej 0 zmianl( jednostkowych kosztow 
eksp oatacji podstawowej przedstawiajqc uzasadnienie. 

6. 	 Po akonczeniu roku, dokonywane jest rozliczenie kosztow eksploatacji podstawowej 
ach bilansu rocznego Spoldzielni. 

§ 4. 

ie i spos6b rozliczania oplat niezaleinych od Sp61dzielni Z8 uZywanie lokali: 
Stru tura kosztow oplat niezaleznych od Spoldzielni: 

a) d stawy energii elektrycznej do pomieszczen wspolnego uzytku i oswietlenia nieruchomosci; 

b) wozu nieczystosci stalych; 

c) e sploatacji i konserwacji domofonow; 

d) p datku od nieruchomosci, oplaty za uzytkowanie wieczyste; 


k szty oplaty za uzytkowanie wieczyste Sq rozliczane w kosztach oplaty eksploatacyjnej Oak 
§ 3) do czasu wyodrl(bnienia ich ze struktury oplaty stawki eksploatacji podstawowej. 

e) e ergii cieplnej na podgrzanie wody i potrzeby centralnego ogrzewania oraz zuzycia wody 
z mnej i cieplej i odprowadzania sciekow - okresla "Regulamin rozliczania zutycia wody 

mnej, odprowadzania sciek6w, podgrzania wody oraz koszt6w energii cieplnej na 
trzeby centralnego ogrzewania". 

2. 	 Rozl czenia kosztow okreslonych w § 4 ust 1 pkt a, b, c, d dokonuje sil( w okresach rocznych, na 
koni c sierpnia kazdego roku. 

3. 	 Jedn stkowym kosztem: 
a) 	 d. stawy energii elektrycznej jest powierzchnia uzytkowa w m2

; koszt ten wylicza sil(, jako 
s11ml( kosztow dla dane go budynku na podstawie faktur dostawcy uslug, za dany okres 
pomniejszonych 0 koszty do rozliczenia na innych odbiorcow w proporcji do powierzchni 
u~ytkowej lokali mieszkalnych i uzytkowych w danym budynku; 

b) f<pzliczenia wywozu nieczystosci stalych jest uzytkownik lokalu; rozliczenie stanowi roznicl( 
ppmil(dzy sumq wniesionych oplat zaliczkowych a rzeczywistymi kosztami poniesionymi 

prOPOrCji do ilosci uzytkownikow lokali; 
c) r zliczenia domofonu jest lokal w niego wyposazony; rozliczenie stanowi roznicl( pomil(dzy ~mq wniesionych oplat zaliczkowych a rzeczywistymi kosztami poniesionymi w proporcji do s 


ilosci lokali wyposazonych w domofon. 


4. 	 KoszJty wspolne dla kilku budynkow i przyleglych terenow, rozdziela sil( na poszczegolne budynki 
a natpnie na lokale, proporcjonalnie do powierzchni uZytkowej lokali podlegaj'lcych rozliczeniu. 

5. 	 ~~:1' onczeniu okresu rozliczeniowego dokonuje sil( wyliczenia nadplaty lub niedoplaty za dany 

6. 	 Rozl czenie nadplaty lub niedoplaty nastl(puje na zasadach okreslonych dla rozliczania energii 
ciepl ej na potrzeby c. 0 i cieplej wody zgodnie z aktualnie obowiqzujqcym "Regulaminem 
rozli9zenia wody zimnej, odprowadzania sciekow, podgrzania wody oraz kosztow energii cieplnej 
na p. trzeby centralnego ogrzewania". 
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§ 5. 


Postanowienia koncowe: 
1. 	 Oplary za korzystanie z lokalu s,\: platne z g6ry do dnia 15 kazdego miesi,\:ca. Od oplat wnoszonych 

z opqznieniem Sp6ldzielni moze naliczac odsetki ustawowe. 

2. 	 0 z~ianie wysokosci oplat niezaleznych od Sp6ldzielni, Sp6ldzielnia zawiadamia uzytkownik6w 
lokalr na pismie, co najmniej 14 dni przcd uplywcm tcrminu do wnoszcnia oplat, ale nie p6zniej 
niz 0ftatniego dnia miesi,\:ca poprzedzaj,\:cego ten termin. 

3. 	 OboWiqzek wnoszenia oplat za korzystanie z lokalu powstaje z chwil,\: postawienia lokalu do 
dysp6zycji uzytkownika, a ustaje po wygasni~ciu prawa do lokalu, nie wczesniej niz z dniem 
prze~azania lokalu Sp6ldzielni wstanie wolnym od os6b i rzeczy. Jezeli przejmowany przez 
Sp61~zielni~ lokal nie jest odnowiony, czlonek obowiqzany jest pokryc oplaty (niezaleznie od 
polmrcia koszt6w odnowienia) za okres nie dluzszy niz 14 dnia od daty przej~cia lokalu przez 
Sp61 zielni~. 

4. 	 lezel w ci'l:gu roku nast~puj,\: istotne zmiany maj,\:ce wplyw na wysokosc koszt6w gospodarki 
zaso ami mieszkaniowymi, dokonywana jest korekta: planu rzeczowo-finansowego, rozliczania 
kosz 6w oraz wymiaru oplat za uzywanie lokali. 

§ 6. 

1. 	 Z diem 31 grudnia 2011r. traci moc Regulamin rozliczenia koszt6w gospodarki zasobami 
mies kaniowymi (GZM) i ustalania oplat niezaleznych od Sp61dzielni za uzywanie lokali 
uch:alony przez Rad~ Nadzorcz,\: Uchwal'\: Nr 7/2006 z dnia 20 marca 2006r. 

2. 	 Nini jszy Regulamin zostal uchwalony przez Rad~ NadzorcZ'l: Uchwal,\: Nr .. ..12011 z dnia 
19 g dnia 2011 r. i obowi,\:zuje od dnia 1 stycznia 2012r. 

Sekretarz Rady Nadzorczej 

• 
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