
R E G U L A M I N 
określający  zasady  rozliczania  kosztów  gospodarki  zasobami 

mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i  
użytkowych  w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Zachęta”  w   Białymstoku 

 
I. Wstęp 

Przez zasoby mieszkaniowe Spółdzielni rozumie się stanowiące własność Spółdzielni. 
1. budynki mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie 

techniczne. 
2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z 

administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków 
mieszkalnych, tj.: 

3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak: 
• rurociągi i przewody sieci wodociągowo –kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, 
• sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, 
• budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,  
• budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, 
• inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, 

mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak 
np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.    

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Rozliczanie kosztów zasobami mieszkaniowymi dokonuje celem ustalenia wysokości obciążeń 
poszczególnych lokali kosztami: 
a.  eksploatacji podstawowej nieruchomości, w których ustanowione są tytuły prawne do lokali,  
b. odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, 
c. odpisu na fundusz remontowy na naprawę i legalizację lub wymianę wodomierzy ciepłej i 

zimnej   wody, 
d. opłaty zobowiązań długoterminowych łącznie z odsetkami, 
e. opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę,  
f.  dostawy wody i odprowadzenia ścieków, 
g. podatku lokalnego – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,  
h. eksploatacji dźwigów osobowych, 
i.  dostawy gazu w budynkach z gazomierzami zbiorczymi,  
j. opłata na koszty utrzymania instalacji do odbioru programów telewizyjnych i dostarczania 

pakietu podstawowego TV, 
k. konserwacji domofonów, 
l.   podatku od nieruchomości i gruntowy, 
m. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 
n. utrzymanie  nieruchomości  przeznaczonych  do  wspólnego  korzystania  przez  osoby  

zamieszkujące  w  określonych budynkach lub osiedlach, 
o.  doręczenia korespondencji.  

2. Podstawą rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie 
lokali jest roczny plan gospodarczo – finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz 
postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Rozliczania  kosztów  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi przeprowadza się w okresach  
rocznych pokrywających się z latami kalendarzowymi. 

4. Jeżeli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi dokonywana jest korekta planu gospodarczo – finansowego, rozliczenia 
kosztów wymiaru opłat za używanie lokali. 

5. Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi.  
Różnica między kosztami i przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.  
 

III. Jednostki rozliczeniowe kosztów 

1. Jednostką rozliczeniową kosztów jest : 
a) dla lokali mieszkalnych : 
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• m² powierzchni  użytkowej mieszkania, 
• osoba   zameldowana    w    mieszkaniu   w   odniesieniu  do  pozycji  kosztów;   

zużycia zimnej  i  ciepłej  wody ( lokal nieopomiarowany ) oraz  eksploatacji  dźwigów, 
• mieszkanie, 
• wskazania urządzeń pomiarowych zainstalowanych w mieszkaniu (dopuszczonych przez    

spółdzielnię do rozliczeń); 
b) dla lokali użytkowych i garaży : 

• m² powierzchni użytkowej, 
• lokal, 
• wskazania urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalu (dopuszczonych przez         
        spółdzielnię do rozliczeń).                             

2. Zasady ustalania powierzchni użytkowej lokali.                                                                           
   2.1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest  powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących 

się  w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i  sposób użytkowania jak; pokoje, kuchnie, 
przedpokoje, łazienki, ubikacje i pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom 
użytkownika. Do powierzchni lokalu   mieszkalnego zalicza się również powierzchnię  zajętą przez 
meble wbudowane bądź obudowy.  Nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ; 
loggii, balkonów, antresol,  pralni, suszarni, strychów, klatek schodowych i piwnic. Do powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach  
nierównoległych do podłogi, której  wysokość  od podłogi  do sufitu  wynosi mniej niż  140 cm.   Jeśli  
wysokość pomieszczenia lub jego część wynosi 140 cm  do 220 cm,  to do   powierzchni   użytkowej    
lokalu    mieszkalnego   wlicza   się  50 % powierzchni tego pomieszczenia lub tej jego części. 
Powierzchnię lokalu o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się w 100 %.          

  2.2.    Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących 
się w nim oraz  pomieszczeń przynależnych jak; korytarze, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje, 
pomieszczenia składowe, bokówki, przynależne do lokalu piwnice i garaże. Do powierzchni lokalu 
użytkowego zalicza się  również powierzchnię zajętą przez  urządzenia techniczne  związane z 
funkcją danego lokalu.  

 2.3.   Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych do celów rozliczania kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi przyjmuje się z pomiarów dokonywanych komisyjnie przez 
Administracje Osiedli uwidocznionych w ewidencji Spółdzielni.      

 2.4     Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokali przyjmuje się dokładność do 0,1 m².                                                                                                         
  3.      Powierzchnią terenów dzierżawionych jest obliczana według pomiaru z natury : 

a) powierzchnia zabudowy użytkowanych obiektów na terenach osiedlowych (budynków 
tymczasowych i pawilonów stałych wybudowanych ze środków własnych użytkowników), do 
których dolicza się powierzchnię komunikacyjną: 
- 5 m²  przy dzierżawieniu terenów do 30 m² 
- 2 m² za każde rozpoczęte następne 10 m², 

b) działki wydzielone geodezyjnie przyjmuje się wg powierzchni całkowitej działki.  
3.1. Powierzchnia terenów dzierżawionych  nie   jest   przyjmowana   do   powierzchni rozliczeniowej 

kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ani nie ustala się przy jej udziale wskaźnika klucza 
podziału kosztów na nieruchomości.     

4. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej 
lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym do łącznej powierzchni wszystkich lokali w budynku 
bądź budynkach stanowiących odrębną nieruchomość.   

 Częścią wspólną nieruchomości jest grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, lecz stanowią współwłasność wszystkich 
właścicieli.   

5. Mieniem Spółdzielni są nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności 
gospodarczej i administracyjnej oraz działalności społeczno – kulturalnej i oświatowej. 

5.1. Mieniem Spółdzielni są w szczególności: 
• pawilony wolnostojące wynajmowane, 
• dzierżawione tereny pod parkingi, pawilony, 
• wynajmowane lokale użytkowe usytuowane  w budynkach mieszkalnych, 
• tereny inwestycyjne niezabudowane, 
• lokale na potrzeby własne Spółdzielni. 

5.2. Mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące na danym 
osiedlu nie wchodzące w skład odrębnych nieruchomości to: 

• ciągi pieszo jezdne 
• tereny zielone i place zabaw , 
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• boiska osiedlowe, 
• ogólnodostępne parkingi, 
• tereny zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej w tym urządzeniami i 

sieciami technicznymi uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub 
osiedli. 

6. Zasady ustalania ilości osób zamieszkałych.                                               
 
1.  Za  osobę  zamieszkałą w lokalu uważa się osobę zameldowaną w danym lokalu na pobyt stały i 

czasowy. Dokumentami stwierdzającymi zameldowanie są; dowód osobisty i wykaz osób 
zamieszkałych.                          

2. Zarząd Spółdzielni na wniosek głównego lokatora, na podstawie udokumentowanej nieobecności 
powyżej 2 miesięcy, zwalnia z opłat osoby nie zamieszkałe w danym lokalu. Podstawą do 
zwolnienia jest: 

• wymeldowanie stałe lub czasowe, 
• udokumentowanie nieobecności, służba wojskowa, studia, praca poza miejscem   

zamieszkania, pobyt w zakładach zamkniętych itp. .                                            
3.  Wniosek o zmianę liczby osób zamieszkałych winien być złożony w terminie  co najmniej na 2 

tygodnie przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy. Korekty ilości osób zamieszkałych w 
lokalu oraz zmiany naliczeń   opłat  dokonuje się od pierwszego dnia   następnego miesiąca od 
złożenia wniosku. Członek Spółdzielni zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane dotyczące 
liczby osób zamieszkałych w lokalu przedkładając w Spółdzielni stosowne oświadczenie. 

4.  Za osoby zamieszkałe, a nie zameldowane lub osoby nie zgłoszone po czasowym wymeldowaniu 
lub innej udokumentowanej nieobecności, na które   nie naliczono  świadczeń – należy naliczyć 
opłaty z chwilą ujawnienia powrotu oraz obciążyć dodatkową kwotą powiększoną o 100% w 
stosunku do należnej od liczby zamieszkałych osób stawki obowiązującej  w  danym okresie.                                                             

5. W przypadku gdy w mieszkaniu nie zameldowano żadnej osoby miesięczną opłatę eksploatacyjną 
ustala się tak, jak w przypadku mieszkań zajmowanych przez jedną osobę. 

 

IV. Rozliczanie kosztów eksploatacji podstawowej w tym działalności społeczno – 
kulturalnej oraz odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. 

 
1. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji ewidencjonowane są odrębnie dla 

poszczególnych osiedli – nieruchomości. W przypadku gdy nie jest możliwe bezpośrednie 
ustalenie kosztów eksploatacji poszczególnych osiedli – nieruchomości, poniesione przez 
Spółdzielnię koszty eksploatacji są rozliczane na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie 
do ich powierzchni użytkowej zgodnie z zatwierdzonymi  przez Zarząd współczynnikami 
podziału kosztów. 

2. Koszty eksploatacji rozlicza się na wszystkie lokale z wyłączeniem pomieszczeń ogólnego użytku 
jak : pralnie, suszarnie, pomieszczenia wózkowe, klatki schodowe itp. 

3. Stawki opłat eksploatacji podstawowej za lokale mieszkalne i użytkowe – własnościowe 
obejmują następujące rodzaje kosztów :  

a. podatek lokalny – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych (dotyczy lokali 
użytkowych), 

b. odpis na fundusz remontowy nieruchomości i fundusz remontowy legalizacji 
wodomierzy,  

c. konserwacje własne, 
d. administrowanie nieruchomościami i utrzymanie czystości, 
e. koszty ogólne zarządzania, 
f. podatek od  nieruchomości i gruntowy, 
g. opłata za wieczyste użytkowanie terenu, 
h. konserwacje zlecone, 
i. rozliczenie mediów, 
j. koszty zużycia materiałów, 
k. pozostałe koszty (np. ubezpieczenie budynków, opłaty bankowe i pocztowe, koszty 

samorządowe itp.) 
l. koszty doręczania korespondencji.  

4. Działalność kulturalna i oświatowa Spółdzielni stanowi wyodrębnioną część działalności innej 
niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zasady funkcjonowania w/w działalności określa 
odrębny regulamin. Wysokość opłat pobieranych na prowadzenie działalności kulturalnej i 
oświatowej określa Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. 
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5. Podstawą do określenia obciążeń poszczególnych lokali kosztami eksploatacji z wyłączeniem 
odpisów na fundusz remontowy i opłat na działalność kulturalno – oświatową oraz  podatku od 
nieruchomości oraz opłat za wieczystą dzierżawę terenu, jest średni roczny koszt eksploatacji w 
przeliczeniu na 1 m²  powierzchni  użytkowej.  

6. W lokalach użytkowych w najmie wysokość opłaty eksploatacyjnej ustala się w drodze negocjacji 
lub przetargów.  

7. Ustalony średni roczny koszt eksploatacji 1 m² powierzchni użytkowej zróżnicowany jest dla 
poszczególnych lokali odrębnie dla mieszkalnych o odpisy na fundusz remontowy oraz dla lokali 
mieszkalnych i użytkowych o odpis na działalność społeczno – kulturalną w wysokości właściwej 
dla danego rodzaju lokalu. W indywidualnych przypadkach (dotyczy lokali użytkowych i garaży) 
o podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie terenu. 

8. Wysokość odpisów na fundusz remontowy uchwala na każdy rok Rada Nadzorcza. 
9. Zasady tworzenia i wydatkowania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni 

określa odrębny regulamin. 
10. Podatek od nieruchomości nalicza się zgodnie z ustawą o podatkach i stosowną uchwałą Rady 

Miejskiej. 
11. Opłacany przez Spółdzielnie podatek od nieruchomości jest uwzględniony w kosztach 

eksploatacji, ewidencjonowany i rozliczany odrębnie dla osiedla – nieruchomości oraz rodzaju 
działalności tj. odrębnie dla lokali mieszkalnych i usługowych a częściami składowymi jego są: 

a. podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, 
b. podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych, 
c. podatek od nieruchomości lokali użytkowych, 
d. podatek od nieruchomości od budowli 

12. Właściciele lokali stanowiących odrębną własność rozliczają się z tytułu podatku od 
nieruchomości indywidualnie z Gminą Białystok. W przypadku wyodrębnienia lokalu w trakcie 
roku Spółdzielnia dokonuje korekty deklaracji podatkowej i powiadamia właściciela lokalu o 
zmianie opłaty eksploatacyjnej, która zostaje skorygowana o wysokość podatku od 
nieruchomości oraz wieczyste użytkowanie terenu, w terminie jednego miesiąca od daty 
podpisania aktu notarialnego.  W przypadku właściciela nie będącego członkiem Spółdzielni 
opłatę eksploatacyjną koryguje się również o koszty działalności społecznej i kulturalno – 
oświatowej. 

13. W przypadku, gdy część lokalu mieszkalnego zajmowana jest na wykonywanie zawodu 
(świadczenie usług) – powierzchnię wykorzystywaną na ten cel obciąża się kosztami eksploatacji 
wg stawek jak dla lokali użytkowych. 

14. Stawki opłat eksploatacyjnych ustala się odrębnie dla: 
• lokali mieszkalnych użytkowanych na zasadach spółdzielczych lokatorskich i 

własnościowych praw do lokali, 
• odrębnej własności lokali mieszkalnych, 
• lokali użytkowych użytkowanych na zasadach własnościowego prawa do lokalu, 
• lokali użytkowych użytkowanych na zasadach najmu wg stawek umownych ustalonych w 

drodze negocjacji lub przetargu, 
• lokali użytkowych stanowiących odrębną własność, 
• garaży zajmowanych na zasadach najmu, 
• garaży zajmowanych na zasadach własnościowego prawa do garażu, 
• garaży stanowiących odrębną własność, 
• lokali mieszkalnych użytkowanych na zasadach najmu wg stawek umownych ustalanych w 

drodze negocjacji lub przetargu. 
15. Za rzeczy, które do Spółdzielni należą Spółdzielnia ma prawo pobierać pożytki. Pożytkiem 

Spółdzielni mogą być dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu stanowiących jej 
mienie, dochody z reklam umieszczanych na nieruchomościach Spółdzielni itp. 

 
V. Rozliczenie kosztów centralnego  ogrzewania i ciepłej wody. 

 
Zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody określa odrębny Regulamin. 

 

VI. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej na cele wspólne. 
 

1. Koszty zużycia energii elektrycznej na cele wspólne – oświetlenie klatek schodowych, 
piwnic, wejść do budynków, chodników i terenów przynależnych do nieruchomości    
ewidencjonowane są i rozliczane odrębnie na nieruchomości. 
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2. Zaliczkową opłatę za energię elektryczną na cele wspólne ustala się w oparciu o: 
a. o faktyczny koszt zakupu energii na cele wspólne  w roku poprzednim w przeliczeniu na 

m2 powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania, 
b. z uwzględnieniem zmian cen w roku bieżącym. 

3. Rozliczenia  kosztów  zużycia  energii elektrycznej dokonuje się  proporcjonalnie do  
powierzchni użytkowej lokalu w ramach nieruchomości. 

4. Ostatecznego rozliczenia wnoszonych przez członków opłat – zaliczek w stosunku do 
poniesionych kosztów energii elektrycznej dokonuje Spółdzielnia oddzielnie dla każdej 
nieruchomości po zakończeniu roku kalendarzowego. 

5. Różnica wynikająca z rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej 
jest rozliczna w koszty eksploatacji danej nieruchomości - „rozliczenie mediów”.  
 

   

VII. Rozliczanie kosztów dostawy gazu do lokali mieszkalnych w budynkach z 
centralnymi gazomierzami zbiorczymi. 
 
1. W budynkach wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe, koszty zużycia gazu są 

ewidencjonowane i rozliczane odrębnie na  budynki lub ich części objęte gazomierzem 
zbiorczym., 

2. Zaliczkową opłatę za gaz ustala się na postawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu 
gazu w roku poprzednim z uwzględnieniem przewidywanej zmiany ceny w roku 
obrotowym w przeliczeniu na m² powierzchni  użytkowej lokalu, w budynkach z 
gazomierzami zbiorczymi: 

a. odrębnie dla lokali, objętych taryfą opłat detaliczną jak dla gospodarstw domowych 
wyłącznie w celu zużycia paliwa gazowego w gospodarstwie domowym, 

b. odrębnie dla innych lokali, objętych taryfą opłat biznesową, w których zużywane 
paliwo gazowe przeznaczone jest na inne potrzeby niż dla gospodarstw domowych, 

a szczególności   figurujących w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.   

3. Rozliczenia kosztów zużycia gazu dokonuje się  proporcjonalnie do m² powierzchni  
użytkowej lokalu w stosunku do sumarycznej powierzchni użytkowej lokali objętych tym 
samym gazomierzem zbiorczym według ewidencji Spółdzielni w ramach kilku budynków, 
budynku lub jego części. 
W przypadku trwałego odłączenia od instalacji gazowej lokalu, rozliczenie kosztów zużycia 
gazu następuje proporcjonalnie do ilości miesięcy partycypacji w kosztach zużycia paliwa 
gazowego.     

4. Rozliczenia kosztów zużycia gazu dokonuje się w sposób analogiczny do zastosowanych 
przez dostawcę gazu taryf w rozróżnieniu na pobieraną zaliczkową opłatę, o której mowa w 
pkt 2 Rozdziału VII niniejszego Regulaminu. 

5. Zmiana dotychczas stosowanej taryfy rozliczeniowej w lokalach, będącej podstawą do 
ustalania zaliczkowej opłaty za paliwo gazowe następuje po złożeniu w Spółdzielni 
pisemnego oświadczenia o zarejestrowaniu/wyrejestrowaniu działalności 
gospodarczej i przeznaczeniu pobieranego paliwa gazowego z uwzględnieniem 
niezbędnego okresu określonego w umowie z dostawcą paliw gazowych na zastosowanie 
zmiany taryfy. Po otrzymaniu w/w oświadczeń, Spółdzielnia składa u dostawcy paliwa 
gazowego oświadczenia odbiorcy wynikającego z Rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o 
przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku 
z sytuacją na rynku gazu o sposobie przeznaczenia paliwa gazowego w tym budynku.  

6. Wzór oświadczenia o zarejestrowaniu/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej i 
przeznaczeniu pobieranego paliwa gazowego w lokalu stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.   

6a.  Wzór zgłoszenia o trwałym odłączeniu od instalacji gazowej w lokalu stanowi Załącznik 
Nr.3 niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku nie złożenia lub złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w 
ust. 5, osoba, na której ciąży obowiązek złożenia oświadczenia, zostanie obciążona  
kosztami nałożonym przez dostawcę gazu z tego tytułu.  

8. Oświadczenia o zarejestrowaniu/wyrejestrowaniu działalności i przeznaczeniu 
pobieranego paliwa gazowego, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233  § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny.        
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9. W przypadku zmiany cen taryfy przez dostawcę  w ciągu roku obrotowego Spółdzielnia 
zobowiązana jest do ustalenia skutków zmiany ceny w celu ustalenia opłaty zaliczkowej w 
taki sposób, aby zapewniała wyłączne pokrycie ponoszonych kosztów zakupu paliw 
gazowych. 

10. Koszty dostawy gazu stanowią odrębną pozycję struktury opłat za użytkowanie lokali. 
Wynik – nadwyżka lub niedobór wynikający z ustalenia kosztów zakupu paliw gazowych i 
przychodów z otrzymanych zaliczek, podlega rozliczeniu po zakończeniu roku obrotowego, 
z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt 4 niniejszego Regulaminu. Decyzję w sprawie podejmuje 
Zarząd Spółdzielni.  

11. W przypadku zmiany właściciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, różnicę 
pomiędzy wniesioną zaliczką a faktycznymi kosztami wynikającymi z rozliczenia zakupu 
paliwa gazowego, strony uregulują we własnym zakresie i nie mogą kierować roszczeń z 
tego tytułu do Spółdzielni. Wynik rozliczenia z wyżej wymienionej różnicy uwidoczniony 
będzie na koncie aktualnego właściciela. 

12. Użytkownikom lokali nie przysługuje roszczenie o odsetki od kwot nadpłat wynikających z 
rozliczenia gazu - liczniki zbiorcze. 

    

VIII. Rozliczanie kosztów zużycia wody  i odprowadzenia ścieków. 
 
Zasady rozliczeń zużycia wody zimnej oraz wody zimnej służącej do podgrzania wody ciepłej i 
odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, użytkowych i innych pomieszczeniach w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zachęta” reguluje odrębny regulamin.  
  

IX. Rozliczanie kosztów eksploatacji dźwigów. 
 

1. Koszty eksploatacji i remontów dźwigów obejmują wydatki Spółdzielni na bieżącą obsługę 
eksploatacyjną tych urządzeń, nadzór techniczny nad nimi, zużycie energii elektrycznej.                 

2. Kosztami remontów dźwigów są rozliczane w ramach naliczanych odpisów na fundusz 
remontowy zasobów mieszkaniowych.  

3. Koszty eksploatacji i remontów dźwigów ewidencjonowane są odrębnie dla każdej 
nieruchomości - budynku. 

4. Kosztami eksploatacji dźwigów obciąża się tylko lokale znajdujące się w budynkach 
wyposażonych w dźwigi, położone powyżej parteru. Rozliczenie kosztów eksploatacji 
dźwigów na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób. 

5. W stosunku do lokali użytkowych obciążenie kosztami eksploatacji dźwigów w przeliczeniu 
na jednostkę fizyczną (jednostkę rozliczeniową m2 pow. użyt.), może być wyższa o 100% niż 
dla lokali mieszkalnych, jeżeli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty 
eksploatacji dźwigów. 

6. Ostatecznego rozliczenia wnoszonych przez członków opłat – zaliczek w stosunku do 
poniesionych kosztów eksploatacji dźwigów Spółdzielnia dokonuje oddzielnie dla każdej 
nieruchomości – budynku po zakończeniu roku kalendarzowego. 

7. Różnica wynikająca z rozliczenia kosztów eksploatacji dźwigów jest rozliczana w koszty 
eksploatacji danej nieruchomości – „rozliczenie mediów”.  

 

X.    Podatek lokalny – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

1. Opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych jako podatek lokalny nalicza się od 
lokali mieszkalnych i użytkowych w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Białegostoku.     

   
XI.    Rozliczanie kosztów konserwacji domofonów. 

1. Koszty konserwacji domofonów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla 
poszczególnych nieruchomości. 

2. Rozliczenia kosztów konserwacji domofonów na poszczególne lokale podłączone do tej 
instalacji dokonuje się jednolicie, niezależnie od charakteru lokalu, jego powierzchni czy 
liczby zameldowanych osób z wyjątkiem mieszkań nie posiadających „unifonów”. 

3. Różnica wynikająca z rozliczenia kosztów konserwacji domofonów jest rozliczana w koszty 
eksploatacji danej nieruchomości – „rozliczenie mediów”. 
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XII.    Zasady korzystania abonenta z dostępu do pakietu podstawowego programów 
telewizji kablowej w standardzie DVB-C Rozliczanie kosztów dostarczania 
sygnału TV.  

 Powyższe zasady określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

 

XIII.  Ustalanie opłat za użytkowanie lokali. 
 

1. Ustalone w wyniku rozliczeń obciążenia poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi oraz spłaty zobowiązań długoterminowych pokrywane są przez 
użytkowników lokali. 

2. Członkowie uczestniczą w spłacie kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego  na budowę ich 
umożliwiających obsługę zadłużenia w przewidzianym terminie. Wysokość oprocentowania 
kredytu określa bank. 

3. Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie 
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale , 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań 
Spółdzielni z innych tytułów, a także na pokrycie działalności społecznej i kulturalnej, 
prowadzonej przez Spółdzielnię. 

4. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali 
użytkowych, w tym garaży oraz miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach 
garażowych wnoszą opłaty jak w pkt. 3. 

5. Osoby niebędący członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, na fundusz 
remontowy, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej i kulturalnej prowadzonej 
przez Spółdzielnię. 

6. Właściciele będący członkami Spółdzielni wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów 
utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i 
utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z 
innych tytułów, na fundusz remontowy, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej i 
kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię bez możliwości korzystania z pożytków z majątku 
Spółdzielni. 

7. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni  są  obowiązani  uczestniczyć w wydatkach 
związanych  z  utrzymaniem  ich lokali, eksploatacją  i utrzymaniem nieruchomości wspólnych 
oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach jak 
członkowie Spółdzielni, proporcjonalnie do wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, z 
tym, że z działalności społeczno – kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię mogą korzystać 
odpłatnie na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią. Są oni również zobowiązani 
uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby 
zamieszkałe w określonych  budynkach lub osiedlu, w części nie pokrytej pożytkami i innymi 
dochodami z tych nieruchomości. 

8. Najemcy lokali użytkowych oprócz stawek czynszu najmu wnoszą opłaty na pokrycie świadczeń 
otrzymywanych za pośrednictwem Spółdzielni, takich jak : 
• dostawa wody, 
• wywozu śmieci, 
• dostawa energii elektrycznej, 
• dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody.                                       
Ponadto najemcy ci pokrywają ustalony odrębnymi przepisami podatek od nieruchomości. 

9. Obciążenia za lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni ustalane są na poziomie kosztu 
własnego i pokrywane ze środków przewidzianych na finansowanie działalności, na potrzeby 
której lokale te są zajmowane. 

10. Dzierżawcy terenów Spółdzielni wnoszą opłaty ustalone umową dzierżawy z doliczeniem opłat 
za świadczenia otrzymane za pośrednictwem Spółdzielni. (dostawa wody zimnej i wody ciepłej, 
energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.) 

11. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz zgodnie z zawartą umową w oparciu o przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
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12. Osoby zajmujące lokale spółdzielcze bez tytułu prawnego, obowiązane są do dnia opróżnienia 
lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie 
lokalu jakie byłoby obowiązane opłacać z tytułu najmu.   

13. Użytkownicy lokali korzystających z pakietu podstawowego Telewizji Kablowej wnoszą do 
Spółdzielni opłatę w wysokości i na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy 
Spółdzielnią i Operatorem TVK. Powyższe zasady określa Załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

14. Najemcy    lokali    użytkowych   i    garaży    wnoszą    opłaty    miesięczne za ich użytkowanie w 
wysokości określonej umową najmu z zastrzeżeniem, że opłaty te nie mogą być niższe od 
kosztów własnych spółdzielni. Termin wnoszenia opłat oraz termin ustania tego obowiązku 
określa umowa najmu.  

15. Opłata miesięczna za użytkowanie lokalu ustalana jest przez przemnożenie obowiązujących 
stawek opłat w poszczególnych pozycjach   i powierzchni lokalu lub liczby zamieszkałych osób.  
Wyliczona kwota podlega zaokrągleniu wg obowiązujących przepisów księgowych. 

16. Obowiązek ponoszenia opłat powstaje z dniem postawienia członkowi do dyspozycji lokalu, 
którym jest dzień wyznaczony na odbiór lokalu od Spółdzielni. W przypadku zwolnienia lokalu 
przez  użytkownika obowiązek ponoszenia opłat ustaje z dniem protokólarnego przekazania 
lokalu do Spółdzielni wraz z przekazaniem kluczy. 

17. Członek nie może potrącać ani obniżać swoich należności za użytkowanie lokalu. 
18. Opłaty o których mowa w rozdz. XIII powinny być uiszczane co miesiąc do 20 dnia każdego 

miesiąca bez dodatkowych wezwań. 
19. Zasada ta nie dotyczy właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni, których obowiązuje 

ustawowy termin wnoszenia opłat. 
20. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić  mieszkańców co najmniej 

na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.  
21. W przypadku zmiany wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni, w szczególności kosztów 

zakupu energii, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków, odpadów i nieczystości Spółdzielnia 
jest zobowiązana powiadomić mieszkańców na co najmniej 14 dni przed upływem terminu 
wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia m-ca poprzedzającego ten termin. Zmiana 
wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 

 
XIV. Zakres obowiązków Spółdzielni.    
                                                                       

W ramach inkasowanych opłat za używanie lokali Spółdzielnia obowiązana jest zapewnić:     
1. W zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych – utrzymanie  w należytym 

stanie technicznym i estetycznym budynków, sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i 
urządzeń oraz sprawną obsługę administracyjną. Rozdział obowiązków Spółdzielni i 
użytkowników lokali w zakresie napraw określa: 

• w odniesieniu do członków – regulamin uchwalony przez Rade Nadzorczą, 
• w odniesieniu do najemców – umowa najmu. 

2.  W zakresie eksploatacji dźwigów – stałe funkcjonowanie dźwigów. 
3. W zakresie dostawy gazu – stałe zabezpieczenie dostawy gazu z wyłączeniem przerw 

związanych z awarią instalacji, wymiana urządzeń i   wykonywaniem prób szczelności w ramach 
przeglądów instalacji gazowej. 

 

XV.  Zasady udzielania bonifikat. 

1. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie zimnej wody przez okres co najmniej jednego 
dnia: 
• użytkownikom mieszkań bez wodomierzy przysługuje bonifikata w wysokości 1/30 opłaty   

miesięcznej za zimną wodę, licząc za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w dostawie 
zimnej wody,  

• użytkownikom mieszkań z wodomierzami przysługuje bonifikata w wysokości 25 % od 
wody i odprowadzenia ścieków na osobę zamieszkałą w lokalu. 

Za dzień braku dostawy zimnej wody uważa się dzień, w którym przerwa w dostawie 
wystąpiła od godz. 6°° do 22°°. W przypadku wcześniejszego komunikatu o jednodniowej 
przerwie w dostawie zimnej wody, bonifikata w opłatach nie przysługuje. 

2. Unieruchomienie dźwigu. 
Użytkowników lokali korzystających z dźwigów zwalnia się z opłat w części dotyczącej 
eksploatacji dźwigów za każdy dzień unieruchomienia wszystkich dźwigów obsługujących 
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klatkę schodową w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za dzień unieruchomienia dźwigu 
uważa się dzień, w którym dźwig w godzinach od 6°° - 22°° był czynny mniej niż 10 godz.  
Podstawą do stwierdzenia czasu nieruchomienia dźwigu jest zgłoszenie lokatora przyjęte przez 
administrację osiedla oraz potwierdzenie przez firmę „Lift Service” – Białystok.. 

3. Bonifikaty w opłatach rozlicza się na wniosek administracji osiedla w okresach nie dłuższych 
niż rok obrachunkowy. Globalne kwoty udzielenia bonifikat stanowią zmniejszenie wpływów.  

 
XVI. Postanowienia  końcowe. 
 

1. Z dniem wejścia w  życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin z dnia 05.09.2013 r. 
Prot. Nr 79/13 

2. Niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3 (tekst ujednolicony) został uchwalony 
przez Radę Nadzorcza S.M.„Zachęta” w Białymstoku – Uchwała Nr 3/23 z dnia 17.01.2023r.  
Prot Nr 1/23 
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   Załącznik Nr 1 do Regulaminu  
                                                                                                               określającego zasady rozliczania  kosztów  GZM 

                                                                                                                  oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali 
                                                                                                                   mieszkalnych i użytkowych  

                                                                                                                 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w        
                                                                                                              Białymstoku  

 

ZASADY 
KORZYSTANIA ABONENTA Z DOSTĘPU DO PAKIETU PODSTAWOWEGO 

PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ W STANDARDZIE DVB-C  
§1 

Objaśnienia 

Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku,  
Operator – dostawca telewizji kablowej pakietu podstawowego, 
Abonent – odbiorca korzystający z sygnału dostarczonego przez Operatora, 
Pakiet podstawowy – programy gwarantowane przez Operatora nadawanych w standardzie DVB-C . 

 

§2 

Warunki korzystania z pakietu podstawowego sygnału TV 

1. Dostawcą sygnału jest Operator – działający na podstawie umowy w sprawie zapewnienia dostępu do 

pakietu podstawowego programów telewizji kablowej. 

2. Pakiet podstawowy gwarantuje dostęp do kanałów telewizji naziemnej DVB-C, zgodnie z umową 

zawartą przez Spółdzielnię z Operatorem. 

3. Do odbioru pakietu podstawowego w odbiornikach telewizyjnych nieposiadających wbudowanych 

dekoderów sygnału DVB-C niezbędny jest dekoder, który Abonent montuje we własnym zakresie. 

4. Uruchomienie dostępu do usługi dostarczenia sygnału TV w standardzie DVB-C (w pakiecie 

podstawowym) następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Spółdzielni przez Abonenta. 

We wniosku należy wskazać adres lokalu, w którym będzie uruchomiona usługa. Uruchomienie 

dostępu do usługi nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty doręczenia 

wniosku. 

5. Wstrzymanie dostępu do usługi następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Spółdzielni 

przez Abonenta. Po odłączeniu dostępu Abonent zwolniony jest z wnoszenia opłaty za usługę 

dostarczenia sygnału TV, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, liczonego po 

dokonaniu odłączenia sygnału. 

6. Koszty dostarczania sygnału TV (w pakiecie podstawowym) są ponoszone przez Abonenta zgodnie z  

Regulaminem określającym zasady rozliczania  kosztów  GZM oraz ustalania opłat za użytkowanie 

lokali 

        mieszkalnych i użytkowych  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku . 

7. W przypadku uruchomienia dostępu do usługi dostarczenia sygnału TV w terminie do dnia 15-go 

danego miesiąca włącznie, pobrana zostanie opłata za dany miesiąc. Natomiast w przypadku 

uruchomienia usługi po 15-tym dniu danego miesiąca opłata zostanie naliczona poczynając od 

następnego miesiąca. 

8. W przypadku wystąpienia usterki, awarii bądź okoliczności uniemożliwiających korzystanie z usługi 

dostarczenia sygnału TV w zakresie pakietu podstawowego, po zgłoszeniu Operator jest zobowiązany 

podjąć działania w celu przywrócenia dostępu do usługi pakietu podstawowego niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za 

przerwy w dostawie sygnału powstałe z przyczyn niezależnych od niego, w tym m.in. awarii zasilania 

energetycznego, klęsk żywiołowych i „siły wyższej”.  

9. Wszelkie usterki i nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi dostarczenia pakietu 

podstawowego sygnału TV należy zgłaszać telefonicznie do Działu Prawnego i Windykacji Spółdzielni. 

10. Odłączenie sygnału może być wykonane przez Operatora na wniosek Spółdzielni w przypadku 

zadłużenia w opłacie za dostarczenie pakietu podstawowego sygnału TV danego Abonenta powyżej 2 

miesięcy. Ponowne podłączenie sygnału będzie możliwe po uregulowaniu ww. zadłużenia. 
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(miejscowość) (data złożenia 

oświadczenia) 
(Imię / Imiona i Nazwisko / Nazwiska - 

czytelne podpisy osoby / osób 

posiadających tytuł prawny do lokalu) 

                                                                                                                   Załącznik Nr 2 do Regulaminu  
                                                                                                               określającego zasady rozliczania  kosztów  GZM 

                                                                                                                  oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali 
                                                                                                                    mieszkalnych i użytkowych  

                                                                                                                 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku  

 

Oświadczenie o zarejestrowaniu / wyrejestrowaniu działalności gospodarczej  
i przeznaczeniu pobieranego paliwa gazowego 

Oświadczam, że ja niżej podpisany: 

1. Imię i nazwisko osoby / osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres lokalu mieszkalnego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W w w. lokalu mieszkalnym została (zaznaczyć właściwe) 

Zarejestrowana  Wyrejestrowana 

działalność gospodarcza pod nazwą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. NIP zarejestrowanej / wyrejestrowanej działalności gospodarczej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Data zarejestrowania / wyrejestrowania działalności gospodarczej w ww. lokalu 

mieszkalnym: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Numer telefonu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczam, że w wyżej wymienionym lokalu mieszkalnym zużywam paliwo gazowe: 
(zaznaczyć właściwe) 

wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym,  

w celach prowadzonej działalności gospodarczej, 

w rozumieniu Art. 3 ust. 13 b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 

2021 r. poz. 716, z późn. zm.). 

9. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku o wszelkich zmianach związanych z 

użytkowaniem ww. lokalu, mającymi wpływ na rozliczenie zużywanego paliwa gazowego. 

10. Oświadczam, że jestem świadomy /a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z Art. 233 § 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

 

 

…………………………………  ……………………………                      ……………………………………………………………. 
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(miejscowość) (data złożenia 
wniosku) 

(Czytelne podpisy osoby / osób 

posiadających tytuł prawny do lokalu) 

(Podpis i pieczęć) 

                                                                                                                            Załącznik Nr 3 do Regulaminu  
                                                                                                               określającego zasady rozliczania  kosztów  GZM 

                                                                                                                  oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali 
                                                                                                                    mieszkalnych i użytkowych  

                                                                                                                 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku  

Zgłoszenie o trwałe odłączenie instalacji gazowej w lokalu 

Ja niżej podpisany: 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby / osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Adres lokalu mieszkalnego 

1. Wnoszę o trwałe odłączenie instalacji gazowej w wyżej wymienionym lokalu i 

nienaliczanie kosztów zmiennych zakupu paliwa gazowego. 

2. Zobowiązuję się do zastosowania urządzenia elektrycznego, służącego 

przygotowaniu potraw, o mocy nie przekraczającej ….………. kW* przydzielonej na 

lokal.  

3. Zobowiązuję się dostosować instalację elektryczną w lokalu do bezpiecznego 

użytkowania kuchenki elektrycznej (ochrona przeciwpożarowa, 

przeciwporażeniowa). 

4. Zobowiązuję się nie stosować samodzielnej ingerencji w instalację gazową i 

dokonywania jakichkolwiek zmian oraz stosowania innych urządzeń zasilanych 

gazem płynnym i stałym ( kuchenki  gazowe zasilane z butli gazowych, kochery, 

trzony kuchenne itp.). 

5. Trwałe odłączenie od instalacji gazowej nie zwalnia właściciela lokalu od udzielania 

dostępu do lokalu celem sprawdzenia szczelności istniejącej instalacji gazowej w 

szczególności miejsca zakorkowania. Właściciel lokalu zapewnia swobodny dostęp do 

całej instalacji gazowej znajdującej się w lokalu.               

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego 
powiadomienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku o wszelkich 
zmianach związanych z użytkowaniem lokalu, mających wpływ na rozliczenie 
zużywanego paliwa gazowego. 
    
  
 ………………………       …………………………             …………………………………………………………….. 

   
                                                                                                                         

 

Kierownik / Kierownik techniczny** Administracji Osiedla Piasta …… Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku potwierdza wydanie zgody na odłączenie 

lokalu od instalacji gazowej oraz odcięcie i zaplombowanie instalacji gazowej w wyżej 

wymienionym lokalu w dniu 

___ . ___ . _______r.                                                                                                 

     …………………………………………………………………… 

 

*   podaje Administracja Osiedla 

** niepotrzebne skreślić 


