
4. Z tytulu podatku od nieruchornosci dla lokali uzytkowych:
- dla nieruchomosci nr I - z 1,93 zVm2 na 1,89 7.1/m1 ,
.. dla nieruchornosci nr 2 - z 1,49 zllm2 na 1,91 zl/m",
dla nieruchornosci nr 2 (Iokale medyczne) - z 1,49 zl/m2 na 0,41 zl/rn",

- ella nieruchornosci or 3 - z 2,13 zVm2 na 1,94 ztln/ ,
-- dla nieruchornosci or 5 - z 1,65 zl/m2 na I ,94 z~/m! ,
.- dla nieruchornosci nr 5 (lokale rnedyczne) - z 0,40 zflm2 na 0,42 zl/m2 ,
~-dla nieruchornosci nr 6 -z 2,07 zVm2 na 1,93 zl/rn",
_.-dla uieruchomosci or 7 - r. 2,53 z.!Im2 na 1,91 zl/m",
-dla nieruchomosci nr 7 (lokale medyczne) -- z 2,53 ;d/rn~ na 0,40 zl/m2 .
-dla nieruchornosci nr 8 ._-z 1,85 zUm~ na 1,98 zl/rn",
+dla nieruchornosci nr 10 -z 1,887.Um' na 1,98ztlm2,
-- dla nieruchomosci nr II -- z 1,88 zflm2 na 2,03 zVm1 ,
- dla nieruchornosci nr 13 z I ,88 zUm~ na 1,96 ztlm2•

- dla nieruchornosci nr 15 - z 2,64 ztlm2 na 1,77 :"1.1/11;2.

3. z tytulu podatku od nieruchornosci dla lokali mieszkalnych:
-_.dla nieruchornosci nr I - z 0,12 ztin,z na 0, IJ zl/m",
- ella nieruchornosci nr 4 - z 0,12 zllm1 na 0,08 zJlm2 ,
- dla nieruchomosci nr 5 - z 0,12 zllm2 na 0, I°ztlm" ,
- dla nieruchornosci nr 6 --7..0,15 z1lm2 na 0, J 3 zl/m2 ,
- ella nieruchomosci nr 7 -- z 0,10 ztlm" na 0, II zl/m",
- dla n~eruchomo~c~ ~ 7. 0,09 zl/m?' zna 0,12 zUm2 ;
- dla nieruchornosci nr 13 - z 0,12 zllm na 0, IJ zl/rn' ,
- dIa nieruchornosci nr 15 - z 0,18 z1lm2 na 0,12 z1lm2 .
dla pozostalych nieruchomosci wysokosc oplaty pozostaje na niezmienionyrn poziomie.

2. z tytulu wieczystego uzytkowania ella lokali rnieszkalnych i uzytkowych:
- dla nieruchornosci nr 7 - z 0,35 z1lm2 na 0,23 ztlm} ,
dla pozostalych nieruchornosci wysokosc oplaty pozostaje na niezrnienionyrn poziomie.

dla pozostalych nieruchornosci wysokosc oplaty pozostaje na niezrnienionyrn poziomie.

I. z tytulu dostawy energii elektrycznej do celow ogolnych budynk6w dla lokali mieszkalnych:
- dla nieruchornosci nr 1 - z 4,06 zr/osobe na 5,27 zl/osobe,
- dla nieruchornosci nr 3 - z 4,48 zl/osobc na 5,18 zl/osobe,
- dla nieruchornosci nr 5 - z 8,69 zl/osobe na 9,87 zl/osobe,
- dla nieruchornosci nr 6 - 7. 6,31 zl/osobe na 7,25 zl/osobe,
- dla nieruchornosci nr 7 - z 19,50 zl/osobe na 17,87 zl/osobe,
- dla nieruchomosci nr 8 -- 7. 8,12 zl/osobe na 10,95 zl/osobe,
- dla nieruchomosci nr 13 - z 4,37 d/osoby na 8, 18 zl/osobe,
- dla nieruchornosci nr J 5 -- z 21,00 zl/lokal na 27,00 zl/Iokal,
- ella nieruchornosci nr 16 - z 8,12 zl/osobe na 11,57 zl/osobe,

Wprowadza sj~ nastepujqce zmiany oplat :

§2

Uchwala sie Plan gospodarczo - finansowy SM .Przy Metrze" na rok 20 IJ.
2. Plan gospodarczo - finansowy, 0 kt6rym 1110W3W ust. I, stanowi zalacznik nr I do niniejszej uchwaly.

§ I

Dzialajac na podstawie § 69 ust. I pkt I Statutu SM .Przy Metrze" i § 2 ust. I Regulaminu Rady Nadzorczej,
Rada Nadzorcza uchwala, co nastepuje:

w sprawie: Planu gospodarczo - finansowego SM "Przy Metrze" na rok 2013.

Uchwala nr 30/2013
Rady Nadzorczej SM "Pny Metrzc"

7.. dnia 21 listopada 2013 roku



d)

c)

b)

z tvtulu els.?rloatacji ,glaJQ.kali ui:.1kowl,'ch:
dla nieruchomosci nr 2
dla czlonkow z 3,44 zllm2 na 3,94 zl/m2;
dla nieczlonkow z 4,04 zt/ m2 na 3,97 .ll/m2 ,
dla nieruchomosci nr 5
dla c7..!onkow z 3,44 zl/m2 na 3,94 zllm2;
dla nieruchomo.sci nr 7
dla czlonkow z 5,03 zt/m2 na 4,83 zllm2 (poziom 0,+ I,,.2 z lok. 13,14,15);
dla nieczlonk<iw z 5,72 zl/ m2 na 5,52 zl/m2 (poziom 0, + 1.+2 z lok. 13, J 4,15);
d la czlonk6w z 3,30 zllrn2 na 3, I0 zllm" (Iok. zewn~trzne bez 13,14, I5):
dla niecztonk6w l. 3,99 7.11 rn! na 3,79 zllrn2 (Iok. zewOt;trzne bel. 13,14,15);
dla nieruchon7o.rci nr J 3

2.
a)

k)

Me..
It ')8 c Y(1.,J ifo -: I)"i{ {)4'1 CI(

;~t t 6 e /~ c, .: G. ({ 5 2 J d~ {!\rlO 2-c.)}

h)

g)

J)

e)

d)

c)

b)

0) dla nieruchomosci nr 1
dla czlonkow z 2,05 z{/mi.na 2,55 zl/m";
dla nieczlonkow z 3,21 z~/1T12na 4,64 zl/m",
dla nieruchomosci nr 2
dla czlonkow z 2,05 zl/m2 na 2,28 zl/m";
dla nieczlonkow z 3,21 zll m2 na 2,28 211m2,
dla nieruchomosci nr 3
dla czlonkow z 2,05 zl/m2 na 2,55 zl/m";
dla nieczlonk6w z 3,21 zll m2 na 2,81 zl/m";
dla nieruchomosci nr 4
dla czlonk6w z 2,05 zl/m2 na 2,55 zl/rn2;
dla nieczlonkow z 3,21 ztl m2 na 5,44 zl/m":
dla nieruchomosci nr 5
dla czlonkow z 2,05 zllml na 2,55 zl/m":
dla nieczlonk6w z 3,21 zV ml na 3,44 211m? ;
dla nieruchomosci nr 6
dla czlonk6w z 2,05 zUm2 na 2,55 zl/m2 ;
dla nieczlonkow z 3,21 zll m1na 4,46 zl/rn":
dla nieruchomosci nr 7
dla czlonkow z 2,45 zllm2 na 2,25 ztlm1 ;

dla nieczlonkow z 3,35 zf/ rn~na 3,15 zl/m2 ,

dla nieruchomosci nr 8
dla czlonkew z 2,05 zflm2 na 2,45 zl/m";
dla nleczlonkow z 3,21 zll rn2 na 2,84 zl/m2;
dla nieruchomoici nr 9
dla czlonkow z 1,59 zlIm2 oa 2,09 zl/mz;
dla nicczlonkow z t;1"'5" zlTmil-riIT,ml/ml;
dla nieruchomosci nr 15
dla czionkow z 2,30 zl/m2 na 2,80 zl/m' ;
dla niecztonkow z 3,03 zll rn2 na 6,69 zt/m":
dla nieruchomosci nr i6
dla nieczlonkow z3,21 zll rn2na 2,27 211m2;

dla pozostalych nieruchornosci wysokosc oplaty pozostaje na niezmienionyrn poziornic.

co

I. z t.l tU{U eksj-loatacji podstawowe] dla lokali mieszkal!.1Y£lL

Wprowadza sift nastepujqce zmiany oplat:

5. z tytulu dostawy energii clcktrycznej do celow og61nych budynk6w dla lokali
uzytkowych:
.....dla nieruchomosci nr 7 lokale na poziornie 0,+ 1 -- z 3,20 z1lm2 na 2,49 zl/rn",
-. dla nieruchornosci Ill' 7 lokale na poziornie +2 -- z 3,20 zllm2 na 0,18 ztlmL ,
- dla nieruchomosci nr ? lokale zewnetrzne i lokale na poziornie (-2) - t.0,28 zVm2 na 0,18 zlllTl' ,
- dla nieruchomosci nr 15 ..- z 0, I6 zl/m2 na I, J 3 z1lm1,
din pozostalych nieruchomosci wysokosc oplaty pozostaje na niezrnienionyrn poziornie.

- dla nieruchornosci I1r 16 - z 1,85 zUm2 na 1,94 ztlm2 ,

- pawilony hand lowe z dzialki 7/11 - z 1,49 z{/m2 na 2,35 zl/rn",
- pawilony handlowe z dzialki 7111- lokalc medyczne - z 1,49 zl/m" na 0,83 zl/rn",
- pawilony hand lowe z dzialki 18/16 - z. 2,07 zl/n/ na 1,94 ztlm2 ,

I ",.



Przewodn iczacy
Rady NadZ~)::~j S}'1.Przy Metrze"

/ d/'".-t_,.v1/
M reekWojtalewicz

Sekretarz
Rady ~zorczej ,SM ,!.)!.!:.y Metr~e:'

. \Jv/n·~Q 1{JLI1!tt.1Uo~-
'J ,ueytha Kolnierzak

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
§5

Do wykonania uchwaly zobowiazuje sie Zarzad SM .Przy Metrze"

S4s

Uzasadnienie dotyczace zrniany oplat zawiera CZySC opisowa Planu gospodarczo ..- finansowego SM .Przy
Metrze" na rok 20]3 oraz zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

§3

J. dla nieruchomosci nr 15 wprowadzona 7.05Ia_c:
oplata Z tytulu odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych w wysokosci 1,50 zllm2 p.u.;
oprata na rernonty dla lokali uzytkowych w wysokosci 1,50 zUrn';
oplata z tytulu odpisu na fundusz rernontowy dla rn iejsc postojowych w wysokosci 10 zl/rn.postojowe.

dla czlonkow z J ,44 zllm2 na 3,74 zl/m2 ,
e) dta nieruchomosci nr /5

dla czlonkow z 2,83 zlim2na 3,33 zl/m2:

.0 dla nieruchomosci nr 16
diu czlonkow z 3,44 z1lm2na 3,94 z!im2;
dla nieczlonkow z 4,04 zll m2 na 7,05 zl/m2 .



Warszawa, dnia 14.11.2013 r.

Plan

gospodarczo - finans wy

SM "Przy Metrze"

na 2013 r k.

ZalClcznik nr 1do Uchwaly Rady Nadzorczej
30 rI i 2-1. .;(.1'1 Zi)t 2nr z _n.a /
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ZJ~ ~\I tl,l. PQgatku gd lJj\<OJchom.9$.t::Lq.l.<.Il.o~i!UJliYiK9:,\) ell
- dla nieruehomosci nr 1 .- z 1,93 zl/m2 na 1,89 z!lm2,

4,

z 1)1ulu l'odatku o,d l]ierucho.mosci dla IQkali mi~szka)n) ch
- dla nieruchomosci nr I z 0, I 2 AIm' na 0,13 zllm2,
._.dla nieruchomosci nr 4 -. z 0,12 z!Jm2 oa 0,08 zllm2,
- dla nieruchomosci IU' 5 -. z 0, l2 ztlm" na 0, I° zllm2,
---dla niefllchomosci nr 6 -. z 0,15 zllm2 na 0,13 7,1/m2,

- dla nicruchomosci nr 7 .- z 0, I0 zllm2 na 0,11 zl/m2,
r- dla nieruchomosei nr 9 _. z 0,09 zl/m2 na 0,12 zUm2,

- dla nieruchornosci nr )3 - z 0, )2 ztlm2 na 0,13 zllm2 ,

- dla nieruchornosci nr 15 - z 0,18 zl!m2 na 0,12 zllm2.
dla pozostalych nieruchomosci wysokosc op!aty pozostaje na niczmienionym poziomie,

3.

Z[' tulu WiCci"ste~'o \I/Vikowania dla lokah mieszkaln\ch i uz Ikow, ch
- cil~'nicrucho~10S~i nr :.,-:..~ 0,35 ~1/m2 n~ 0,23 ZV~-2,-
dla p07..ostalych nieruchomosci wysokosc optaty pozostajc na niezmienionym poziomie.

2,

Od dnia 01 grudnia 2013 r. planuje si~ nastepujace zmiany optat.:
z L'':'YlUdos.!1lli:.' ener!.:.ii~e_kt!_)cznei do ceJQW o);61!1.::9hb.lJ,9ynkgwdla IQkali mieszkalnych:
- dla nieruchomosci nr I --.z 4,06 zl/osobe na 5,27 zl/osobe,
- dla nieruchornosci nr 3 - z 4,48 zl/osobe na 5,18 zl/osobe,
- dla nieruchornosci or 5 - z 8,69 zl/osobe na 9,87 zVosoby,
- dla nieruchomosci III6 -- z 6,31 zl/osobe na 7,25 zl/osobe,
- dla nieruchomosci or 7 - z J 9,50 zl/osobe na 17,87 zl/osob~),
- dla nieruchornosci rtf 8 - z 8,12 zl/osobe ua .I0,95 zl/osobe,
- dla nieruchomosci nr 13 ..· z4,37 zl/osobe na 8,18 zl/osobe,
- dla nieruchornosci nr 15 - z 21,00 zi/lokal na 27,00 zl/lokal,
- dla nieruchornosci nr )6·- z 8,12 zl/osobe na 11,57 zl/osobe,
dla pozostalych nieruchornosci wysokosc oplaty pozostaje na niozmienionym poziomie,

I.
1

PllInllglSho.dOl\::
Plan przychodow 7.. lokali rnieszkalnych, lokali uzytkowych i rnrejsc postojowych zaplanowany zostal w
wysokosci oplat obowiazujacych z uwzgleduieniem planowanych zrnian stawek. Sporzadzono nowe kalkulacje
oplat niezaleznych dla lokali rnieszkalnych, czesci lokali uzytkowych. Zmiana wysokosci oplat zwiazana jest z
dostosowaniern wysokosci stawek do kosztow zaplanowanych na rok 2013.

Kosztx uzvtkowania lokali
Koszry' utrzymania zasobow Spordzielni zostaly przedstawione w podziale na poszczegolnc nieruchomosci w
ramach, kt6rycb wyodrebniono nastepujace forrny: lokale mieszkalne, lokale uzytkowe, pozytki z nieruchomosci
oraz rniejsca postojowe (GZM idzialalnosc gospodarcza).

~alo:icnia~
Plan gospodarczo-finansowy obejmuje okres od 0) .01.2013 T. do 3 I ,12,2013 L

W Planic ua 20) 3 r, wyodrebniono przychody i koszry na poszczegolne nieruchornosci. Koszty i przychody
rozliczono z wyszczegolnieuiern na lokale rnieszkalne, uzytkowc, pozytki z nieruchomosci i rniejsca postojowe
oraz micnie spotdzielni (do wsp61nego korzystania idzialalnosc gospodarcza Spotdzielni).

Podsrawa do zaplanowania kosztow dzialalnosci cksploatacyjnej na 2013 T. byly aktualnie obowiazujace
umowy oraz rzeczywiscie poniesione koszty w roku 2012 i I potroczu 2013 r. W czesci planowanych koszrow
uwzgledniono srednioroczny wskaznik wzrostu cell rowarow i uslug konsumpcyjnych opublikowany przez GUS,
ktory w 2012 r.wyni6si3,7 %,
Koszty dotyczace oplat gruntowych zostary z.aplanowane w nastepujacy sposob :

l. podatek od nieruchornosci - koszty zaplanowano no podstawie Uchwaly Nr XLVlII237/2012 Rady
Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r., w sprawie okrcslcnia wysokosci stawek
podatku od nieruchotnosci 1111.2013rok,

2, uzytkowanie gruntu ~ koszty oplaty rOC7..11ej za wieczyste uzytkowanie gruntow, zaplanowano na
podstawie oswiadczenia 0 wypowiedzcniu wysokosci dotychczasowej oplaty wydanego przez Prezydent
Miasm Stolecznego Warszawy oral. na podstawie obowiazujacych optat.

Plan gospodarczo-finansowy SM 1/Przy Metrze " na 2013 rok



2

k)

j)

h)

g)

j)

e)

d)

c)

b)

dla nieruchomosci I1r 1
dla czlonkow z 2,05 zUm2 na 2,55 z}/m2 ;

dla nie czlonkow z 3,21 zl/ m2 na 4,64 z}/nl;
dla nieruchomosci nr 2
dla czlonkow z 2,05 zllm2 na 2.28 zl/m":
dla nie czlonkow z 3,21 zl/ m2na 2.28 zllm2 ;

dla nieruchomosci nr 3
dla czlonkow z 2,05 zl/m2 na 2,55 zllm2;
dla nie czlonkow Z 3,2) zU m2 na 2,81 zl/m2 ;

dla nieruchomosci nr 4
dla czlonkow z 2,05 zUm2 na 2,55 z1lm2;
dla nie czlonko ...v z 3,21 zl/ m?na 5,44 ztlm2;
dla nieruchomosci nr 5
dla czlonkow z 2,05 zllm2na 2,55 zllm2;
dla nie czlonkow z 3,21 zl/ m2 na 3,44 z{!m2;

dla nieruchomosci nr 6
dla czlonkow z 2,05 z}/m~ na 2,55 zllm? ;
dla nie cztonkow z 3,21 zV rn2 na 4,46 zl/m";
dla nieruchomosci nr 7
dla czlonkow z 2,45 zllm211li.2,25 zYrn2;
dla nie czlonk6w z 3,35 zl/ m2 na 3,15 zUm2,

dla nieruchomosci nr 8
dla czlonkow z 2,05 zVm2 na 2,45 zllm2 ;
dla nie czlonk6w z 3,21 zl/ m2 na 2,84 zUm2,

dla njg;.w:homosci nr 9
dracz~onk6~ ZV;12 na 2,09 zl/m2 ;
dla nie czlonk6w z 2,75 zU m2 na 2,99 zllm2 ;
dla nieruchomofci nr J 5
dla czlonk6w z 2,30 zUm2 na 2,80 zl/m2 ;
dIn nie czlonk6w z 3,03 zll m2na6,69 zllm2;
dla nieruchomo.\(ci fir 16

a)

I. z t_."i·lll eksploaracji [lodstawowej dla lokal imjes~Ka)n~ch:

It Od dnia 01 mar~3Q!_~.!::J)lanujc si~ nastepujqcc zrniany oplat.:
"'~-.. ,-.~-'-

5. 7.. t: ~uhl dostawj cner;;ii_.e!ektr:~cznej do cel6w o~'61n~chbud, nk6w dla lokali uz, ikow ch
- ella nieruchomosci nr 7 lokale na poziornie 0,+ I - z 3,20 zllm2 na 2,49 zl/m2,
- dla nieruchomosci nr 7 lokale na poziomie +2· z 3,20 zllrn2 na 0,18 ztltn2,
....ella nieruchomosci nr 7 lokale zewnetrzne i lokale na poziomie (-2) --z 0,28 zf!JI12 na 0,18 z1lm2)
= dla nieruchomosci nr 15 ._..zO,IGzllm2 na 1,13 zUrn2,
dla pozostalych nieruchomosci wysokosc oplaty pozostaje na niezmieuionyrn poziomie.

- dJa nieruchomosci nr 2 -- z 1,49 zllm2 na 1,91 zllm2,
- dla nieruchornosci nr 2 (lokale rnedyczn e) - z 1,49 zllm2 na 0,41 zJlm2•

- dla nieruchomosci nr 3 -. z 2, I3 zJ/m2 na 1,94 zlIm2,

. dla uieruchomosci or 5 - z 1,65 zUm2 na 1,94 zl/m",
- dla nieruchornosci nr 5 (IokaJe medyczn e) - z 0,40 zllm2 na 0,42 zVm2,
-- dla nieruchomosci nr 6··· z 2,07 zl/m2 na J ,93 zl/m",
dla nieruchomosci nr 7 - z 2,53 z1lm2 na 1,91 zl/m",

....dla nieruchornosci nr 7 (lokale medyczn e) .- z 2,53 zilm2 na 0,40 zl/m2 ,
..- dla nieruchomosci nr 8 ... 7. 1,85 zllml. rta 1,98 zllm1 ,

..- dla nicruchornosci or 10 _.z 1,88 Ah:n2 na 1,98 zl/m2,
...dJa nieruchomosci nr 1'] .- z I ,IlR zl/rn2 na 2,03 zl1m2,
..dla nieruchornosci nr I J - z 1,88 zUm2 na 1,96 zl:lm2,
_.dla nieruchornosci nr 15 -- z 2,64 z1lm2 n11 1,77 211m2,

- dla nieruchornosci nr J 6 z 1,85 zllm7 na 1,94 zllm2,
- pawilony handlowe z dziatki 71II - z 1,4-9zt/m2 na 2,35 ztlm2 •
- pawilony hand lowe z dzialki 7/11- lokalemedyczne --z 1,49 211m2 na 0,83 :d/m2,

- pawilony hand lowe z dzialki 18116 -- z 2,07 zl/m2 na 1,94 zUm2,

Plan gospodarczo-finansowy I..S'MrsPrzy Metrze" no 2013 rok
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Dzialalnosr..;molcczna. oswiatowa ikulturalnll
Planowany wynik rozliczenia koszt6w j przychod6w dzialalnosci jest ujemny iwynosi - 191 66& l.l.

~!.!~!lJ~:soldo "ozoH!ll~j.g.?;!.;t.!alnoscioc_eracl in~ ...t!].nanso_"Y.~jQ.!:ilz WI lli!i.z..rQ.!i~I..!.!bie\!le1.!Q
Mienie Spoldzielni tzn. tereny poza wyodrebnionymi nieruchornosciami, zostalo podziclone na mienie do
wspolnego korzystania (hydrofornie, trafostacje, drogi wewnetrznc) oral. nil mienie zwiazane z dzialalnoscia
gospodarcza.
Kosztami rnienia do wspolnego korzystania zostaly obciazone lokale rnieszkalne, uzytkowe j pozytki 7..
nicruchornosci proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej, koszty te Sl4 cz~§ci'l oplaty eksploatacyjnej
nicruchornosci. Z tcgo podzialu wylaczono nieruchornosc or 10, II, ktore sa zabudowane pawilonami
handlowymi.
Do poszczegolnych nieruchomosci przyporzadkowano proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej koszty
dotyczace pozostalej dzialalnosci operacyjuej i finansowej.
Na planowany wynik dl.aposzczegolnych nieruchomosci skladaja sie :
- bilans otwarcia roku 2013 (nadwyzka lub nicdobor przychodow nad kosztami),
. c/.9~c nadwy7..kibilansow<~jza rok 2011,
- planowany na rok 2013 wynik na gospodarce za~obami sp61dziclni,
- wynik na pozostalej dzialalnosci operacYincj i final1sowej.

WI nik flnansow-
Na dzien 31.12.2013 r. planuje sie wynik ujcmny w wysokosci ._ 3822 390 zl. Wynik ten obejmuje call)
dzialalnosc Spoldzielni tj. dzialalnosc GZM oraz dzialalnosc gospodarcza

OJ,I!!t' zJl tulu fl!.r.H.!~?;.!:I_remontow~:!Q
Wysokosc odpisu na fundusz remontowy na 1'01< 2013 pozostaje na dotychczasowym poziomie
iwynosic bedzie:

I) odpis dla lokali mieszkalnych w wysokosci 1,50 zl/rn"p.lI.,
2) odpis dla miejsc postojowych w wysokosci 10 zl/rniejsce postojowe.
Lokale uzytkowe wnosza tzw, opiate na rernonty w wysokosci rowniez l,50 zl/m" p.u.

3. dla nieruchornosci Ill' 15 '!PI'Owad-Z,Q.nazostaje:
oplata z tytulu odpisu na fundusz rcmontowy dla lokali mieszkalnych w wysokosci i,50 zl/rn'
p.u.;
oplata na rernonty dla lokali uzytkowych w wysokosci 1,50 zl/m";
oplata z rytulu odpisu na fundusz rernonrowy dla miejsc postojowych w wysokosci 10
zt/rn.pcstojowe.

j)

e)

d)

c)

b)

Z t_:x ILl!ll (.;ksl'ioaJacji dla IokaliUl:; tkow, ell:
dla nieruchomosci 11( 2
dia czlonkow z J,44 zllm2na 3,94-zl/m":
dla Hie cztonkow z 4,04 zll rn2na 3,97 zUm2;
dla nieruchomosci nr 5
dla czlonkow z 3,44 zllm2 na 3,94- zllm2;
dla nieruchomosci nr 7
dla czlonkow 7. 5,03 211m2 na 4,83 zllm2 (poziorn 0, + I,+2 z lok. 13,14,15);
dla nie czlonkow t.5,72 zVm2 na 5,52 zllm2 (poziom 0,+ 1,+2 z Ink. 13,14,15);
dla czlonkow z 3,30 zUm2 na 3,10 zllrn'/ (lok. zewnetrzne bel. 13,14,J5);
dla nie czlonkow z 3,99 z1lrr/ na 3,79 zl/m2 (lok. zewnetrzne bez 13,14,15);
dla nieruchomosci nr 13
dla czlonkow z 3,44 zflm1na 3,74 zl/m'l;
dla nieruchomosci nr 15
dla czlonk6w z 2,83 zflm2na 3,33 zJ:/rn2,
dla nieruchomosci nr 16
dla czlonkow z 3,44 zl/rn2na 3,94 zllm2,
dla nie czlonkow z 4,04 zll m2 na 7,05 zllm1

2.
a)

dla nil; czlonkow z 3,21 zi/ m1na 2,27 zl/m2 ;

dla pozostalych nieruchornosci wysokosc oplary pozostaje na niezmienionym poziornie.

Plan gospodarczo-finansowy SM" Przy Metrze " na 20 j 3 rok



I. odpis na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych, uzytkowych i rniejsc postojowych w zwiazku
z uplywcrn w roku 2013 terrninu rekojrni i gwarancji na wykonane roboty dla budynku Belgradzka
14.

Wprowadza sie oplaty zalezne od Spoldzielni z nastepujacych rytulow:

1. eksploatacji podstawowej z uwagi na dostosowanie wysokosci oplat do kosztow przewidywanych
na rok 20 I3. Podstawa do zaplanowania kosztow dzialalnosci eksploatacyjnej na 2013 r. byly
aktualnie obowiazujace umowy oraz rzeczywiscie poniesione koszty w roku 20 12 i t polroczu
20 i 3 r. W czesci planowanych kosztow uwzgledniono srednioroczny wskaznik wzrostu cen
towarow i uslug konsurnpcyjnych opublikowany przez GUS.

Zrnienia sie wysokosc oplat zaleznych z nastepujacych tytul6w:

3. podatku od nicruchornosci, z uwagi na dosrosowanie wysokosci oplat do planowanych kosztow na
rok 2013. Koszty zaplanowano na podstawie Uchwaly Nr XLVI1l237/2012 Rady Miasta
Stoleczncgo Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r., w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku
od nieruchornosci na 2013 rok.

2. uzytkowania grunru - koszty optaty rocznej za wicczyste uzytkowanie gruntow skalkulowano na
podstawie oplaty w noszonej do Urzedu M iasta.

I. dostawy energii elektrycznej do celow og61nych budynk6w, z uwagi na dostosowanie wysokosci
oplat dla niektorych nieruchornosci do poziomu kosztow zaplanowanych w roku 2013 i liczby osob
zam ieszkalych w poszczegolnych n ieruchomosciach.

Zmicnia si~ wysokosc oplat niezaleznych z nastepujacych tytulow:

UZASADNIENIE

Zalacznik nr 2 do Uchwaf),
Rady Nadzorczej I1r .3.,012013

z: dnia 2,..A .M2013 r
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Razem: 6 232 635
Koszty og6106biura Zarzqdu rozdzie/one zostaly na dzialalnosc GZM oraz pozostete. dzialalnosrJ
gospodarczq struktu(q przychod6w.

5800

78000

8400
30000

15000

9000

8500

105000

122500

a------
95 000

·f - .. ~...24 .ubezpie?zenie
_._25 tprowizje bankowe
_. .?.§._Joplaty sqdowe (w tym notar~I!l~ .

27 pozostale koszty (uslugi pocztowe, oplaty skarbowe, malerialy, KRS)

23.4 inne (ubezpieczenie RN. rozmowy tet.)

L.p. Planowane koszty
2013 rok

Wyszczeg61nienie

Planowane koszty Biura Zarzadu na rok 2013
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Koszty
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, Mienie do w'p6In"go I Mieni. dzioJalnost I "Hking ,spolecr.ny IMlenic 7. nieruchnmosci lokale
korzystania ,gosl'odarcza Lanciegn uzytkowe imiejsca postojowc) '

Wy~7.czeg·<llnicnic

---------------_.--_._-----------------..,---

Planowane przychody i koszty Mienia Spoldzleln! l1a rok 2013
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L.p. Wyszczeg61nienie Plan na 2013 rok
I. Wynik z lat ubiegtych 0
II. Przychody w roku: 48300
III. Koszty w roku: 239968
IV. Wynik dotyczacy roku (II-III) -191 668

Planowane przychody i koszty Klubu "Przy Lasku" na rok 2013
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I- stan poczatkowy na N 12 wynosi 7,366.64 zt i zostanie przeksieqowany na rundusz Og61nosp61dzielczy

15247589V. Stan na koniec okresu sprawozdawczego ( I + " - "' + IV)

I ..... ._ .. [.....""-,.._._--_._ ..--:

L.p. [ Wyszczegolnienie Plan 2013 rok
I. IStan poczq_tkowy funduszu remontowego 16135700

""".,1",,,,.. §,~~!.:.E.?_~~3~!:.o..v.'..Y.,,!un~~~,~1lo~E!0osp6IdziE'~~~1l2._..__ "._. ,,,.,,. ._.."",?,,,?,~~~g.?
2 Stan poczqtkowyfunduszuna nieruchomosciach I .. IX 10 911 395 *
II. Przychody funduszu remontowego w okresie sprawozdawczym: 4081 350

1 Odpisw ciezar koszt6wlokalimieszkalnych 4 009 430- -_.."",,"'._--- """'-,,---- _.._-"_._,.,-"'----,,.._---_.- --"..,,""'''''-_.,,-_ .._,
~_j.9dP,~ w ci~zarn~lsc postojo~:'Y~h____ "__ ..._ __ 61920
3 Odzyskaneodszkodowaniew ramachubezpleczeniaTU "UNIOA" SA 1a 000
111,. Koszty funduszu remontowego 4969 461

._] _!Kosztyprac rem0'2!9,~ch ._ ....._ . .,,_ ,_._ 2890 664

~IReze~a fu~.~~u re~~to~~2_~_p'ra.(;.~ int,:!,~~j~~.,", __, '''.'''''_''w...._,~.?,~".?~,6

. -}-I·~~~~~~~:~:~~~:~~~;;;~'~~;yst~~ych·~~Od,~~;_~ 20-12~____ _ ...' _! !~~:~;.
6 ~..~_gr~~y..[~r.~LJ~~pie~!,io~~_, "",_",. __ ", ",.."..", """,."..._...__ ".."....__."""."...""".,,,,.__"'..._"',,?. qQ2
7 Odsetkiod pozyczkiWFOS a
IV. Fundusz og6lnosp61dzielczy

Planowane koszty funduszu remontowego na rok 2013
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Z-ca Przel'£'dniCZi/Cego
Rady pa'7..?f..'~(tr)l,':!.t;_rzyMetrze"

Zblgr' t~mro2
i
!\ I

J

Sekretarz
Rady Nad..OliJeJ SM .Przy Metrze"

I. ll/il!f(!{ /'
SfiniSI.IjV,,(;lJJftowih

Uchwala wchodzi w zycie z dniem pcdjecia.

§3

Do wykonania uchwaly zobowiqzuje ste Zarzad SMIIPrzyMetrze"

§2

Z dniem 01.12.2005 r. obniza sle odpis na fundusz remontowy dia lokali mleszkalnych
uzvtkowvch z 2,30 zll m2 p.u. na 1,50 zf/m2 p.u.•

§l

Dziatajq_cna podstawie § 64 ust. 1 pkt 11 Statutu SM "Przy Metrze" i § 2 pkt 12 Regu/aminu
Rady Nadzorczej, Rada Nadzorczauchwala co nastepuje:

w sprawie: zmiany wysokosci odpisu na fundusz remontowy od 01.12.2005 r.

Uchwata nr 121/2005
Rady Nadzorczej SM "Przy Metrze"

z dnia 23 listopada 2005 roku
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

§4

Zobowiazuje sie Dzial Ksiegowosci do naliczania powyzszych oplat zgodnie z podjeta
uchwala,

§3

W zwi~u z urzedowa zmiana oplat za pobierana wode podwyisza si~ z dniem
1.04.1998r. kwartalna oplate manipulacyjna /eksploatacyjna/ od lokali mieszkalnych
posiadajacych indywidualne Iiczniki wody z 0,15 zllm2 na ~,18 .~I(rn2.

§2

Z dniem 1.04.1998r. podwyisza sif oplate czynszowa w lokalach mieszkalnych z
tytulu zmiany stawki za:
- wode ikanalizaeje z 1,41 z1lm3 na 1,86 zlIm3.

§ 1

'"Dzialajac na podstawie Uchwaly Nr 251CXIIJ98 Zarzadu Miasta Stolecznego
Warszawy z dnia 27.01. ]998r. w sprawic oplat za wode iwprowadzanic sciekow oraz
na podstawie § 81 statntu Spoldzielni, Zarzad SM "PrzyMetrze uchwala, co nastepuje:

w sprawie: podwyzszenia oplat czynszowych w lokalach mieszkalnych z tytulu
zmiany stawki za wode ikanalizacje,

Uchwala or 69 /98
Zarzadu SM "Przy Metrzc"

z dnia 11.03.1998r.

-. )).-

,.' -, )
(_..J
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Zarzad Spoldzielni

Traci moe Uchwala Zarzadu nr 187 z delia 08.10.2002r.

d) systemu sluzacego ochronie danych C w tyro dowodow ksiegowych,
ksiag rachunkowych :i innych dokumentow stanowiacych podstawe
dokonanych w nich zapisow) zalacznik nr 6

c) zasady prowadzenia ksiag rachunkowych, w tym:
- Zakladowego Planu Kant zalacznik nr 3
- wykazu zbior6w danych tworzacych ksiegi rachunkowe na
komputerowych nosnikach danych zalacznik nr 4

- opisu systemu przetwarzania danych (systemu infonnatycznego)
zalacznik 111' 5

b) metod wyceny aktywow ipasywow oraz ustalenia wyniku finansowego
zalacznik In- 2

a) ogolnych zasad prowadzenia ksiag rachunkowych zalacznik ill' 1

Przyjete zasady polityki rachunkowosci maja na celu przedstawienie
obowiazujacych w spoldzielni:,

Na podstawie przepisow art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r, 0
rachunkowosci (tj.: Dz.U, z 2002r. Nr 76, paz. 694 z pozn. zm.) wprowadza sie
jako obowiazujace do stosowania w spoldzielni od dnia 1 stycznia 2008 roku
okreslone w niniejszej uchwale zasady po lityki rachunkowosci.

§ 2.

§l.

w sprawie: przyjecia j zatwierdzenia do stosowania w spoldzielni
podstawowych zasad polityki rachunkowosci

Uchwala nr 137 Zarzadu
Spoldzielni Mieszkaniowej "Prey Metrze"

z dnia 16·wrzesnia 2008 r.
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a) zasade podwojnego ksiegowania,
b) systernatycznego ichronologicznego prowadzenia ewidencji na

kontach ksiegi glownej,

4. Ewidencja ksiegowa 11akontach ksiegi glownej speluia nastepujace
zasady:

3. Dziennik umozliwia uzgodnienic jego obrot6w z obrotami zestawienia
obrot6w i sald kent ksiegi glownej.

2. Program komputerowy stosowany w spoldzielni w pelni zabezpieeza
powiazanie poszczeg61nych zbior6w stanowiacych ksiegi rachunkowe w
jedna calosc, ktora stanowi ksiega glowna, ksiegi pornocnicze, zestawienie
obrot6w i sald oraz dziennik.

1 Ksiegi rachunkowe spoldzielni prowadzone sa przy uzyciu komputera z
wykorzystaniem program6w informatycznych wspomagajacych ich
prowadzenie.

§3.
Technika prowadzenia ksiag rachunkowych

3. W sklad roku obrotowego wchodza okresy sprawozdawcze, ktorymi sa
kolejne miesiace kalendarzowe.

2. Ksiegi racbunkowe zamyka sic na dzien konczacy rok obrotowy.

1. Okresem obrachunkowym spoldzielni jest rok kalendarzowy
rozpoczynajacy sie ad dnia 1 stycznia, konczacy sie w dniu 31 grudnra,

§2.
Okreslenie roku obrotowego iwchodzacych w jego sklad okresow

sprawozdawczych

Ksiegi rachunkowe Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Merrze"
prowadzone sa w siedzibie Spoldzielni Warszawa u1.Lanciego 12.

§ 1.
Miejsce prowadzenia ksiag rachunkowych

Zalacznik nr 1 do uchwaly Zarzadu nr 137 z dnia 16. 09.2008 r.
Ogolne zasady prowadzenia ksiag rachunkowych
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5. Szczegoly dotyczace systernu przetwarzania danych, wykazu zbior6w
danych tworzacych ksiegi rachunkowe na komputerowych nosnikach
danych oraz zasady przcchowywania .i archiwizowania zawarto w
dokurnentacji uzytkownika.

6 Ksiegi rachunkowe spoldzielni obejmuja;
a) Dziennik,
b) Konta ksiegi gl6wnej sluzace do chrouologicznego i

systematycznego ujecia wszystkich zdarzen ioperacji
gospodarczych,

c) Konta ksiag pomocniczych.
7. Konta ksiag pornocniczych prowadzi sie dla:

- srodkow trwalych,
- wartosci niematerialnych iprawnych,
._srodkow trwalych w budowie,
- inwestycji,
Z'lP'1<:c'}\\'1

- rozrachunkow Z odbiorcann I dostawcanu,
- rozrachunkow publicznoprawnych
- rozrachunkow z pracownikami,
- pozostalych rozrachunkow,
- operacji sprzedazy,
- kosztow,
- odpisow amortyzacyjnych i umoizeniowych,
- ewidencji szczegolowej dla potrzeb VAT
- ewidencji stanu funduszu wkladow mieszkaniowych,
- ewidencji stanu funduszu wkladow budowlanych,
- ewidencji stanu funduszu udzialowego,
- innych istotnych dla spoldzielni skladnikow aktywow i
pasywow

8 Urzadzeniem ewidencyjnym srodkow trwalych jest "Ksi<rga inwentarzowa
srodkow trwalych" z podzialem na grupy srodkow trwalych, ktora
obejmuje nastepujace pozycje:

- numer iuwentarzowy odrcbny ellakazdego obiektu,
- dare przyjecia na stan, nurner dowodu, rodzaj dowodu,

11',d,','\(n1b)~!n\
- lIazw~ srodka trwalego,
- symbol klasyfikacji rodzajowej srodka rrwalego,
- wartosc - POCZl;ttkOWC\.,

c) zapewnieuia chronologicznego ujecia zdarzen gospodarczych icb
kolejna numeracic, ci~lgfOSC)

d) hczenia sum zapisow oraz umozliwia jednoznaczne powiazanie ze
sprawdzonymi izatwierdzonyrni dowodarni ksiegowyrni.



4

W spoldzielni wyst~Ptlj'l nastepujace sposoby przeprowadzania inwentaryzacji:
a) spis z nanny,
b) potwierdzenie said,
c) weryfikacja danych ksiegowych.

1. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu
zliczenia i zapisaniu ilosci rzeczowych sldadnik6w majatku oraz ustalenia
droga ogledzin ieh jakosci.
Przedmiotem inwentaryzacji ta droga mega bye:
g got6wka w kasie,
~ papiery wartosciowe,
o srodki trwale w eksploatacji,
• maszyny i urzadzenia wchodzace w sklad srodkow trwalych w

budowie,
• materialy , towary w magazynie;
Ii inne rzeczowe skladniki rnajatku.

2. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od
kontrahentow pisernnych infonnacji 0 stanie srodkow, kredytow i

§4.
Metody i terminy inweutaryzowania skladnikow majatkowych

- zmiany wartosci nastepujace w okresie uzytkowania,
- rOCZllqstope amortyzacji,
- roczna imiesieczna kwote amortyzacji,
- umorzenie dotychczasowe,
- wartosc .- netto,
- date wycofania z uzytkowania inumer dowodu,
- inne dane ( dzial, stanowisko kosztow itp.).
9. Urzadzeniem ewidencyjnym wartosci niematerialnych iprawnychjest

.Ksiega wartosci niematerialnych iprawnych", kt6ra obejmuje
nastepujace pozycje:

- numer inwentarzowy,
- llazw~
- date zakupu lub wytworzenia,
- date ksiegowania inumer dowodu nabycia,
- date oddania do uzytku,
- wartosc - poczatkowa,
- roczn<:t:stope amortyzacji,
- wartosc - amortyzacji rocznej, miesiecznej iod poczatku uzytkowania,
- wartosc - netto,
- date pelnego umorzenia,
- date inumer dowodu wycofania z ewidencji,
- inne dane (dzial, stanowisko koszt6w itp.).
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rozrachunk6w widniejacych w ich ksiegach rachunkowych,
W clrodze potwierdzenia said mega bye inwentaryzowane stany
nastepujacych aktyw6w ipasyw6w:

• aktywow finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub
przechowywanych przez inne jednostki (w tym srodkow pienieznych),

• kredyt6w bankowych,
c.> salda naleznosci,
iii salda zobowiazan,
• salda udzielonych iotrzymanych pozyczek,
e naleznosci izobowiazania wobec praeownik6w
Nie wymagaja pisemnego potwierdzenia salda:
• rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie

prowadzacymi kS18£rachunkowych
• rozrachunki objete pow6dztwem sadowym lub postepowaniem

egzekucyjnym,
• rozrachunki z tytulow publicznoprawnych,

3. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na usta1eniu prawidlowego i
realnego stanu ewidencyjnego saId aktyw6w ipasyw6w nie podlegajacych
spisowi z natury lub uzgodnieniu, Dokonuje si~jej poprzez porownanie
sald aktyw6w lub pasyw6w z wlasciwymi dokumentami istanami
faktycznymi istniejacymi na okreslony dzien..Tym rodzajem
urwentaryzacji obejmuje sie w spoldzielni:
• srodki trwale, do ktorych dostep jest znacznie utrudniony,
• grunty
• inne nieruchomosci,
tl wartosci niematerialne i prawne,
• srodki trwale w budowie ,
• aktywa fmansowe (udzialy lub akcje, inne aktywa finansowe ),
• dostawy w drodze,
• naleznosci sporne iwatpliwe,
• rozliczenia miedzyokresowe kosztow,
• kapitaly,
• rezerwy,
• zobowiazania z tytulu dostaw nie fakrurowanych,
• rozrachunki publicznoprawne,
• zobowiazania wobec pracownikow,
• fundusze specjalne,
o roszczenia z tytulu niedobor6w i szkod,
~ dane podlegajace wykazanin w sprawozdaniach finansowych, a

wynikajace z ewidencji na kontach pozabilansowych,
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Zalacznik nr 2 do uchwaly Zarzadu nr 137 Z dnia 16. 09.2008 r.

o inne skladniki aktyw6w ipasyw6w, jezeli przeprowadzenie ich spisu z
natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie byto mozliwe.

4. Terminy inwentaryzowania skladnikow majatkowych.
Ustala sie nastepujaca czestotliwosc inwentaryzowania skladnikow
majatkowych:
a) co 4 lata (w zwiazku z tym, ze skladniki majatkowe znajduja si~ na
tcrenie strzezonym. W spoldzielni wiekszosc budynkow ibudowli nie jest
na terenie strzezonym ale uznaje sie ze tego typu ST nie mega bye
przedmiotern kradziezy i traktuje sie je talc same jak strzezone):

• srodki trwale,
o maszyny iurzadzenia wchodzace w sklad srodkow trwalych w

budowie,
b) co role

• zapasy towar6w imaterialow objetych ewidencja ilosciowo
wartosciowa

• pozostale skladniki aktyw6w ipasyw6w.
5. Ustala sie nastepujace terminy inwentaryzacji:

a) na dzien bilansowy kazdego roku sprawozdawczego inwentaryzuje sie:
• aktywa pieniezne,
e kredyty bankowe,
• papiery wartosciowe,
• materialy, towary, ktore na dzien ieb zakupu podlegaja

jednorazowemu odpisowi w koszty,
• skladniki aktywow ipasywow, kt6ryeh stan ustala sie w drodze

weryfikacji,
b) W ostatnim kwartale roku sprawozdawczego:

• srodki trwale,
• srodki trwale w budowie,
• materialy itowary,
• salda naleznosci,
• salda zobowiazan,
• salda udzielonyeh i otrzymanych pozyczek,

6. Inwentaryzacje przeprowadza sie rowniez w przypadkaeh.
til zmiany osoby materialnie cdpowiedzialnej,
fI na dzien, w ktorych wystapily wypadki losowe lub inne przyczyny, W

wyniku ktorych nastapilo naruszenie stanu skladnikow majatku.
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Srodki trwale 3 500,00 zl amortyzowane sa w 100% w miesiacu przekazania
do uzytkowania.

Odpis6w amortyzacyjnych od ujawnionych srodkow trwalych nieobjetych
dotychczasowa ewidencja dokonuje sie od miesiaca nastepujacego po
miesiacu wprowadzenia ich do ewidencji.

Srodki trwale 0 wartosci powyzej wartosci granicznej 3 500,00 zl okreslonej
w ustawie 0 podatku dochodowym od osob prawnych podlegaja amortyzacji,
poczawszy od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po rniesiacu
przelcazania ich do uzytkowania do konca miesiaca, w kt6rym nastepuje
zr6wnanie surny odpis6w amortyzacyjnych z ich wartoscia poczatkowa, lub
w kt6rym postawiono je w stan likwidacji, zbyt lub stwierdzono ich niedobor.

Srodki trwale kontrolowane przez spoldzielnie , 0 wartosci poczatkowej
od 0,00 zl do wartosci nie przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach
podatkowyeh 3 500,00 zl , zaliczane Set do srodkow trwalych prowadzonych
w ewidencji ilosciowej, iobciazaja koszty spoldzielni w momencie wydania
do eksploatacji iobjete Set ewidencja ilosciowa
Kazdy srodek trwaly jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacja

Rodzajowa Srodkow Trwalych (KRST).
Srodki trwale spoldzielni dzielone sa na

- srodki trwale finansowane funduszem udzialowym, wkladow
mieszkaniowych ibudowlanych tzw. spoldzielczy zasob
- srodki trwale finansowane innymi zrodlami tzw. pozostale.

§2.
Umorzenie - amortyzacja

Stosowane przez spoldzielnie zasady rachunkowosci w zakresie metod wyceny
aktywow ipasyw6w oraz zasad ustalania wyniku finansowego dostosowane sa
do przepisow wynikajacych z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0
rachunkowosci z pain. zm., ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku 0
spoldzielniach mieszkaniowych z pozn. zm. oraz ustawy z dnia 16 wrzesnia
1982 roku - prawo spoldzielcze Z pozn zm.

§1.
Obowiazujace zasady wyceny aktywow ipasyw6w

Obowiazujace w sp61dzielni mctody wyceny aktyw6w i
pasyw6w oraz zasady ustalania wyniku finansowcgo
sp6ldzielni.
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Wartosci niematerialne iprawne 0 wartosci poczatkowej nie
przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach podatkowych jake dolna
kwota, od ktorej skladniki rnajatku zalicza sie do wartosci
niematerialnych i prawnych, odpisuje sie jcdnorazowo w koszty.

Popr-wno-c pf"yjr;~(vch do planu arnonvzacu okresow uzywania i innvrh
danych jest przez spoldzielnie okresowo weryfikowana. Ustalone illug,t
weryfikacj: 110\vestawki amortyzacvjne stosuje sic w nastepujacym roku
obrotowym.

W przypadku srodkow trwalych, na ktorych wartosc wplyw na szybki
postep techniczuo-ekonomiczny, stawki amortyzacji Set podwyzszane
stosownie do limitow okreslonych w przepisach podatkowych,

Kwoty rocznych odpisow amortyzacyjnych umorzeniowych) ustala sie:
- metodaliniowa droga systematycznego rozlozenia wartosci
poczatkowcj danego srodka trwalego Jubwartosci niematerialnej i
prawnej na przewidywane lata jego uzytkownika, proporcjonalnie do
uplywu czasu w rownych ratach,
- z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzaeji W odniesieniu do
srodkow trwalych uzywanych lub ulepszonych, po raz pierwszy
wprowadzonych do ewidencji.

Plan amortyzacji zawiera 111.1.11.:
o llumer inwentarzowy,
e symbol klasyfikacji rodzajowej,
.. nazwv obiektu,
.. date przyjecia do uzytkowania,
(I) wartosc poczatkowa,
• metode amortyzacj i,
• stope roczncj amortyzacji,
o roczna imiesieczna kwote odpisow.

Podstawe dokouywania odpisow amortyzacyjnych (umorzeniowych)
srodkow trwalych J wartosci niernaterialnych iprawnych stanowi aktualny
plan amortyzacji sporzadzany na pierwszy dzien kazdego roku obrotowego,
okreslajacy stawki ikwoty rocznych odpisow poszczegolnych srodkow
trwalych.



9

. .
1wycenia:
- wcdlug zasad obowiazujacych dla srodkow trwalych j wartosci

niematerialnych iprawnych, czyli wedlug ceny nabycia lub koszt6w
wytworzenia, lub wartosci przeszacowanej, pomniejszonych 0 odpisy
amortyzacyjne, oraz odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci,
- wedhig ceny rynkowej,
- wedhig inaczej okreslonej wartosci godziwej.

Wartosci niematerialne iprawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje sie

Nieruchomosci zaliczane do inwestycji ewidencjonuje sie iwycenia:
- wedlug zasad obowiazujacych dla srodkow trwalych iwartosci
niematerialnych iprawnych, czyli wedlug ceny nabycia lub kosztow
wytworzenia, lub wartosci przeszacowanej, pomniejszonych 0 odpisy
amortyzacyjne oraz odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci,
- wedlug ceny rynkowej
- wedlug inaczej okreslonej wartosci godziwej.

Srodki trwale w budowie wycenia sie w wysokosci ogolu kosztow
pozostajacych w bezposrednim zwiazku z ich nabyciem lub wytworzeniern
pomniejszonych 0 odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci.

Srodki trwale iwartosci niematerialne iprawne wycenia sie wedlug cen
nabycia lub kosztow wytworzenia, lub wartosci przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny) pomniejszonych 0 odpisy amortyzacyjne, a takze 0
odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci. Srodki trwale iwartosci niematerialne
iprawne amortyzuje sie metoda liniowa. Srodki trwale sfinansowane
funduszern udzialowym lub funduszem wkladow mieszkaniowych i
budowlanych umarza sie w ciezar odpowiednich funduszy.

§ 4.
Wycena pozostalych aktyw6w i pasyw6w

Nie podlegaja amortyzacji srodki trwale zaliczane do spoldzielczych
zasob6w mieszkaniowych.

§ 3.
Wycena srodkow trwalych iwartosci niematerialnych j

prawnych

Wartosci niematerialne iprawne amortyzuje si~ przy uwzglednieniu
minimalnych dlugosci okres6w amortyzacji okreslanych w przepisach
podatkowych.
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Udzielone pozyczki wycenia sic w kwocie wymagajacej zaplaty, z
zachowaniem zasady ostroznosci, czyli do kwoty glownej dolicza sie nalezne
odsetki za okres objety sprawozdaniem finansowym, chocby nie staly sie
jeszcze wymagalne, Wartosc udzielonych pozyczek koryguja odpisy
aktualizujace ich wartosc.

Naleznosci wycenia sie w kwocie wymagajacej zaplaty, z zachowaniern
zasady ostroznosci, czyli po uwzglednieniu odpisow aktualizujacych ich
wartosc.

Inwestycje krotkoterminowe wycenia sie wedlug:
a) wartosci rynkowej,

Inwestycje krotkoterrninowe, dla kt6rych rue istnieje aktywny rynek,
wycenia sie w wartosci godziwej.

Zapasy materialow, wycenia sie wedlug cen nabycia.
a) spoldzielnia prowadzi ewidencje materialow ilosciowo-

wartosciowa,
Przyjecie materialow do magazynu nastepuje wedlug:

a) rzeczywistych cen zakupu,
Rozch6d materialow z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji
wedlug cen rzeczywistych wycenia sie metoda:

a) "pierwsze weszlo, pierwsze vVYSZfO" (FIFO),

Udzialy (akcje) w innychjednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do
aktyw6w trwalych wycenia sie:
~wedlug ceny nabycia pomniejszonej 0 odpisy z tytulu trwalej utraty
wartosci;
- wartosc -- w cenie nabycia przeszacowuje sie do wartosci w cenie
rynkowej, a roznice w przeszacowania rozlicza sie w spos6b nastepujacy:

a) roznice powodujace wzrost wartosci inwestycji do poziomu cen
rynkowych (dodatnie) zalicza sic do kapitalu aktualizacji wyceny.
b) obnizenie wartosci inwestycji uprzednio przeszacowanej do
wysokosci kwoty, Q ktora podwyzszono z tego tytulu kapital z
aktualizacji wyceny (jezeli kwota ta rue byla do dnia wyceny
rozliczona) - zalicza sie w ciezar kapitalu a aktualizacji wyceny; w
pozostalych przypadkach skutki obnizenia wartosci inwestycji
zalicza sie do koszt6w finansowych,
c) wzrost wartosci inwestycji wiazacy sie z uprzednim obnizeniem
jej wartosci, zaliczonym do koszt6w finansowych, ujmuje sie do
wysokosci tych koszt6w jako przychody finansowe,
d) wedhig wartosci godziwej.
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Zasady wyceny zobowiazan warunkowych
Zobowiazanie warunkowe jest mozliwym zobowiazaniem, kt6re powstaje na
skutek zdarzen przeszlych ikt6rego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w
przyszlosci w momencie wystapienia niepewnych zdarzen ( nad Lct6rymi
spoldzielnia me IDapelnej kontroli). Zobowiazaniem warunkowyrn moze bye
rowniez obecne zobowiazanie spoldzielni, kt6re powstaje na skutek przyszlych
zdarzen ikt6rego nie mozna wycenic wystarczajaco wiarygodnie lub nie jest
prawdopodobne, aby wypelnienie tego zobowiazania spowodowalo wyplyw
srodkow zawierajacych w sobie korzysci ekonomiczne. W zwiazku z tym
zobowiazanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w
dodatkowych informacjach iobjasnieniach do sprawozdania finansowego.
Zobowiazanie wan.mkowe wycenia sie w wartosci udzielonych gwarancj i,
poreczen lub w inny sposob wiarygodnie oszacowanej wartosci ..

Kapitaly oraz pozostale aktywa ipasywa wycenia sie wedlug wartosci
nominalnej.

Udzialy (akcje) wlasne wycenia sie wedhig cen nabycia.

Rezerwy 11.astraty izobowiazania wycenia sie w uzasadnionej,
wiarygodnie oszacowanej wartosci.
Rezerwy tworzone sa na:

Q pewne lub 0 duzym stopniu prawdopodobienstwa- przyszle straty lub
zobowiazania, kt6rych kwote mozna w spos6b wiarygodny oszacowac a
w szczegolnosci na strate z tytulu udzielonych gwarancji, poreczen,
operacji kredytowych lub skutk6w toczacego sie postepowania sadowego,

Rezerwy sa tworzone w ciezar pozostalych kosztow operacyjnych, koszt6w
finansowych lub strat nadzwyczajnych, W zaleznosci od okolicznosci, z
ktorych strata wynika.
Rezerwa zmniejsza powstanie straty lub zobowiazania, na kt6re zostala
utworzona, zas niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub
zmniejszenie ryzyka strat, na ktore zostaly utworzone) rozwiazuje si~ 11a
dobro kont pozostalych przychodow operacyjnych, przychodow
operacyjnych, przychod6w finansowych lub zysk6w nadzwyczajnych.

Srodki pieniezne w kasie ina rachunkach bankowych wycenia sie
wedlug wartosci nominalnej

Zobowiazania finansowe, ktorych uregulowanie zgodnie z umowa uastepuje
droga wydania aktywow finansowych innych niz srodki pieniezne lub
wymiany na instrumenty finansowe, wycenia sie wedlug wartosci godziwej.
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Czynne rozliczenia miedzyokresowe.
W ciagu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczen miedzyokresowych
sa miedzy innymi:

a) nadwyzka koszt6w nad przychodami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, zgodnie z art. 6 ust.l usm. zwieksza koszty eksploatacji
i utrzymania danej uieruchomosci w roku nastepnym;
b) koszty czynsz6w idzierzawy placonych z gory,
c) koszty energii oplaconej z gory,
d) koszty ubezpieczen majatkowych,
e) koszty oplat za wieczyste uzytkowanie gruntow,
f) podatek od nieruchomosci,
g) odpisy na fundusz swiadczen socjalnych,
b) naliczone z gory odsetki od kredytow ipozyczek,
i) naliczone z gory inne koszty finans owe,
j) inne koszty dotyczace nastepnych okres6w sprawozdawczych
(prenumeraty, przedplaty, ubezpieczenia itp.)

Koszty podlegajace aktywowaniu na koncie rozliczen miedzyokresowych
rozliczane sa:

a) proporcjonalnie do uplywu czasu w kolejnych okresach obrotowych,
kt6rych dotycza,
b) jednorazowo w przypadku rozliczen wynik6w gospodarki zasobami
mieszkaniowymi

Rozliczenia miedzyokresowe przychodow to stan na dzien bilansowy wartosci
nominalnej przychodow (dlugo- ikrotkoterminowych), ktorych realizacja
nastepuje w okresach przyszlych. Do rozliczen miedzyokresowych przychodow
zalicza sie miedzy innymi:

a)pobrane wplaty lub zarachowane naleznosci od kontrahentow za
swiadczenia, kt6re zostana wykonane w nastepnym roku obrotowym me
bedace zaliczkami,
b) przewidziane do umorzenia zobowiazania do czasu uznania przez banki
lub wierzycieli ugody (ukladu) 0 splacie zobowiazan za zrealizowana,
c) ualiozone a nie wplacone odsetki ad naleznosci z tytulu oplat
eksploatacyjnych, czynszowych, dzierzaw itp. ushig.
d) naliczone, a nie wplacone naleznosci z tytulu windykacji oplat
eksploatacyjnych, czynszow, dzierzaw itp. uslug.
e) nadwyzka przychodow nad kosztami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi zgodnie z art. 6 ust. 1 usm; zwieksza odpowiednio
przychody danej nieruchomosci w roku nastepnym.

§ 5.
Zasady wyceny rozllczen miedzyokresowych przychod6w i

koszt6w
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W celu prawidlowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym od os6b prawnych w zaldadowym planie kont spoldzielni
mieszkaniowej zostaly wyroznione konta analityczne i syntetyczne grupujace:

- koszty dzialalnosci objetej zwolnieniem z podatku dochodowego koszty
tj. koszty gospodarki zasobarni mieszkaniowymi ;
- koszty dzialalnosci rue objetej zwolnieniem z podatku dochodowego
tj. koszty pozostalej dzialalnosci;
- koszty rue stanowiace koszt6w uzyskania przychod6w w rozumieniu
ustawy 0 podatkn dochodowym ( koszty finansowe, pozostale koszty
operacyjne );
- koszty uzyskania przychodu objetego inie objetego zwolnieniem z
podatku dochodowego rozliczane struktura przychodow z jednej strony
oraz grupujace:
- przychody objete zwolnieniem przedrniotowym z podatku dochodowego
( gospodarki zasobami mieszkaniowymi),
- przychody nie objete zwolnieniem przedmiotowyrn z podatku
dochodowego ( pozostala dzialalnosc gospodarcza )
- przychody finansowe ipozostale przychody operacyjne niestanowiace
przychodow w rozumieniu ustawy 0 podatku dochodowym z drugiej
strony.
- zyski i straty

Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztow tworzone sa w wysokosci
prawdopodobnych zobowiazan przypadajacych na biezacy okres
sprawozdawczy, wynikajacych w szczegolnosci:

- z wartosci swiadczen wykonanych przez kontrahentow, ktorych
kwote mozna wiarygodnie oszacowac,
- Z obowiazku wykonania przysz:lych swiadczen wynikajacych z
biezacej dzialalnosci, kt6rych kwote mozna oszacowac-rnimo, ze
data ich powstania nie jest jeszcze znana ido kt6rych mozna
zaliczyc m.in.:
- koszty wynagrodzen inarzutow zwiazanych z wynikami okresu, a
wyplacanych w nastepnych okresach sprawozdawczych,

- koszty badania sprawozdania finansowego i inne koszty dotyczace
okresu sprawozdawczego,
- pozostale uzasadnione ryzykiem gospodarczym izwyczajami
handlowymi.

§ 7.
Ewidencja dla celOw ustalenia d ochodu do opodarkowania
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§U.
Zestawienie zmian w kapitale wlasnym

Spoldziclnia spelnienia warunki okreslone wart. 64 ust. 1 ustawy 0
rachunkowosci ,w powiazaniu z art. 45 llstJ,1 sporzadza rachunek
przeplywow picnicznych metoda; posrednia,

Ewidencja kosztow prowadzonajest w:
- ukladzic rodzajowym z wykorzystaniem konta ,,490- Rozliczenre
kosztow"
- ukladzie kalkulacyjnym w zespole ,,5".

§ 10.
Metoda sporzadzania raehunku przeplywew pienieznych

W spoldzrcln. ",pof71d7<l ~lQ rachunek zyskow 1 -trur \\ \\~~II'Hlct~'

- porownawczym
Wynik finansowy netto sklada sie Z :

• dzialalnosci operacyjnej : wyniku z gospodarki zasobami
rnieszkaniowymi

Q dzialalnosci operacyjnej : wyniku ze sprzedazy pozostalej dzialalnosci
spoldzielni,

e wyniku z pozostalej dzialalnosci operacyjnej,
o wyniku z operacji finansowych,
o wyniku Z operacji nadzwyczajnych,
Q obowiazkowego obciazenia wyniku finansowego z tytulu podatku

dochodowego od os6b prawnych.

Naliczony podatek od towarow i uslug VAT ewidencjonowany jest 11akoncie
,,221".
Sprzedaz wyrobow, towarow lub innych skladnikow majatkowych podlega
ksiegowaniu w wartosci netto na kontach przychodach ze sprzedazy, podatek
nalczuy ewidcncjonowany jest 113 koncie .,22l".
Rozliczenia z Urzedem Skarbowyrn z tytulu VAT prowadzone slt na koncie
,,221".
Saldo tego konta wykazuje na koniec kazdego okresu wartosc rozliczen zgodna
z deklaracja, Ewidencja podatkn naliczonego do rozliczenia w nastepnych
okresach na podstawie rejestru VAT jest prowadzona na koncic ,,221"

§ 9.
Wyb6r systemu rachunku zyskow istrat

§ 8.
Ewidencja dla celow rozliczenia z urzedem skarbowym poda tku VAT
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Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy w sklad ktorego wchodza miesieczne
i. kwartalne okresy sprawozdawcze,
Ksiegi rachunkowe otwiera sie na dzien kazdego nastepnego roku obrotowego, a
ostateczne zamkniecie ksiag nastepuje najpozniej w ciagu 15 dni od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Zamkniecie ksiag
rachunkowych polega na nieodwracalnym wylaczeniu mozliwosci dokonywania
zapisow ksiegowych w zbiorach tworzacych zamkniete ksiegi rachunkowe.
KS1Qgi rachunkowe prowadzone sa przy uzyciu komputera wedlug wykazu
zbioru danych , tworzacych te ksiegi na komputerowych nosnikach danych.

Zakladowy Plan Kont Spoldzielni Mieszkaniowej " Przy Metrze" w Warszawie
ul Lanciego 12.
Podstawe do ustalenia Zakladowego Planu Kont stanowia:

• Ustawa z dnia IS.XII. 2000 r 0 Spoldzielniach Mieszkaniowych .
., Statut Spoldzielni Mieszkaniowej " Prey Metrze" w Warszawie .
• Ustawa 0 rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku.
G Przepisy dotyczace sprawozdawczosci finansowej ipodatkowej.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie a dotyczacych w

szczegolnosci : rozwiazan klasyfikacji zdarzen gospodarczych, zasad
prowadzenia kont ksiag pomocniczych oraz powiazania kont pomocniczych z
kontami ksiegi glownej stosuje sie publikacje "Wzorcowy Plan Kont
Spoldzielni Mieszkaniowych" ; Zofia Rogoz, wydawnictwo Centrum
Informacji iWydawnictw Inwestprojekt: Lodz, listopad 2007 r.

Zakladowy Plan Kont spoldzielni zawierajacy wykaz kont ksiegi glownej i
kont ksiag pomocniczych oraz opisujacy przyjete przez spoldzielnie zasady
klasyfikacji zdarzen gospodarczych, zasady prowadzcnia kont ksiag
pornocniczych oraz powiazania kont ksiag pomocniczych z kontami ksiegi
gl6wnej.

I. CZJ;SC OGOLNA

Zalacznlk nr 3 do uchwaly Zarzadu nr 137 z dnia 16.09.2008 r.
Zaldadowy Plan Kont

Spoldzielnia spelnienia warunki okreslone wart. 64 ust. 1. ustawy 0
rachunkowosci, w powiazaniu z art. 45 ust. 3,i sporzadza zestawienie zmian
w kapitale wlasnym.
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Zaldadowy plan Kont ShlZYdo okreslenia strnktury oraz powiazania kont
syntetycznych i analitycznych przez uzytkownika na wstepie dzialania systernu
oraz w wyniku jego aktualizacji.
Wprowadzanie dokumentow ksiegowych - system umozliwia wprowadzanie
danycb do indywidualnych zbiorow kilku operatorom, ktore przed koncem
kazdego miesiaca mega bye przylaczone do zbioru miesiecznego.
Rachunek wynikow j bilans - odpowiada obowiazujacym przepisom . Stepien
szczegolowosci danych 11a rachunku wynik6w ibilansie okresla uzytkownik w
zaleznosci ad potrzeb.
Obroty i salda kont - podstawowymi wydrukami, ktore nalezy wykona6
obligatoryjnie w kazdym miesiacu i stanowiacym odwzorowanie zapisow w
ksiedze glownej oraz w dzienniku sa:
• zestawienie obrotow/sald w miesiacu
• rozliczenie obrotow kont w miesiacu
.. zamkniecie miesiaca
Dziennik sluzy do rejestrowania w porzadku cbronologicznym danych 0
operacjach gospodarczych zapisanycb w dokumentach . Zapisy w dzienniku sa
kolejno numerowane a obroty liczone w sposob ciagly.
Ksiega gl6wna sluzy do rejestrowania zapisow w porzadku systematycznym 11a
kontach przewidzianych w ZPK. Zapisy ulozone sa chronologicznie w ramach
danego kant a, ktore obejmuje:

o bilans otwarcia na poczatek roku
IP kolejne zapisy obrotow
tl saldo 11akonicc okresu
~ Rozrachunki - system przewiduje trzy rodzaje rozrachunk6w:
e analityczny
• reczny

Komputerowy System Finansowo-Ksiegowy przetwarza dane zgodnie z
zaleceniami Ustawy 0 rachunkowosci z dnia 29.IX.1994 r. Zawiera on w sobie
wszystkie programy i funkcje realizujace poszczegolne opcje systemu a w
szczegolnosci:

l.Zakladowy Plan Kant
2.Wprowadzanie dokumentow ksiegowych
3.Raclnmek wynikow ibilans
4.0broty isalda kont
5.Zamkniecie miesiaca/roku
6.Rozrachunki
7.Procedury spccjalne
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o specjalny
Procedury specjalne - sluza do wykonywania operacji majacych 11a celu,
utrzymanie w nalezytym stanie zbioru danych systemu, zabezpieczen przed ich
utrata na wypadek awarii.
Do ksiag rachunkowych okresu sprawozdawczego nalezy wprowadzic, w
postaci zapisu, kazde zdarzenie, kt6re nastapilo w tym okresie sprawozdaw
czym. Podstawa zapis6w w ksiegach rachunkowych 8'1: dowody ksiegowe
potwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej:

• zewnetrzne obce
o zewnetrzne wlasne
• wewnetrzne
• korygujace
• zastepcze - wystawione do czasu otrzymania zewnetrznego dowodu
zrodlowego

o rozliczeniowe - ujmujace dokonane juz zapisy wedlug nowych kryteri6w
klasyfikacyjnych

Dowod ksiftgowy powinien zawierae
• okreslenie rodzaju dowodu ijego numer identyfikacyjny
• okreslenie stron / nazwy, adresy/ dokonujacych operacji gospodarczych
• opis operacji , wartosc
e date dokonania operacji, date sporzadzenia dowodu
o czytelny podpis wystawcy dowodu iosoby przyjmujacej dow6d
III stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujecia w ksiegach
rachunkowych, przez wskazanie rniesiaca i umieszczenie w sposob trwaly
dekretu na dowodzie oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania i
dekrety.

Ponadto dowody ksiegowe powinny bye :zgodne z rzeczywistym przebiegiem
operacji gospodarczej, ktora dokumentuja, kompletne, wolne od bledow
rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach ksiegowych
wymazywania i przer6bek. Bledy w dowodach zrodlowych zewnetrznych
obcych i wlasnych mozna korygowac przez wyslanie kontrahentowi
odpowiedniego dokumentu zawierajacego sprostowanie. Bledy w dowodach
wewnetrznych moga bye poprawiane przez skreslenie blednej tresci lub kwoty z
utrzymaniern czytelnosci skreslonych wyrazen lub liczb, wpisanie tresci
poprawnej idaty poprawki oraz zlozenie podpisu osoby do tego upowaznionej.
Zapisow w ksiegach rachunkowych dokonuje sie w sposob trwaly, bez
pozostawiania miejsc pozwalajacych na pozniejsze dopiski lub zmiany.
Zapisy w dzienniku ina kontach ksiegi glownej powinny bye powiazane ze soba
w sposob umozliwiajacy ich sprawdzenie. Ksiegi rachunkowe powinny bye
prowadzone bezblednie, kompletne, poprawne, z zachowaniem ciaglosci
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Wybrane pojecla ustawy 0 rachunkowosct :
• aktywa finansowe - sa to aktywa pieniezne, wyemitowane przez inne
jednostki, a takze wynikajace z kontraktu prawo do otrzymania lub wymiany
aktyw6w pienieznych .finansowych 2 irma jednostka na korzystnych
warunkach. CeD~ rynkowa aktyw6w finansowych posiadanych przez
j ednostke oraz zobowiazan finansowych, ktore jednostka zamierza zaciagnac,
stanowi zgloszona na rynku biezaca oferta kupna, natomiast cene rynkowa
aktyw6w finansowych, ktore jednostka zamierza nabyc, oraz zaciagnietych
zobowiazan finansowych stanowi zgloszona na rynek biezaca oferta
sprzedazy.

GI aktywa pieniezne - krajowe srodki platnicze, waluty obce, dewizy, rowniez
naliczone odsetki od aktyw6w finansowych,

• instrumcnty kapitalowe - kontrakty, z ktorych wynika prawo do majatku
jednostki, pozostalego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich
wierzycieli, a takze zobowiazanie sie jednostki do wyemitowania lub
dostarczenia wlasnych udzialow, akcji.

III zobowiazania krMkoterminowe - ago} zobowiazan, ktore staja Sl~

wymagalne w ciagu 12miesiecy od dnia bilansowego.
• trwala utrata wartosci - zachodzi wtedy, gdy istnieje duze prawdopodobien

stwo, ze kontrolowany przez jednostke skladnik aktyw6w nie przyniesie w
przyszlosci w znacznej czesci lub w calo sci przewidywanych korzysci ekono
micznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizujacego doprowadzajacego
wartosc skladnika aktyw6w wynikajaca z ksiag rachunkowych do ceny
sprzedazy netto, a w przypadku jej braku do ustalonej winny sposob wartosci
godziwej

tot wartosc godziwa -kwota, za jaka darry skladnik aktywow moglby zostac
wymieniony, a zobowiazanie uregnlowane na warunkach transakcji rynkowej,
pomiedzy zainteresowanymi i nie powi azanymi ze soba stronami. Wartosc
godziwa skladnikow finansowych znajdujacych sie w obrocie, stanowi cena
rynkowa , pomniejszona 0 koszty zwiazane z przeprowadzeniem transakcji,
gdyby ich wysokosc byla znaczaca.

zapisow. Warunkiem zakwalifikowania dowod6w ksiegowych do ujecia w
ksiegach, jest sprawdzenie ich pod wzgledem merytorycznyrn, formalnym i
rachunkowym.
Ksiegi rachunkowe nalezy prowadzic biezaco, Pochodzace z nich informacje,
powinny umozliwic sporzadzenie w terminie obowiaznjacych jednostke
sprawozdan finansowych, deklaracji podatkowych oraz innych rozliczen
finansowych. Zestawienia obrot6w i sald kent ksiegi glownej, nalezy sporzadzic
przynajmniej za poszczeg61ne okresy sprawozdawcze , nie rzadziej nit; na
koniec kazdego miesiaca a za rok obrotowy nie pozniej nit. do 85 dnia po dniu
bilansowym.
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011 Srodki trwale
020 Wartosci niematerialne iprawne
030 Dlugoterminowe aktywa finansowe
031 KrOtkoterminowe aktywa finansowe
071 Umorzenie srodkow trwalych
074 Umorzenie wartosci niematerialnych iprawnych
083 Srodki trwale w budowie.
083-001 Inwestycja Przy ul. Belgradzkiej
083-002 Wiclopoziomowe garaze /wzdluz Ken w kier. Przy Bazantari/
083-003 Nowa inwestycja Migdalowa III- budynek G
083-04-50 Naldady - budynki /083-4-100/
084 Rozliczenie inwcstycji .

Zespol 0
Aktywa trwale

PLAN KONT

dlugoterminowe i kr6tkoterminowe aktywa finansowe - inwcstycje -
znowelizowana Ustawa 0 rachunkowosci wprowadza zmiany dotyczace
definicji inwestycji, poprzez okreslenie ich jako aktywa nabyte w celu
osiagniecia korzysci ekonomicznych, wynikajacych z przyrostu wartosci tych
aktyw6w, uzyskania z nich przychodow w fonnie odsetek, dywidend lub innych
pozytkow, w tyro rowniez z transakcji handlowej, a w szczegolnosci aktywa
finansowe oraz te nieruchomosci iwartosci niematerialne iprawne, kt6re nie sa
uzytkowane przez jednostke, lecz zostaly nabyte w celu osiagniecia tych
korzysci.
Odstapiono od traktowania inwestycji jako nakladow na uzyskanie nowych lub
ulepszonych srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych iprawnych.
Dlugoterminowe aktywa fmansowe - dotychczas okreslano jako finansowy
rnajatek trwaly.

•

• srodki trwale w budowie - zaliczane do aktyw6w srodki trwale W okresie
budowy, montazu lub ulepszenia juz isniejacego srodka trwalego.
Dotychczasowe okreslenie inwestycji rozpoczetych .
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201 Rozrachunki z dostawcami
202 Rozrachunki z odbiorcami
203 Dostawcy Inwestycyjni
204 Rozrachunki z ezlonkami z tyt. oplat czynszowych
205 Rozrachunki z tytulu Rachunku Powierniczego
205-001 Rachunek powierniczy Inzynieria BudynelcLanciego 10 G
205-002 Rachunek powierniczy Drimex Bud SA Belgradzka
206 Wplaty .ztytulu przeksztalcen
207 Rozrachunki z czlonkami i najemcami
208 Naleznosci z tyt. skapitalizowanych odsetek i kredytow

Rozrachunki i roszczenia
ZESPOL 2

Zespoll
Srodki pleniezne i rachunki bankowe

101 Kasa - srodki pieniezne w walucie polskiej
132 Rl - Rach inwestyc. PKB SA IV ofW -wa u1.Migdalowa 4

133 1B- BPR Inwestycja Belgradzka
134 Kr6tkoterminowe kredyty bankowe
135 Dlugotenninowe kredyty bankowe
136 WB - Rachunek biezacy PKO BP XV 01 W-wa AI. Jerozolimskie
137 Rachunki bankowe lokat
139 SD - Rachunek Iuwest. PBK XIV o/W-wa - Subkonto ,,Drimex"
143 Srodki pieniezne w drodze
180 Rachunek biezacy BPS O/W-wa ul Plocka 9/11
18] Rachunek srodkow ZFSS
182 RW Rachunki bankowe wkladow -PKO BP XV oNl-wa Al. Jeroz.
184 ME - Rachunek bankowy MilIenium

185 Skapitahzowane odsetki od kredytow
186 Bank BPH SA OfW-wa u1.Migdalowa 4
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wyrokami.

234~002

234-003

241

234-00 I
234 Pozostale rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki z pracownikami z tytuhi zaliczek
Rozrachunki z pracownikarni z tytuln pozyczek ZFSS
Rozrachunki z pracowrukami - innc

Rozliczenla z czlonkami z tyt. wkladow i kaucji mieszkaniowych,
zwrot udzialew.

247 Rozrachunki z knntrahentami - zusaadzone prawornocnymi

231-001-001 umowy 0 prace
231-001-002 umowy zlecenia, dzielo
231-001-003 niepodjete place

Oplata za wieczyste uzytkowani e
Inne podatki ioplaty
Rozrachunki z Urzedem Skarbowym Z tytulu VAT
Podatek VAT naliczonyl
Podatek Vat nalezny
Wplaty do US (rozliczenie VAT')
VAT do odliczenia w nastepnym miesiacu
Rozrachunki z tytulu skladek ZUS
Fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy 1511
Kasa chorych/S21
Fundusz Pracy, FGSP!531
Rozrachunki z tytulu wynagrodzen

220-006

220-007
221
221-001
221-002
221-003
221--005
224
224-001
224-002
224-003
231

220-005 Oplaty skarbowe

DRIlVn~XBUDSA-LOKALE UZYTKO\VE -Porozumienie
Rozrachunki publiczno-prawne
Podatek dochodowy od osob fizycznych
Podatek dochodowy od osob prawnych

Podatek ad nieruchomosci

209

220

220-001
220-002
220-003



22

Zespol4
Koszty wig rodzaju i ich rozliczenie

Amortyzacja
Amortyzacja srodkow trwalycla
Amortyzacja wartosci niematerialnych iprawnych

400
400-001
400-002

Materialy i towary
301 Rozliczenie zakupu
302 Rozliczenie zakupu srodkow trwalych
311 Materialy na skladzie

249-005 Depozyty got6wkowe
249-007 Kaucje gwarancyjne dot.inwestycji Lanciego 1.0 G
249-008 Oplaty rezerwacyjne inwestycja Belgradzka
249-009 Kaucje gwarancyjne dot.inwestycji Belgradzka
249-010 Przedplaty - budynek Lanciego 10 G
249-011 Wplaty parkingowe reg Belgradzka/Rosola
249-013 Ewidencja odsetek od nieterrninowych wplat rat wkladow

budowlanych inwestycja Belgradzka
249-014 Ewidencja odsetek od nieterminowych wplat rat wklad6w

budowlanych inwestycja Lancie go 1.0 G
249-015 Kaucje SM
249-016 Ewidencja zwrotu wkladow zaliczkowych
250 Koszty wylozone
290 Odpisy aktualizujqce naleznosci
291 Zobowiazania warunkowe

Zesp613

Roszczenia dochodzone na drodze sadowe]
Pozostale rozrachunki
Pozostale rozrachunki
Koszty dotyczace rozliczenia rezerwy Inwestycji Migdalowa III

Kaucje gwarancyjne
Wadia dotyczace przetarg6w

248
249
249-001
249-002

249-003
249-004
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407 Pozostalc koszty
407-001 Podroze sluzbowe
407-002 Koszty reprezentacji ireklamy

405 Swiadczenia na rzecz pracownikow
405-001 Ubezpieczenia spoleczne ZUS
405-002 Ubezpieczenia spoleczne ZUS -NKUP

406 Pozostale swiadczenia dJa pracownik6w
406-001 ZFSS
406-002 Swiadczenia BHP
406-003 Szkolenia , kursy
406-004 Odziez ochronna iekwiwalenty za uzywanie odziezy
406-005 Pozostale swiadczenia

404 Wynagrodzenia
404-001 Osobowy fundusz plac
404-002 Bezosobowy fundusz plac
404-003 Podatek i skladki ZUS od osobowego funduszu plac
404-004 Podatek i skladki ZUS od bezosobowego funduszu plac

403 Podatki i oplaty
403-001 Podatek od nieruchomosci i gruntow
403-002 Oplata za wieczyste uzytkowanie
403-003 Oplaty skarbowe, sadowe, notarialne
403-004 VAT rue podlegajacy odliczeniu
403-005 Ubezpieczenie majatku
403-006 Podatek dochodowy od osob prawnych z tyt. nie stanowiacych k.u.p
403-007 PFRON
403-008 Pozostale podatki i oplaty

Uslugi obce
Us:lugitransportowe
Us:lugiremontowe
Uslugi infonnac. wydawn. poligr. pocztowe
Ushigi telekomunikacyjne
Uslugi zwiazane z kosztami przyj~crady Nadzorczej
Uslugi dozoru mienia
Pozostale uslugi ikoszty materialne

Zuzycie materialow ienergii
Zuzycie materialow
Zuzycie energii

401
401-001
401-002

402
402-001
402-002
402-003
402-004
402-005
402-006
402-007
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Koszty do podzialu -energia elektryczna

Koszty obslugi inwestycji

Koszty dzialalnosci podstawowej
Koszty dzialalnosci podstawowej wszystkich uieruchomosci
Zuzycie materialow ienergii
Uslugi obcc
Podatki ioplaty
Ubezpieczenia
Odpisy na fundusz remontowy
Media
Media lokale mieszkalne
Media lokale uzytkowe
Media garaze
Koszty 0g6lne
Rozliczenie koszt6w CO z roku poprzedniego
Mieruc SpOldZICl111

Koszty parkingu Belgradzk a/Rosola
Koszry najmu lokali

Koszty dzialalnosci spoleczno - kultularno oswlatowe klub
"Przy Lasku"
Koszty robot wykonawstawa wlasnego

ZeSI){)1 5
Koszty dzialalnosci i kit rozliczenie

Ewidencja kosztow na nieruchom osci nastepuje w programie
komputerowym S-KOSZTY firmy S-Bit.

510

50()

505

503-003
503-004
503-005
501-006
503-007

504 C ;/(")
J -.,

503
503-00J
503-001-001
503-00 1-002
503-001-003
503-001-004
503-001-005
503-002
503-002-00 1
503-002-002
503-002-002

408 Odpis na fundusz remontowy

490 Rozliczenie kosztow

Ryczalt za uzywanie sam. pryw. do celow sluzb.
Odprawy posmiertne po zmarlych pracownikach
Skladki czlonkowskie na rzecz org. spol i stowarzyszen
Ogloszenia w prasie, radio, telewizji
Prowizje bankowe, oplaty parkingowe.inne

407-003
407-004
407-005
407-006
407-007
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702 Przychody z dzlalalnesci podstawowej
702-001 przychody z dzialalnosci podstawowej - lokale mieszkalne
702-001-001 Dzialalnosc eksploatacyjna
702-001 -001-001 Eksploatacja podstawowa
702-001-001-002 Fundusz remontowy
702-001-002 Sprzedaz pozostalych uslug
702-00] -002-001 Czynsz najmu
702-001-002-002 Dzwigi
702-001-002-003 Gaz
702-001-002-004 Zimna woda j kanalizacja
702-001-002-005 Przychody z tytulu dzierzawy parkingu
702-001-002-006 Wyw6z nieczystosci
702-001-002-007 Energia elektryczna osiedlowa
702-001-002-008 Oplata za wode gospodarcza
702-001-002-009 Eksploatacja domofon6w
702-001-002 -010 Uzytkowanie pomieszczen gospodarczych
702-001.-002-011 Ochrona budynku
702-001-002-012 itp.
702-001-003 Podatki ioplaty
702-001-003-001 Podatek od nieruchomosci igruntu
702-001-003-002 Wieczyste uzytkowanie gruntu
702-001-003-003 Dzierzawa gruntu
702-001-004 Ubezpieczenia
702-001-004-001 Ubezpieczenia budynkow imienia
702-001-005 Energia cieplna
702-001-005-001 Oplata stala CO
702-001-005-002 Oplata zmienna Co
702-001-005-003 Oplata stala CW

Zespo17
Przychody idotacje

647-002 Rozliczenia miedzyokresowe koszt6w - bierne

647-001 Rozliczenia miedzyokresowe koszt6w - czynne

Zespol6
Rozliczenia miedzyokresowe kosztow

522 \J Koszty ogolne administracji osiedla

550 Koszty ogolne Sp6ldzielni
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714 Koszt dzialalnosci

711 Koszt wlasny

708 Przychody z dzialalnosci pomocniczej

704 Przychody z dzialalnosci Klubu

702-002 Przychody z dzialalnosci podstawowcj - lokale uzytkowe
702-002-001 Dzialalnosc eksploatacyjna
702-002-001-001 Fundusz remontowy
702-002-001-002 Eksploatacja podstawowa Iokale wlasnosciowe
702-002-001-003 Zimna woda ikanalizacja
702w002-001-004Energia elektryczna
702-002-001-005 Poclatek od nieruchomosci i gruntu
702-002-001-006 Wieczyste uzytkowanie gruutu
702-002-001-007 Przychody z tytulu dzierzawy terenu
702-002-001-008 Przychody Z oplat CO
702-002-001-009 Przychody Z oplat CW
702-002-001-010 Przychody z tytulu reklam
702-002-001-011 Przychody z uslug telefonicznych
702-002-001-012 Wyw6z nieczystosci
702-002-001-013 Rozliczenie energii cieplnej za rok ubiegly
702-002-001-014 Czynsz najmu
702-002-001-015 Sprzatanie terenu
702·003 Przychody z dzialalnosci podstawowej - garaze ; m. postojowe
702-003-001 Dzialalnosc eksploatacyjna
702-003-001-001 Eksploatacja podstawowa
702-003-001-002 Fundusz remontowy
702-003-001-003 Ochrona
702-003-001-004 Dzierzawa garazu podz.iemnego KEN 36i36A
702-003-001-005 Monitoring- poziom 1Galeria Ursyn6w
702-003-001-006 Wplywy z bilet6w parking. KEN 36/36A
702-003-001-007 Przychody z parkingu Belgradzka/Rosola
702-004 Przychody z najrnu Iok.rreklamyjdzierzawy.park, Samoch.
702-004-001 Najem lokali
702-004-002 Dzierzawa
702-004-003 Reldama
702-004-004 Pomieszczenia gospodarcze
702-004-005 Parkowauie samochod6w
702-005 Wynik GZM z roku ubieglego

702wOOlw005-004 Oplata zmienna CW
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791 Koszty wewnetrzne

790 Przychody wewnetrzne

771 Straty nadzwyczajne

770 Zysla nadzwyczajne

766 Koszty operacyjne
766-001 Koszty operacyjne
766-001-001 Naleznosci przedawnione, umorzone, niesplacone
766-001-002 Koszty postepowania spomego /wpisy sadowe/.
766-001-003 Koszty zastepstwa procesowego

761 Przychody operacyjne
761-001 Przychody operacyjne
761-001-001 Odpis aktualizacyjny
761-001-002 Odszkodowania, kary, grzywny
761-001-003 Zwrot koszt6w sadowych

760 Dotacje i subwencje

751 Koszty finansowe
751-001 Koszty finansowe
75 ]-001-001 Odsetki bankowe
751-001-002 Odsetki iprowizje od kredyt6w ipozyczek
751-001-003 Odsetki budzetowe
751-001-004 Odsetki od nieterminowej zaplaty zobowiazan
751-001-005 Pozostale koszty

750 Przychody finansowe
750-001 Przychody finansowe
750-001-001 Otrzymane odsetki bankowe
750-001-002 Otrzymane odsetki za zwloke w zaplacie naleznosci
750-001-003 Odsetki od wkladow

715 Koszt wlasny wykonawstwa
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291 Zobowiazania warunkowe
391 Zapasy obce
392 Niskocenne przedmioty W uzytkowaniu

.Kontapozabitansowe

870 Podatek dochodowy i inne obowiazujqce obciqzenie wyniku
finansowego

860 Wynik finansowy

859 Fundusz na rozliczenie kredyi6w

856 Fundusz remontowy Spoldzielni

851 ZakJadowy fundusz Swiadczen Socjalnych

845 Przychody przyszlych okres6w

830 Rezerwy na przyszle zobowiazania prawdopodobne lub pewne

808 Zmniejszenie funduszy z tytulu umorzen zasobow
mieszkaniowych

813 Fundusz Inwestycyjno-Rozwojowy Spoldzielni

807 Fundusz z przeszacowania aktyw6w ipasywow

806 Fundusz wklad6w zaliczkowych

805 Fundusz wklad6w budowtanych

804 Fundusz wldad6w mieszkaniowych

802 Fundusz Zasobowy

Zesp6J8
Kapitaly, rezerwy iwynik finansowy

801 Fundusz udzialowy
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., "" \ -r dnic.n 0 I.Cl t '::OU2 I I.. kouta wartosci mcmatenalnych !

prawnych
e prawo wieczystego uzytkowania gruntow
o spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokali uzytkowych Imieszkalnych
Zgodnie L. art. J 6m Ustawy z dnia 15.02.19921'.0 podatku dochodowym od osob
prawnych, odpisy amortyzacyjne wartosci nicrnaterialnych i prawnych 0 conic
powyzej 3.500,00 nie mega bye krotsze niz:
• od licencji, praw autorskich w tym programy komputerowe - od 24 miesiecy
• od zakonczonych kosztow prac rozwojowych ~od 36 miesiecy
• od pozostalych wartosci niemarerialnych iprawnych - od 60 miesiecy
Nie dokonuje sie wyksiegowania z wartosci poczatkowej wartosci
niematerialnych i prawnych w przypadku zrownania kwoty umorzen z wartoscia
poczatkowa, gdy w dalszym ciagu wartosci niernaterialne iprawne sa uzywane.

I I [,,1uc.uumosor:
• grunty
Ii prawo wieczystego uzytkowania gruntow/statystycznie ujmowac jako
nicodplatne przejecie/

• spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego
• spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu uzytkowego

2 hudynki, budowle, Iokale
3. maszyny iurzadzenia
4. srodki transportu
5. ulepszenia w obcych srodkach trwalych
6. pozostale srodki Dwale
Nowelizacja ustawy 0 rachunkowosci wprowadza z dniem 01.01.2002 r. do
ewidencji srodkow trwalych prawo wieczystego uzytkowania gruntow,
spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu uzytkowego, ulepszenia W obcych
srodkach trwalych. W wycenie bilansowej uwzglednia si~ odpisy Z tytulu
trwalej urraty wartosci srodkow trwalych,

Wartosci niematerialne i prawne /konto 0201

Srodki trwale 1 konto 0111
Do srodkow trwalych zalicza sie:

Aktywa trwaie

II. czssc OPISOW A KOl\TT
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Do podstawowych koszt6w srodkow trwalych w budowie zakupow dobr
gotowych zalicza sie naklady:

J./ dokumentaeji projektowej, badan geologicznych

Diugoterminoweaktywafinansowe /konto 0301
sluzy do ewidencji aktywow finansowych 0 terminie wykupu dluzszyn niz 1
rok. a w szczegolnosci:

• dlugotnninowych papier6w wartosciowych nabytych w celu uzyskania
przychod6w w fonnie odsetek

III udzielonych pozyczek dlugoterminowych
• udzialow, akcji w obcych jednostkach Iwycena zgodnie z art.28 ust.l pkt.3
Ustawy 0 rachunkowosci/

Krotkoterminoweaktywafinansowe /konto 0311
sluzy do ewidencji aktyw6w finansowych 0 terminie wykupu krotszyrn nit 1
rok. Wyceny na dzien bilansowy dokonuje sie zgodnie z art 28.ust.l pkt.5 w/w
Ustawy.

Zrnniejszenie wartosci dlugoterminowych aktyw6w finansowych z tytuhi utraty
wartosci jest ewidencjonowane 11a koncie Ma 040-0dpisy aktualizujace
dlugoterminowe aktywa finansowe, Wn zesp 7- Koszty finansowe.
Srodki trwale w bud owie Ikonto 083/
/ przed nowelizacja Ustawy - inwestycje rozpoczete I
Zgodnie z art.3 ust 1 pkt. 16 przez srodki trwale w budowie rozumie Sly naklady
w okresie budowy, montazu Iub ulepszenia istniejacych juz srodkow trwalych.
Konto 083 sluzy do ewidencji poniesionych kosztow przygotowania irealizacji
budowy srodkow trwalych wykonywanych zar6wno silami obcymi jak i silarni
wlasnymi spoldzielni - bez wzgledu na ich rodzaj i zrodlo finansowania
pozostajacych w bezposrednim zwiazku z nie zakonczona jeszcze budowa lub
montazem nowego srodka trwalego, jak rowniez ulepszeniem juz istniejacych
srodkow trwalych, mianowicie kosztow nabycia lub wytworzenia srodkow
trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnyeh, kt6re powstaja po
zakonczeniu budowy, a takze montazern oraz ulepszeniem juz istniejacych
srodkow trwalych.

Koszty srodkow trwalych w budowie Iub ich ulepszen mozna podzielic na
bezposrednie poniesione dla budynkow i posrednie rozliczane zgodnie z
zatwierdzonym Regulaminem rozliczania finansowania i budowy poprzcz
wnoszenie wklad6w i zasad rozliczania lcoszt6w posrednich. Regulamin must
bye zatwierclzony przez organ do tego upowazniony.
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2 nabycia grunt6w ioplat za jego uzytkowanie w okresie realizacji
3 jesli inwestycja realizowana jest na terenie bedacym w uzytkowaniu

wieczystym Spoldzielni, a w wyniku jej realizacji ustanowione zostana
odrebne wlasnosci lokali nakladem jest rowniez rownowartosc prawa
wieczystego gruntu ustalona wedlug wyceny rzeczoznawcy

4 ubezpieczenie inwestycji w okresie realizacji
5 koszty przygotowawcze zaplecza budowy
6 oplaty notarialne, ogloszeniowe, geodezyjne i inne czynnosci prawne
7 roboty budowlano-montazowe
8 koszty nadzoru autorskiego; inwestorskiego
9 koszty nabycia praw majatkowych/ po rozliczeniu inwestycji - wartosci

niematerialne iprawne/
10 siec energetyczna ipoza lokalizacja
11 siec gazowa
12 siec cieplna
13 siec wodociagowa ipoza lokalizacja
14 siec sanitarna ipoza lokalizacja
15 siec deszczowa ipoza lokalizacja
] 6 zakup maszyn iurzadzen do rnontazu
17 zakup materialow na cele inwestycyjne
18 odsetki, prowizj e
19 naklady na nabycie wartosci niematerialnych iprawnych
20 podatek VAT nie podlegajacy odliczeniu
21 pozos tale naklady ikoszty
22 straty inwestycji mieszkaniowych
Ewidencje analityczna do konta 083 nalezy prowadzic w taki sposob, aby
wyodrebnic inwestycje wedlug poszczeg61nych obiektow /zadan/ majatku
trwalego, przyjmowanych po zakonczeniu inwestycji do uzywania oraz
wyodrebnic koszty bezposrednie i posrednie w przypadku rownoczesnego
realizowania wielu zadan w jednym przedsiewzieciu inwestycyjnym.
Koszty bezposrednie sa to koszty, ktore mozna zarachowac do konkretncgo
zadania inwestycyjnego. Koszty pnsrednie .to koszty nie zwiazane
bezposrednio z danym zadaniern, a dotyczace calego przedsiewziecia
inwestycyjnego. Rozliczenie kosztow posrednich przedstawia sie wedlug
nastepujacego wzoru;
koszty posrednie x 100: koszty bezposrednie= wskaznik y
koszty bezposr. dla danego z kilku zadan x wskaznik y=koszty posrednie

danego zadania
Koszty srodkow trwalych w budowie zwieksza sie 0 koszty bezposrednio
zwiazane z budowa .
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Wycena bilansowa srodkow trwalych w budowie nastepuje zgodnie z zapisem
art. 28 ustl pkt.2 Ustawy tj. na poziomie koszt6w pozostajacych w bezposrenim
zwiazku w wytworzeniem lub nabyciem pomniej szonym 0 odpisy z tytulu
trwalej utraty wartosci.

Naklady na srodki trwale w budowie uznaje si~ za ulepszenie, jezeli przed
wprowadzeniem do ewidencji .wydatki poniesione na ulepszenie srodkow trwa-
lych stanowily co najmniej:
20% wartosci poczatkowej dla grupy 3 - 6
30% wartosci poczatkowej dla grupy 1 -2 I art 16ust.2 Ustawy 0 podatku

dochodowyrn od os6b prawnych/
Odpis6w amortyzacyjnych od srodkow tnvalych Ikonto 0711 i wartosci
niematerialnych i prawnych Ikonto 0741 dokonuje sie zgodnie z plan em
amortyzacji ustalonym na okres ich uzytkowania oraz klasyfikacja rodzajowa
srodkow trwalych wprowadzona Rozporzadzeniem Rady Ministr6w z dnia
30.XII.1999 r. Dz.U. 112 poz. 1317.

KOSZTY WEDLUG RODZAJU
Z uwagi na stosowany por6wnawczy rachunek zyskow j strat, istnieje
obowiazek ewidencji kosztow w zespole 4 i rownoczesnie na koncie 490 oraz
w zespole 5 -Koszty wedlug rodzajow dzialalnosci i ich rozliczenie.

Amortyzacja /konto 4001
Na koncie tym nalezy ewidencjonowac zuzycie srodkow trwalych i wartosci
niematerialnych iprawnych. Nie nalezy ewidencjonowac na koncie -400-01-00
i 400-02-00 nieplanowych odpisow amortyzacyjnych z tytulu utraty
gospodarczej przydatnosci srodkow trwalych, wartosci netto Iikwidowanyoh .i
sprzedawanych srodkow trwalych oraz odpisane w miesiacu przyjecia do
uzytkowania przedmioty niskocenne 0wartosci do 3.500,00.
W znowelizowanej ustawie 0 rachunkowosci wprowadzono nowe pojecie
"Odpisy aktualizujace naleznosci", kt6re funkcjonuje poprzez konto 290.
Konto sluzy do ewidencji aktualizacji naleznosci z tytulu prawdopcdobienstwa
zaplaty przez dluznikow. Konto 290 w pewnym stopniu spelnia funkcje
obowiazujacego do 31.12.2001r. konta 842 .Rezerwy na naleznosci". Wartosc
naleznosci aktualizuje sie uwzgledniajac stopien prawdopodobienstwa ich
zaplaty poprzez dokonanie odpisu aktualizujacego. Odpisy zalicza sie
odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych lub finansowych

Zutycie materialow i energii/konto 4011
Konto - 401- ShLZY do ewidencji koszt6w zuzycia materialow podstawowych 1

pomocniczych w procesie eksploatacji zasobow mieszkaniowych i pozostalej
dzialalnosci , bezposrednio z zakupu lub z magazynu oraz energii cieplnej,
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Wynagrodzenia - osobowy i bezosobowy fundus: piac /konto 4041
Na koncie -404 - ewidencjonuje Sly wynagrodzenia pieniezne iw naturze oraz
deputaty zgodnie z Ukladem Zbiorowym. Na koncie tym nie ewidencjonuje sie
wynagrodzen dotyczacych bezposrednio dzialalnosci inwestycyjnej Ikonto
083/,funduszu remontowego Ikonto 8j6/, funduszu socjalnego/konto 851/.
Wynagrodzenia wedlug list plac obciazaja konto -404- w korespondencji z
kontem - 231 - Rozliczenie wynagrodzen.

Swiadczenia na rzecz pracownikow /konto 4051
shizy do ewidencji skladek z tytulu ubezpi eczen spolecznych i innych funduszy
z tytulu wyplaty wynagrodzen oraz innych swiadczen dla pracownik6w tj.
ubezpieczenia spoleczne ZUS, fundusz crncrytalny, fundusz rentowy, fundusz
wypadkowy, fundusz pracy, FGSP.

Pozostale swiadczenia dla pracownikow /konto 4061
Na koncie tym ksieguje sie odpis na ZFSS, swiadczenia BIll>, szkolenia, odziez
cchronna iekwiwalenty za uzywanie odziezzy

Uslugi obce materialne/ konto 4021
W ramach konta obcych ushig materialnych ewidencjonujemy: ushigi
transportowo-sprzetowe, uslugi remontowe poza zasobami mieszkaniowyrni,
uslugi w zakresie informatyki, uslugi wydawnicze, poligraficzne, pocztowe,
telekomunikacyjne, przeglady techniczne, ryczalty za pranie odziezy, doplaty do
biletow pracowniczych, zakupy art. spozywczych 11a posiedzenia Rad
Nadzorezych, organizacja okolicznosciowych przyjec 1 uroczystosci
spoldzielczych ipanstwowych.

Podatki i optaty /konto 4031
Konto - 403 - shay do ewidencji podatk6w i oplat sluzacych dzialalnosci
operacyjnej: podatek od nieruchornosci i gruntow lnie ujmuje sie podatku od
grunt6w i obiekt6w sluzacych srodkom trwalym w budowie Ikonto 083/,
podatek od srodkow transportowych, podatek dochodowy od os6b prawnych z
tytulu rue stanowiacych koszt6w uzyskania, PFRON, odsetek budzetowych i
ZUS, oplaty skarbowe, oplaty za wieczyste uzytkowanie gruntow, oplaty
skarbowe, sadowe, notarialne, podatek VAT nie podlegajacy odliczeniu,
ubezpieczenie majatku.

eI.ektrycznej, gazowej, wodnej. Do koszt6w zuzycia materialow zalicza sie
rowniez : materialy biurowe, paliwo do srodkow transportu, ksiazki,
czasopisma. Ponadto ewidencjonuje sie niedobory inwentaryzacyjne oraz ubytki
naturalne. Wartosc materialow i energii zwiazanych z eksploatacja zasob6w
mieszkaniowych , ewidencjonuje sie w lcwocie brutto bez potracania podatku
VAT.
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ZespolS
Konta zespolu - 5 - shiza do ewidencjonowania irozliczania kosztow wedhig
miejsc ich powstawania prowadzonej przez spoldzielnie dzialalnosci, to jest:
a) dzialalnosci podstawowej nieruchomosci
- gospodarki zasobami mieszkaniowymi /konto 503/;
- dzialalnosci spoleczno-kultularno-oswiatowej Ikonto 504/;
b) dzialalnosci pomocniczej /konto 505 i 5221
c) dzialalnosci mienia spoldzielni - koszty zarzadu oraz biezacej ich ewidencji
/konto 5501
Nie ksieguje sie na kontach zespolu - 5 -

o kosztow operacji finansowych
• pozostalych kosztow operacyjnych
• kosztow inwestycji
• Po stronie Winien kont zespohi - 5 - ksieguje sie:
• koszty proste wed lug rodzaju w korespondencji ze strona Ma konta - 490 -
Rozliczenie koszt6w

III koszty rozliczane w czasie w korespondencji ze strona .Makonta - 620 -
Rozliczenia miedzyokresowe kosztow

PODZIAt KOSZTOW WEDLUG MIEJSC POWSTANIA

Rozliczenie kosztow /konto 490/
Konto funkcjonuje zgodnie z zasadami okreslonymi we Wzorcowym Planie
Kont

Odpis na fundusz remontowy Ikonto 4081
Konto ShlZY do ewidencji odpis6w na fundusz remontowy zasobow
mieszkaniowych, stanowiacych lokale mieszkalne lokatorsko-wlasnosciowe
wedlug um6w najmu i stanowiace odrebna wlasnosc, lokale uzytkowe wedlug
umow najmu. Wysokosc rocznego odpisu okresla Rada Nadzorcza w formie
uchwaly.

Pozostaie koszty Ikonto4071
Konto obciaza sie kosztami zwiazanymi z: delegacjami sluzbowymi, kosztami
reprezentacji i reklamy, ryczaltem za korzystanie z prywatnych samochod6w do
celow shizbowych. Ponadto ewidencjonuje sie odprawy posmiertne po zmarlych
pracownikach.ogtoszenia w radio i telewizji, oplaty za parking , prowizje
bankowe.
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Rozlictenta miedzyokresowe kosztow 1647/
Rozliczenia miedzyokresowe kosztow czynne - zespol 6 - stanowia koszty
poniesione w biezacym okresie , a dotyczace przyszlych okresow
sprawozdawczych. Rozliczenia rniedzyokresowe bieme stanowia koszty
prawdopodobnych zobowiazan, przypadajace na biezacy okres sprawozdawczy
z tytulu swiadczen uslug przez kontrahentow. Konta rozliczen
miedzyokresowych ShlZC\. do ewidencj i kosztow, w celu zabezpieczenia
rozlozenia kosztow rownorniernie w stosunku do przewidywanych przychodow.
7 godnie z art.Just.l pkt.l8 Ustawy 0 rachunkowosci rozliczenia

nzirrlalno~~cpomocnicza
Konto 505 i520 sluzy do ewidencji kosztow kom6rek ( dzialow) wydzielonych
jako odrebne miejsca powstawania koszt6w dla dzialalnosci podstawowej GZM

Dziaialnosc mienia spoldzielni
Konto 550 koszty og6lne zarzadu obejmuja koszty zwiazane z zarzadzaniem
spoldzielnia jako caloscia , w sklad ktorych wchodza : koszty og6lno
administracyjne ( place wraz z narzutami pracownikow zarzadu , koszty
biurowe, podatki ioplaty, delegacje sluzbowe oraz koszty og61nogospodarcze.

Dzialalnosc podstawowa
Konto 503 sluzy do ewidencji koszt6w dzialalnosci podstawowej prowadzonej
ellakazdej nieruchomosci w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
Ewidencja szczegolowa prowadzona jest w systemie S-KOSZTY.
Konto 504 sluzy do ewidencji kosztow dzialalnosci spoleczno wychowawczej -
Klub Przy Lasku

Do koszt6w uzyskania przychod6w wplywajacych na wynik finansowy zalicza
sie ,

o - wartosc sprzedanych towar6w w cenie zakupu;

e • wartosc sprzedanych rnaterialow w cenie nabycia,

• - koszty operacji finansowych , jak na przyklad wartosc sprzedanych
papierow wartosciowych, odsetki od obligacji wlasnych, prowizje, odset1ciod
zaciagnietych kredyt6w ipozyczek, a takze odsetki od przeterminowanych
zobowiazan, dyskonto przy sprzedazy weksli, czek6w obcych i papier6w
wartosciowych.

o - pozostale koszty operacyjne , w tym wartosc netto sprzedanycb srodkow
trwalych iwartosci niematerialnycb iprawnych oraz srodkow trwalych w
budowie.

• - poniesione straty nadzwyczajne,
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Klasyflkacja przychodow i kosztow - Zespot 7
Konta zespolu ,,7" przeznaczone do ewideneji przychod6w ikosztow ich
osiagniecia, powinny bye prowadzone w sposob zapewniajacy prawidlowe
wyodrebnienic przychod6w oraz koszt6w , co nastepuje przez ujecie na
odrebnych koutach syntetycznych przycbod6w ze sprzedazy oraz koszt6w ich
osiagniecia w przekroju umozliwiajacym sporzadzenie rachunk6w zysk6w i
strat, zgodnie z przepisami ustawy 0 rachunkowosci oraz wymagan w zalcresie
prowadzenia ewidencji sprzedazy a okreslonych wart. 109 ust.3 ustawy z dnia
1I marca 2004 r. 0 podatku od towar6w iuslug oraz ustawy 0 spoldzielniach
mieszkaniowych,

Konta zespolu ,,7" sa przeznaczone do ewidencji ;
- przychodow z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
- przychod6w z wlasnej dzialalnosci iushig;
- oraz koszt6w wlasnych ich osiagniecia;
- przycbod6w ze sprzedazy materialow i ic h wartosci w cenach nabycia;
- przychod6w ikoszt6w operacji finansowych;

- pozostalych przychod6w ikoszt6w opera.cyjnych;
- zysk i strat nadzwyczajnych;
- sprzedaz wewnetrzna wytworzonych swiadczen na potrzeby wlasne
spordzielni ;
- koszty wytworzenia sprzedazy wewnetrznej.

miedzyokresowe czynne dziela sie na:

-krotkoterminowe - rozliczane nie dluzej niz 12 m-cy od dnia bilansowego

-dhigoterminowe - rozliczane W okresie dluzszym niz 12 m-cy od dnia
bilansowego.

W zwiazku z owa dzialalnoscia Spoldzielni, na kontach zespolu 6
ewidencjonuje sie rowniez rozliczenie roznicy pomiedzy kosztami i
przychodami dzialalnosci gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ponadto 11a
kontach zesp. 6 mozna ewidencjonowac:
- jednorazowy odpis na ZFSS ,
- jednorazowe oplaty podatkowe, ubezpieczeniowe, dotyczace rocznych oplat
a nastepnie w ciagu roku obrotowego cdnosic w koszty w okresach
miesiecznych lub kwartalnych.
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Zespo/ kont - 8
Konta zespolu ,,8" sluza do ewidencji funduszy zasadniczych oraz wkladow
mieszkaniowych i budowlanych, rozliczen finansowych wyniku finansowego,
rezerw iprzychod6w przyszlych okresow , funduszy specjalnych oraz podatku
dochodowego iobowiazkowych obciazen wyniku finansowego.
Spoldzielnia mieszkaniowa w celu prowadzenia prawidlowej gospodarki
finansowej, zgodnie z przepisami ustawy prawo spoldzielcz, ustawy 0
spoldzielniach mieszkaniowych, ustawy 0 rachunkowosci, statutu spoldzielni,
tworzy fundusze .
- udzialowy;
- zasobowy;
- wkladow budowlanych;
- wkladow mieszkaniowych;
- wkladow zaliczkowych;
- zasob6w mieszkaniowych;
- remontowy.

Od roku 2007 nalezy w ramach zespolu ,,7" wyodrebniac konto syntetyczne
dotyczace dzialalnosci spoldzielni w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi oraz pozostalej dzialalnosci gospodarczej.
Prowadzona ewidencja analityczna do kont zespolu "T' ,na kt6rych ujmowany
jest przychod niepodlegajacy ipodlegajacy podatkowi VAT powinna umozliwic
ustalenie prawidlowej podstawy do obliczenia naleznego VAT.
Do kont, na lct6rych ujmowany jest przych6d ze sprzedazy prowadzone S(\;
rejestry sprzedazy,
Do przychod6w nie zalicza sj~ i nie ksieguje na kontach zespolu ,,7" :
- podanych w fakturach naleznosci za wydatki wylozone;
- naleznego podatku VAT wykazanego w fakturach , ujmowanego na koncic
220 .Rozliczenie naleznego podatku VAT";
- przychod6w pobieranych ifakturowanych przed wykonaniem uslugi, ktore
ujmowane S,," na koncie 845"Rozliczenia miedzyokresowe przychod6w ,,;
Uzyskane przychody ksieguje sie po stronie Ma kont zespolu ,,7". Ulegaja one
obnizeniu 0 zmniejszenie przychod6w w wyniku dokonanych w terminie
pozniejszych bonifikat, a takze korekty bledow w zakresie wartosci sprzedazy
netto, dokonanych na podstawie wystawionych przez sprzedawce - spoldzielnie
faktur korygujacych.
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Wynik finansowy /konto 8601
Wynik dzialalnosci spoldzielni jest ustalanyw drodze por6wnania przychod6w i
koszt6w iosobno jest ustalany dla :

Rozliczenie miedzyokresowe przychodow /konto 8451
Na koncie 845 ewidencjonujemy :
- wplaty otrzymane od kontrahent6w za swiadczenia , kt6re beda wykonane w
nastepnych okresach sprawozdawczych;
- otrzymane dotacje, subwencje idoplaty do budowy srodkow trwalych;
- naliczone odsetki bankowe od lokat naliczonych na dzien bilansowy
- odsetki od zaleglosci z lokali mieszkalnych i uzytkowych;
- faktury VAT wystawione na otrzymane zaliczki;
- przewidziane do umorzenia zobowiazania do czasu uznania postanowien
spelnienia warunkow umownych.
Przychody przyszlych okresow ujmowane S<\. po stronie Ma konta 845 w
korespondencji z :
- kontami zespolu 1 w zakresie wplat;
Kontami zespolu 2 w zakresie zarachowan;
- kontami zespolu 0 w przypadku nieodplatnego otrzymania aktywow trwalych.

Zgodnie z postanowieniami statutu spoldzielni Rada Nadzorcza powinna
okreslac szczegolowe zasady tworzenia igospodarowania funduszami, kt6re
beda zawarte w zatwierdzonych regulaminach. Ponadto w spoldzielni jest
jeszcze 'Fundusz z aktualizacji wyceny" na ktory odnosi sie roznice powstala z
aktualiza.cjiwyceny wartosci netto srodkow trwalych i inwestycji w
nieruchomosci oraz skutki przeszacowania wartosci aktyw6w finansowych i
innyeh inwestycji w eenaeh rynkowyeh zaliezanyeh do aktyw6w trwalych, do
poziomu ich cen rynkowych. Fundusze wlasne ujmuje sie w ksiegach
rachunkowych z podzialem na ich rodzaje iwedlug zasad okreslonych
postanowieniarni statutu, oraz ustawa 0 rachunkowosci, ustawa 0 spoldzielnach
mieszkaniowych.

Do Funduszy specjalnych w spoldzielni naleza:
- zakladowy fundusz swiadczen socjalnych;
- fundusz remoutowy.

Rezerwy na przyszle zobowiqzania prawdopodobne lub pewne Ikonto 8301
Konto 830 sluzy do ewidencji rezerw na zobowiazania, kt6rych termin
wymagalnosci lub kwota nie sa pewne. Rezerwy wycenia si~ w uzasadniouej
wiarygodnie oszacowanej wartosci i tworzy sie na pewne lub 0 duzym stopniu
prawdopodobienstwa przyszle zobowiazania dotyczace dzialalnosci operacyjnej,
finansowej, oraz czynnikow nadzwyczajnych. Od dnia 01.01.2002 r. me
tworzy sie rezerw na naleznosci.
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System rachunkowosci infonnatycznej obejmuje nastepujace moduly
- ksiege glowna (F-K),
- srodki trwale,

Ksiegi rachunkowe prowaclzone sa z wykorzystaniem udokumentowanego
program6w:
- Konta ksiegi glownej prowadzi sie Z zastosowaniem programu Finansowo
Ksiegowego S-FThTKSautorstwa Finny S-bit z siedziba w Warszawie ul.
Idzikowskiego 12
- Konta pomocnicze prowadzi sie z zastosowaniem programow :
a) oplaty z tytulu uzytkowania lokali program S-CZYNSZ: S-NOTES Finny
S-81T z siedziba w Warszawie ul. Idzikowskiego 12;
b)ewidencja srodkow trwalych iWNiP program S-1vlAT Firmy S_BIT z
siedziba wWarszawie ul. Idzikowskiego 12;
c) ewidencja. kredytow program S-Kredyt Finny S-BIT z siedziba w
Warszawie ul. Idzikowskiego 1.2;
d)ewidencja wkladow j udzialow program S-Konto Finny S-BIT z siedziba
w Warszawic \11.Idzikowskiego 12;
e) ewidencje materialow program MAGAZYN autorstwa .MAAS Sp. Z 0.0 'L.

siedziba w Warszawie ul. Podskarbinska 25
g) wynagrodzenia program KADRYIPLACE Biuro Komputerowe- Miros
law Kania z siedziba w Warszawie ul. Szymanowskiego 4/18

Zalacznik nr 4 do uchwaly Zarzadu Dr 137z dnia 16. 09.2008r.
Wykaz zbior6w danycb tworzacych ksiegi rachunkowe na

komputerowych nosnikach danych

Podatek dochodowy 1870/
Konto 870 sluzy do ewidencji podatku dochodowego od osob prawncy
zmniejszajacego wynik finasowy, do ktorego uiszczen.ia spoldzielnia jest
zobowiazana zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie ustawy 0
podatku od.osob prawnych,

- gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
- pozostalej dzialalnosci spoldzielni.
Rozliczenie wyniku finansowego moze bye dokonane po zbadaniu
sprawozdania finansowego przez bieglego rewidenta oraz podjeciu uchwaly
przez odpowiedni organ w sprawie rozliczenia wyniku na gospodarce
zasobami mieszkaniowymi ipozostalym wyniku z dzialalnosci gospodarczej lub
pokryciu strat.
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Programowe zasady ochrony danych w spoldzielni, a w szczegolnosci metody
zabezpieczenia dostepu do danychi systemu ich przetwarzania, okreslone
zostaly w instrukcji uzytkownika system6w informatycznych.

Pogramowe zasady ochrony danych

W spoldzielni do prowadzenia ksiag rachunkowych wykorzystywany jest
program S-FINKS
w wersji DOS.
Program ten jest wykorzystywany przy prowadzeniu ksiag rachunkowych od
01.01.2007r.

Opis systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego)

Zalacznik nr 5 do uchwaly Zarzadu nr 137 z dnia 16. 09.2008 r.

Posiadana przez spoldzielnie dokumentacja uzytkownika jest zgodna z
wymogami ustawy 0 rachunkowosci i zawiera m. in. :

• wykaz programow,
e procedury wraz z opisem algorytmow i parametrow,
• opis programowych zasad ochrony danych, a w szczegolnosci metody

zabezpieczenia dostepu do danych i systemu ich przetwarzania,
• wykaz zbiorow danych tworzacych ksiegi rachunkowe na

komputerowych nosnikach danych Z okresleniem ieh struktury,
wzajemnych powiazan oraz ich funkcji w organizacji calosci ksiag
rachunkowych iw procesie przetwarzania danych.

- gospodarke materialowa,
- rozrachunku,
- srodki pieniezne,
- sprzedaz,
- czynsze,
- fundusze,
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o nosniki danych odporne na zagrozenia,
• systematycznie tworzone- rezerwowe kopie zbior6w danych zapisanych

na trwalych nosnikach informacji,

Dla prawidlowej ochrony ksiag rachunkowych stosowane sa:

Fizycznc zabezpieczenie zewnetrzne zapewnia ochrone przed dostepem osob
nieupowaznionych do nastepujacych elementow systemu rachunkowosci
dokumentacji sp6ldzielni:

• sprzetu komputerowego wspomagajacego ksiegowosc,
• ksicgowego systemu informatycznego,
• kopii zapasowych zapis6w ksiegowych,
o zasad rachunkowosci,
• ksiag rachunkowych,
• dowod6w ksiegowych,
• dokumentacji inwentaryzacyjnej,
• sprawozdan finansowych.

System ochrony danych w spoldzielni
ochrona dokumentow i ksiag rachunkowych

Ochrona danych systemu finansowo-ksiegowego:
• ochrona danych przed bledami operatora
It ochrona danych przed uszkodzeniami spowodowanymi awaria komputera,
zanikami napiecia w sieci , uszkodzeniem nosnikow danych

e ochrona przed dostepern osob nieupowaznionych /hasla dostepu/
• uszkodzenie przez wirusy komputerowe
Od. strony informatyczno operatorskiej system ewidencjonuje przebieg
przetwarzania danych . Zastosowano program do rejestrowania wszystkich
operacji wykonywanych w systemie, daty, godziny ich wykonania. Szczegolowe
zagadnienia dotyczace opisu zbioru danych i program6w systemu FK
"SFINKS" okresla Dokumentacja Systemu Przetwarzania Danych, opracowana
przez Biuro Uslug Informatycznych Warszawa ul. Pcdskarbinska 25.
Procedury specjalne - sluza do wykonywania operacji majacych na celu,
utrzymanie w nalezytym stanie zbioru danych systemu, zabezpieczen przed ieh
1I1Tatana wypadek awarii. Podstawowa procedura zabezpieczajaca przed utrata
danych jest systematyczne wykonywanie kopii bazy danych na serwerze i
dyskach Iokalnych , na nosnikach zewnetrznych ( plyty DVD, ) co 7 dni. Plyry
przechowywane sa w bezpiecznym miejscu.

Zalacznik or 6 do uchwaly Zarzadu nr 137 z dnia 16. 09.2008 r.
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Powyzsze tenniny oblicza sie od POC2'l_t1CU roku nastepujacego po roku
obrotowym, ktorego dane zbiory (dokumenty) dotycza,

Okresowemu przechowywaniu podlegaja:
o karty wynagrodzen pracownik6w badz ich odpowiedniki - przez okres

wymaganego dostepu do tych informacji wynikajacy z przepisow
emerytalnych, rentowych ipodatkowych, nie krocej jednak nit 5 lat.

o dowody ksiegowe dotyczace wplyw6w ze sprzedazy detalicznej -- do dnia
zarwierdzenia sprawozdania Iinansowego za dany rok obrotowy, 111e
kr6cej jednak: niz do dnia rozliczenia osob, ktorym powierzono skladniki
alctyw6w objete sprzedaza detaliczna,

• dowody ksiegowe dotyczace pozyczek, kredytow, um6w handlowych,
roszczen dochodzonych w postepowaniu cywilnym, karnym i
podatkowym - przez 5 lat od poczatku roku nastepujacego po roku
obrotowym, w kt6rym operacje, transakcje i postepowanie zostaly
ostatecznie zakonczone, splacone irozliczonc lub przedawnione,

• dokumentacje przyjetego sposobu prowadzenia rachunkowosci - przez
okres rue krotszy nit 5 1atad uplywu ich waznosci,

• dokumenty dotyczace rekojmi i reklamacji - rok po terminie uplywu
rekojmi lub rozliczeniu reklamacji,

• ksiegi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostale dowody
ksiegowe i dokumenty - przez okres 5 lat.

1. Trwale przechowywanie
Trwalemu przechowywaniu podlegaja zatwierdzone roczne sprawozdania
finansowe oraz opinia i raport audytora, 0 ile sprawozdanie finansowe
spoldzielni podlega obowiazkowemu badaniu.
2. Okresowe przechowywanie

Okresy przechowywania zbiorow

Stosuje sie zasade, ze kompletne ksiegi rachunkowe drukowane sa nie pozniej
niz na koniec roku obrotowego. Za rownowazne z wydrukiem uznaje sie
przeniesienie tresci ksiag rachunkowych na inny komputerowy nosnik danych,
zapewniajacy trwalosc zapisu informacji, przez czas nie kr6tszy niz 5 lat.

o programy kornputerowe i dane informatycznego systemu rachunkowosci
chronione przed dostepem os6b nieupowaznionych i zniszczeniem
poprzez zastosowanie wlasciwych rozwiazan organizacyjnych
programowych.
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Udostepnianie sprawozdan finansowych, dowodow ksiegowych, ksiag
rachunkowych oraz innych dokumentow za zakresu rachunkowosci rna miejsce:

~ w siedzibie spoldzielni do wgladu po uzyskaniu zgody prezesa zarzadu
spoldzielni lub upowaznionej przez niego osoby

Udostepnianie danych i dolrument6w
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13. C.o.
14. cow.
15. z.W.
16. p.u,

12. koszty

11. optaty lokalowe

Ii

I:
polozona poza budynkiem. W kt6rym wyodr~l' niono
lokat, tj. piwnica, stryeh, kom6rka i inne, !
- ni~rucho~osei, budynki ibtldOW.la.I.okala, .el Ina~ty ..
male] arohltektury ~§.f!~{ge ~~.~!:,o~.~5._?1)6J:9._;el~1 - (
nleprzeznaczorre ze wz~u na sw6j Char~ktef i I
funkcj~ do wyodrebnlenia w odrebne nieruchon 9.$..ci. ,

8, miejsce postojowe - miejsce w garazach wielostanowiskow ~ch . 1'1
parkingu spolecznym, i

9. cz~s6 wspolna nierucbomcsci - grunt wYoortibnionej nleruchornosoi i ~PZ~SCi
wsp61ne budynk6w wraz z urzadzenlami, kt' fe nie
stuz~ do wy~cznego korzystania przez uzytko nik6w
poszczeg61nych lokali w darre] meruohomosci, !

1O.powierzchnia uzytkowa lokalu - powierzchnia wszystkich pomie:izczen
. znajduj'1cych si~ w lokatu (bez pomie~zczen

p.rzynaleinych) bez ~Z·9t~dU..na. ich prz.eznaczei. Ie lub ~I

spos6b uz;ytkowama wynlkaJetca z uchw I~ 0
przedmlools odr~bne.jwmsAoscl. a w przypa Iku jej
braku w'Inlkajqca z przydziaru lokalu. ':
- oplatywnoszone 'przez-u-tytkO'Wmk6w lokalt i~iej'sc
postojowych na pokry.cie koszt6w utrzymania fJi~kali,
cz~sci wspblnyoh nleruchomosct oraz utrzt:nania
mienia Sp6kizielni, :
- koszty eksploatacji i utrzymania poszczeg Inych
nleruchornoscl oraz eksploatacj i utrzymania : isnia
Sp6fdzielni. 1. ..

- centratne ogrzewanie. r
- ciepta woda, . I
- zlrnna woda, j.
- powierzchnia uzytkowa. I

I
§2 i

1.. Sp6fdzielnia prowadzi dzlatalnosc na zasadzie rachunku ekonomicznego. "
2. Podstawq do ustalenia wysokosc! optat lokalowych jest roczny plan finarl/Sowo

gospodarczy uchwalany przez Rade Nadzorcza. Ustafone na tej podstawie Ibplaty
traktujesi~ jako zaliczkowe. 1

3. W rocznych planach finansowo-gospodarczych. 0 kt6rych mowa w l1~t. 2,
planowane koszty okresla sie dia kazde] nieruchornoscl odrebnie w podzlale t~a:
- koszty gospodarki zasobami mteazkaniowym! (GZM). :
- koszty pozostate] dzlalalnosc! gospodarczej SpOtdzielni.

4. Koszty rozlicza si~ na wszystkie lokale w danej nieruchomosci niezaleznie od
przystugujqCego prawa do lokafu. i

5. Kosztami nie sa obciazone pomieszczenia og61nego uzytku, takie jak: i1talnie,
w6zkarnie, suszarnle. przechowalnie materialow, pomieszczenia administrjPyjne,
gospodarcze i techniczne, stanowiace czescl wsp6lne budynk6w, kt6re nie;.stuZet
do wyfqcznego uzytku uzytkownik6w poszczeqolnych.lokafl. II:

6. Rozllczenia koszt6w dokonuje sie w okresach rocznych, pokrywajacych sj~ z .Iatami
kalendarzowymi. lndywidualne rozficzenia z rnteszkancami kosztow i optat z~;wod~
mote bye dokonane w okresach niepokrywajqcych sle z latami kalendarzowyhrl.

7. Jezeli w ciqgu roku nastapia istotne zmiany cen rnajace wplyw na wy~bkos6
koszt6w. dokonywana jest korekta planu finansowo-gospodarczego. rozli~zenia
kosztow oraz wvsokoscl opJat za uzywante lokali. ,.

8. Po zakoriczenlu roku obrachunkowego dokonywane jest rozliczenie wynik6w bZM i
pozostale] dzlalalnosci odrebnie dla kazde] nieruchornosci. r

I
Strona J z J~ j
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§7
1. Z kosztow ponoszonych przez Sp6tdzielni~ wydzie.la si~ koszty: I

1) gospodarki zasobami mie:szkaniowymi (GZM.), .kt6re obejmujct! sfere
dzialalnosci Sp61dzlelni zwiazana bezposrednio z eksploatacja i utrzyrnaniern
lokali mieszkalnyeh oraz z eksploatacja i utrzymaniem urzadzen r;, lokali
sluzacych scisle celom mieszkalnym, w tym miejsc postojowych w gar-atach

Strona 4 : 16 i

I,,
I
I

i
§6 '

00 koszt6w gospodarki zasobem loka.lowym nie zalleza sle splat rat i ods~ek od
kredyt6w zaci(49ni~tych przez Sp6tdzJelni~ w eelu reali;zacji inwestycji i przedsi¢wzi~'c
remontowych, z wyjqtkiem splat zobowiazan kre"dytowych dotyczacych jrnienia
Sp&dzielni. I

I
/.

i',

I

I
i'
I

I
I·
I

§5
Do kosztow gospodarki zasobaml lokalQwymi zalicza sie:
~1)koszty eksploatacji podstawowej.:W tym koszty eksploatacji i konserwacji,
2) odpis na fundusz rernontowy,
3) koszty dostawy energii cieplnej,
4) koszty eksploatacji dZWig6w,
5) koszty dostawy gazu.
6) optate za uZytkowanie i dzlerzawe terenu,
7) podatek od nleruchomosci,
8) koszty dostawy energii elektrycznej,
9) koszty dostawy wody i odprowadzania sciekow.
10)ko$zty wywozu rueczystosci,
11}koszty oehrony obiekt6w i garazy,
12)koszty konserwacji domofonow,
13)koszty eksploatacji miejsc postojowych W garazach.
14)koszty dztalalnoscl spoteczno - .kulturalno - oswiatowej.

I,
I
I
I

ii
II
I,

§3 ::
1. Koszty pokrywane SEl przychodami Z optat za utywanie lokali, zwanych w ~alszej

czesci oplataml lokalowymi. stosowanymi dis lokall zajmowanych na z~~adzie
sp61dzielez~o prawa do lokalu, odrebne] wtasnosCi stanowiacych rienie
SpOldzlelnl, a takze zelmowanyeh bez tytutu prawneqo. .;

2. Zerzad Sp6kfzielni prowadzi odr~bnle dla kazde] nteruchomosci: I
a) ewidencje I rozliczenle ptzYGhQd6wikosztow, 0 kt6rych mowa w ust. 1. ~:
b) ewidencje wptyw6W iwydatk¢w funduszu remontoweqo. :

3. R6znica mj~dzy kosztaml a przychodami z oplat danej nleruch· ~oSCi.° kt6rych mowa w ust. 1, zwf$ks~ odpowiedn~o przycbody lub koszty eksp patacji
j utrzymania dane] rnerucnomosci w roku nastepnym. "

§4 d1. OptBty z tytutu najmu lokali uZytkowych, dzieri:awy gruntu, miejsc parkingo eh na
parkingach prowadzonych przez Sp6tdzielnl~ lub przez nia wynajmowanyc oraz z
tyturu uzywanla pcwierzchnl w$p6lnej SCl oRreslane W formie C'Z:iJZU W
indywidualnych umowach zawaciych z kontrahentami. i

2. Przychody z najmu lokali, 0 ktocych mowa w ust, 1, obciazane sa kos mi na
zasadach wynikaJctcyoh z niniejszego regulaminu. I!

I

II. ZASADY ROZUCZANJA xoszrow GOSPODARKI ZASOBAMI I
LOKAlOWYMl1 USTALANIA OPtA T LOKALOWYCH. '



\ .
, 'J:~ 'yv~

SrrOIlO J 1 f6

§8 11
Koszty bei:QosJ~9nie i posrednie przyplsane do odrebnych nieruchornosc! roz~,czane
SClw ramach poszczegolnych rodzaj0w dztaratnosc! properolonatme do powi' rzchnl
uZytkowej poszc~g61nych dziamlnosci. ,,

§9 1
1. , Do rozliczenia koszt6w i ustalenia zaliczkowych oplat za uzywanie lokali sto$~je s.il'f

nastepujace jednostki rozliczeniowe koszt6w: !
1) powierzchnia uzytkowa lokalu - m2, ;
2) zuzycie wody zirnnej i odprowadzenie sciekow - rrr', I'
3) podgrzanie wody ciepte] - m3, "
4)zuzycie energii cieplnej - GJ, i
5) lokal mieszkalny lub ui:ytkowy - lokal,
6) miejsce postojowe - miejsce,
7) optaty state z tytufu dostawy rnediow - m2

2, ZaHczkowe stawki optat lokalowych ustalane sa odrebnte dla kazde] pozycji
kalkulacyjnej, ° kt6rej mowa w § 5 Regulaminu, osobno dla kazde] nieruchbmosc.
i stanowla iJoraz planowanych koszt6w oraz ilo5Ci jednostek rozHczeni0irYCh w
danej nieruchornoscl i rozllczane SElw okresie 12 mieslecy. !

3, Do rozliczania koszt6w przypadajqcych na lokal tub miejsce postojowe sto1!Jje sie
odpowied~io nastspujace z~sady: .. ,. I.
1) W powierzchnl uzytkowe] lokalu uwzqlednia sre Iaczna powierzchnie ultrkowq

wszystkich pomleszczen znajdujqcych sie w lokalu bez wzgl~du (Ia ieh
przeznaczenie, wyposai:enie, standard i sposob ieh ui:ytkowania, I

2) do powierzchni utytkowej lokali nie wlicza sle powierzchni: tarasow, balkonow,
logii, pornieszczen przynaletnych i antresoli uiytkowanych zgodni01 z ich
przeznaczeniem projektowym,

iI:
I
ii
)1

wielostanowiskowych zwiaaanych z zaspokojeniem w zasobach spolZielni
potrzeb mieszkaniowych os6b zamleszkulacych; :

2) p',oz~te.i dzi.at~.lnric SpofdzJelni, kt6ra obejrnu]e wszystkie r' dzaje
dziruall10sCi niewymienione w ezescl poprzedniej (w szczegelnosc! I10kale
utytkowe, mienie SpQkj·zielni. dzierzawy i najmy czesci wsp6lnych, poestat~
dzia~alnosc cperaeylna i finansowa). f:

2. Podzial kosztow na GZM i pozestafa dzia~lnO$¢ gospodarczCl Sp6j~zielni
nastepuie na nastepulacych zasadach: !I
1) Koszty bezposrednie, kt6rych na podstawie posiadanych dokurnentow

zr6dtowych nie .rnozna wprost przyplsac do poszczeg61nych ro~z.aj6w
dzl~talnospi - dzielone sa pomr~dzy GZM i pozostafa dziataln9sC 90SPO~.arcza
S~6tdziarni . propo~cj~nalni~ do. powier:zchni. utytko~ej po~zctec :'Ihyah.
dZlstainoscl' w dane] nleruchomosc! a w przypadku kosztow zuzycla w.o 1;/ oraz
kosztow zrmennyehdostaw ciepta - wg strulctury zuzycla z poprzednleg'O kresu
rozliczeniowego, Ii

2) K?szty zw.i(\,Zane.bezpo{nednio Z dam! ~ieru~~omosciq przypisywane s~i.do te~
nleruchomosct I reztlozarre proporcjonalnte do powierzohnl Ui:~tkoweJ
poszczeg61nyeh dzia~lnosci, '

3) Koszty posrednie, zwiq)!ane z dzial'alnosciEt podstawowa SpOfdzielni Ileez z
U~9i na. Ich ,wsp61ny .charakter ~Ieod~oszone bezpoerednie ~o ~onk~t:.tnYCh
rneruchemoso', na kt6re sk~adajq Sl~ m.rn. koszty og61ne Sp6ldzlelnr, po ostate
koszty op.eracyjne i finansowe - dzielone SCl pomiedzy GZM i po 'ostaJq
dziaminosG gospodarczct Sp6Jdzielni zgodnie z przepisami ustawy 0 p,odatku
dochodowym od os6b prawnych. .

( I
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EkspJoa1acja diwig6w

/ C:. ;n,e sep trdora,
pozostale koszty,
koszty mienia do wsp61nego korzystanla ,
koszty og61ne dzlalalnoscl spoldzieln!

I:.J)
16)
17)

I'
I
j

I
I

§ 11 j
Koszty eksploatacji dzwig6w obejmujq: I
1)koszty konserwacji j napraw dzwiqow, I
2) koszty wynikajace Z okresowych przepladow Urzedu Dozoru Techniczneqo.

3) do powierzchni uzytkowe] lokali wielokondygnacyjnych wlicza sle powier chnie
rzutu poziomego kazde] z kondygnacji, .

4) powierzchnle uzytkowa lokall do cel6w rozliczania koszt6w przypadaiac ch na
lokal oblicza sle wedlug dokurnentacji techniczne] budynku, ale w szcze Inych
przypadkach dopuszcza sie ustalanie powierzchru wed~ug pomiarow z na j,Jry.

5) przy obliczaniu powierzehni uzyt!<owej lokal; 0 stale] wysokosci nalezy
przyjmowac wymjary wedtug pomiar6w dokonanyeh na wysokoscl 1,0 "ll nad
poziomem podlogi odpowiedniej kondygnacji, w swiette rub wedtug ,brysu
zewnetrzneqo przegr6d pionowych (setsn) w swietle WY,prawlonych scian ;

6) przy obliczaniu powierzchnt uZytkowej lokati 0 zmiennej wysokQ' pi nie
uwzgl~dnia si~ powierzchni leiqcych pomiedzy stalymi scianami 0 'NY okoscl
nlzszej nit 140 em, a powlerzcnnle tezace w twietie soian 0 wys.okosci ,ch od
140 em do 220 em rnnozy si~ przez wsp6tczynt1lk 0,5 ~ nle dotyczy to s )OQaW
wewn~trznych z powierzchnla wchodzaca w rzut poziomy kai:dej kondyg acji.

7) powierzchnie uzytkowe lokali i powierzchnie j'0mieszczeri przynalezn ,ch do
tych lokali podaje si~ z doktadnoscia do 0,01 m , i

~YK:::~:~I::~:;i:~:erNaCji rOdi~~e.9od~bniedlakazde]nleruchj'inOSci.
I1rnporrjonalnie rjo pow:{'(!chrli uzvtkowe] lokali w dane] nieruchomosci.

_ 0bl...q2€1116 lokali uzytkowyeh xosztamt eksploatacji podstawowej me' e bye
zwiekszone w stosunku do koszt6w okreslonych w usteple 1 , jezeli Chrrakter
prowadzonej dzlalalnosci powoduje wzrost koszt6w ponoszonych I; przez
Sp6tdzjelni~. WysokoS6 zw;~kszonej stawki ustala Rada Nadzoroza W !iformie
uchwafy na uzasadniony wniosek Zsrzadu. 1

3. Na koszty eksploatacji i konserwacji sktadajq si~ min.: I:
'1) sprzatanie: !
2) rekuttywacja zieleni .
3) dezynsekcja, deratyzacja,
4) ubezpieozenie rnajatku,
5) wyposai:enie osiedta.
6) rnaterlaly,
7) nadzor przeciw pozarowy,
8) oswietlenieterenu,
9) dzieri:awa podzielnikow,
10) podatek od nieruchornoscl (czesci wspolne GU),
11) konserwacja sanitarna, elektryczna, budowlana. systemu kontroli d ,st~pu,

konserwacja instalacji p, pozarowe], drzwi wejsciowych, s hod6w
ruchomyeh, diwig6w (GU),

12) dozer techniczny,
13) kontrole okresowe,

(
_...

"

()
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Gaz sieciowy

I

I,.

§15
1, Rozliczeri dokonuje si~ zgodnie z Zasadami rozliczen i neticzenie koszt6w timnej i

cieplej wody oraz odprowadzania sciek6w dla lake!; wyposatonych w indywfdualne
wodomierze w budynkach SM "Przy Metrzeo. I'

2. Lokale nieopomiarawane ponosza koszty zuzycla z.w. ryczaftern okreslonym w
Regulaminie wymienionym w ust. 1. !

3. R6znic~ porniedzy wodomierzarni .gt6wnymi a surna .zuzyc w lokalach I: suma
ryczaltow stanowi wode technlczna, kt6ra obciaza koszty eksr),loatacji
poszczeg61nych nieruchomoscl proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej. I

Woda iodp.rowadzenia sciekow

§14 .
1. Koszty dostawy energii elektrycznej sa ewidencjonowane w okresach rocznych i

rozliezane na poszczeg61ne budynki. ,
2. Koszty dostawy energii elektrycznej dotycza zuzycia energii w czesciach wsp;6fnych

budynk6w. w tym na zasilen-ie d.zwigbw. ;
3. Koszty dostawy energii elektryezne] rczdzlela ste proporcjonalnie do powibrzchni

uzytkowe] lokali. I
,
r

/',
I

§13 1

Rozliczanie jest prowadzone zgo.dnie z' Regu./aminem rozliczania koszt6w lenergii
ciep/nejdo cetow ogrzewania i podgrzania wod}' w zesobeeh SM "Przy Metrze". i,

Energia elektryczna w cz~clach wsp61nych budynku

I,Enargla cieplna ipodgrzanle wody

I

I!
Eksploatacja domofon6w Ii

§12 II
1. Koszty ekspJoatacji domofonew sa ewidencjonowape W okresach roczbych

rozliczane na poszczeg6lne<;Qi,dynkh ME-"t'lcJM1 ~ Ii
2. Koszty eksploatacji domotonow rozdzlela si~. rra lokale wyposazone w domof~n.

/:" .

jl
II
I!

2. Kosztami eksploatacji dtwig6w obciaza sle lokala w budynkach wyposazoi ~ch w
dtwigi proporcjonalnie do p.u, lokalu.

3. W budynkach nieposisdajqcych potaczenla dZw\~owego z ga pzami
wialostanowiskowymi oplaty nancza sle dla lokali powytej parteru. .oksle
polozone na pierwszym pi~trze-· obciE\~a sle potoWl:\ stawki .. W budynka ~h nie
posiadajqcych potaczenia z gal'azami wielostanowisKowymi optaty nalicza 'i~ dla
lokali powyze] parteru. Loka!e potozone na plerwszym pietrze, obciaza si€? iclowq
stawki.

4. Jezeli charakter lokalu i rodzaj prowadzonej w nim dzia.alnosci po~oduje
zwiekszenie koszt6w eksploatacji dtwig6w. to odpowiednio korygowa 1b jest
obciazente tego lokaJu kos~tami eksploatacji .d.zwig6w. Wys'okosc tej korektYlllustala
Rada Nadzorcza na wniosek Zarzadu w formle uchwruy.
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Wyw6z nieczystosci
§17 :

W zwlazku z wejsciem w zycie zrnian wprowadzonych przez ustawe z dbia 13
wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu ozystoeci i porzadku w gminach koszty twozu
nieczyetoaci sa ewidencjonowane i rozilczane w nastepujacy spos6b: I

1) Koszty wywozu nieczystosci sa ewidencjonowane W okresle I roku
obrachunkowego i rozliczane na poszczeg61ne rueruonornosct i

2) Osoby posiadajace tytul prawny do lokalu badz zajrnujace tokal be'! tyturu
prawn ego sa zobowiazane do zrozenra "deklaracji dotyczace] ustalenia !optaty
za gospodarowanie odpadaml", W termlnie 7 dn; od daty obj€?cia 10 alu w
posiadanie lub zmiany Iiczby os6b zajmujqcych dany lokal rnieszkaln i bSjdt
zmiany zapctrzebowanta na wyw6z odpad6w kornunalnych dla Iilokalu
uiytkowego. I'

3) Kosztami wywozu odpad6w komunalnych obciaza si~ lokaJe mleszxalne i
~,....(.; zgod,,'e ".6 ..t£'wkdml ustalonyrrr przez Rade Miasta i z!o~onymi

dekfaracjarru, 0 kt6rych mowa w pkt 2. !
4) W razie nieztozenia deklaracji, 0 jakiej mowa w pkt. 2, tub zrozema der-laraCji

ntezgodnej z stanem faktycznym, lokal: I
a) mieszkalny bedzte obctazany kosztami jak .od gospodarstwa corrtoweqo

czteroosobowego lub wi~kszago~ i
b) uzytkowy bedzteobctazany kosztami w nast~PtJj~cy sposob: i

- lokal uzytkowy 0 powierzchni od 1 m2 do 50 m - jak za dziesi~cj0k~otne w
rnleslacu oprozntenie pojemnika 0 pojernnosci 120 litrow, r
- lokal uzytkowy 0 powlerzcnnt od 51 m2 do 100 m2 • jak za dziesi~cjoik.rotne
w rniesiacu oproznlenle pojemnika 0 pojernnosci 240 litr6w, I'
- lokal uzytkowy 0 powierzchni powyze] 100 m2 - jak za dziesieciokrotne w
mlesiacu oproznienle pojemnika 0 polemnosci 660 lrtrcw. I·

5) Zmiana wysokosci zaliczki na koszty wywozu odpad6w komUl~:alnych
wynikajq_ca ze zmiany stawki urzedowe] nie wyrnaga podj~cia uchwal}.; przez
Rad~ NadzorczCl· I:

i
Wleczyste uzytkowanfe gruntOw j

§18 II
1. Koszty uzytkowania wieczystego gruntu i dzierzawy terenu dzieli sil7 na: .

1) Koszty dotyczqce danej nieruchomosci okreslane wed/ug zajrn~waneJ
powierzchni gruntu oraz stawki op~at wynikaj<'F'Pj 71'"stosownf'j decY7ji, [lmowy

I r \.. ktcm. rozliczan",' Set proporCjonalnl8 do powierzchrll uZytkOWi::j lakali
nle stanowiq_cych odr~bnejwfasnosciz zastrzeieniem ust. 3. 1

I

§16
1. W budynkach wyposazonych w zblorcze urzqdzenia pomiarowe zuzycl I gazu

siecroweqo koszty zuzycla gazu sa eWidencjonowane W okresie roku
obrachunkowego na poszczeaolne budynkt. I

2. Koszty zuzycia gazu rozlicza si~ na poszczeg61ne lokale postadajace urza ·jzenia
gazowe. :

3 W wypadku, gdy uzytkownlk zrezygnuje - za zgodCj Spotdzietni - z. dostaw- Igazu,
vt->li.iW z tytutu dostawy gazu nie bedzle naticzana ad kolejnego mi siaca,
nasteoujaceqo po rnieslacu, gdy zdemontowana zostara instalacja gazowa. i

4. Jszef charakter Iokalu i redza] prowadzonej w nim dziafalnosci po oduje
zwiekszenre zuzycla gazu, to zwlekszane jest obclazenie tego lokalu k sztami
zuzycla gazu, Wysokosc tej zmiany okresla Rada Nadzorcza na wniosek Zar adu.

I

I

c
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§21
1j.i~p<i)t~,~j~ll!li~tworzy fundusz na remonty zasob6w wchodzacych w sktad GZM

1) Odpisy na ten fundusz obciazaja koszty gospodarki zasobami mieszkan 9wymi
(GZM).

2) Obowiazek swiadczenla na fundusz .dotyczy cztonkow spOfd:cr(elni, w~arl'cicieli
lokal! nie~dC!cych czlonkami s.,,6f<f~r.$.iFlio(az os6b nieb~dq.cych czt 'nkami
sp'~d~lei'ot kt6rym przystugujq sp&dzielcze wtasnosciowe prawa do Jokali. I

!
I

(. "

r..". i
Pgdate.k cd n1eru,cQoiDoscl

!
i
1
i

2) Koszty dotyczace rnajatku Sp6tdzielni okreslane wedrug powierzchni grun I oraz
stawki oplat wynikajqcej ze stosownej decyzji, umowy lub wvroku.] k16re
roztlczane sa proporcjonalnle do powierzchni fakali w zasobach Sp6tdAi;:'>fniz
zastrzezsnlem ust. 2 i 3. I,

2. Kosztami dotyczacyml majqtku Sp6tdziefni zwiazanyml z zajmowaniem terenu
przez wydzielone parkingi spoteczne i tereny dzierzawione przez osoby ~w3cie
obclazanl sa najemcy i dzierzawcy tych teren6w proporcjonalnle do zaJmol janych
powierzchni. '

3., Dla cz~sci dzialki ewidencyjnej nr 4/1 oznaczone] nr 4/4·1 w zalaczeniu graff Iznym
nr 1 do nfniej$zego F?e.gulaminu, na kt6rej usytuowane sa budynki przy ul. La Iclego
7, 78, 7b oraz czescl ~zia~1 e~i?,e.!,!~y'jneJI}r .4f~'..o~!1a~~:mel.~,r_~J~2"na Iktorej
usytuowany Jest budynek przy uT.Lanclego 9, I dZlatk, 4139. na kt6reJ usytu pwany
jest budynek przy uJ.Lanciego 11, ustalone zasady podziaJu koszt6w nalloz ne Sq
odrebnle zgodnie z prawomocnym w tej czescl wyrokiem Sqdu OkrEJ,l90W rB.oIV
Wydziaru Cywilnego z dnia 27 listopada 2007 r. (sygn.Akt IV C 36/05). ~'

1

!

§19 1
1. Koszty podatku od, nleruchornosci wynikajCl ze aporzadzone] przez Spot .!.ielni~

deklaracji POQ-atkuad nlerucnomesct i dtlelq sie na: ;
1) Koszty doWczqGe dane'; nieruchomoscl, kt6re rozliczane 5£:4 proporcjona ile do

powierzchnl utytkowej lokali niestanowiqcych odrebne] wtasnosci.. I

2) Koszty podatku od nieruchomoscl w cZEJ.Iseidotyczaee] majqtk,u Sp6Jdzielnlj ktOre
rozliczane Sq proporcjonalnie do powierzchni lokali w zasobaen Sp,6Jd~lelni z
zastrzezeniern ust, 2. "

2,.Kosztaml dotycz(lcymi majqtku Sp6tdzielni zwiazanym: z zajmowantem tareny: przez
wydzielone par~jn9i spoleczne i .teren~ dzieri:~wjone przez osoby trz~cie obfiqzani
SCInaJemcy IQzreriawcy proporejonamle do zajrnowanych powierzchru. ,:

Koszty ochrony obiektow 71 ~., II,
I • r r 'J .) •

§20 ~\t c~ <'J~:~\b'/
1. Koszty ochrony oblektow ewidencjonowane sa W okresie t~'QbraChunkoJegO i

rozliczane odrebnie dla katd.ego ochranianego (~bje~t;I;{;(budynku lub ~espoJu
budynk6w). +-~~I}"v- .- . J!

2. Rozliczenia koszt6w dokonuje si~ proporcjonalnie do p.u. lokalu .. ~, ~ ;-- '
3. Obciazenie lokeli uzytkowych w obiekcie rnoze bye ustalane ~r~bnie,: jeieli

charakter prowadzone] w nlm dziatalnosci lub usytuowanie lokalu powoduje ~zrost
lub zmnlejszerrie ponoszonych przez Sp6tdzielni~ koszt6w. Dotyczy to taktJ Iokaf
w danej nleruohornosct tub budynku usytuowanych poza terenem obletym oq~ron~.
Wysokosc stawki ustala Rada Nadzorcza na wniosek Zarzadu. r

.:
L
I;

Oplaty na rQmonty
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,
1 W przypadku wystepowanta w nieruchomosct lub budynku wyodr~bniOnYCr lokali

uZytkowych stanowiaevch garaze wlelostanowlskowe, lokale takle obclazane sa
nastepuiacvm! kosztami: J'

a) bezpcsrednmt - powstaiaoyrn! w bezposrednlrn zwictzku z danym lokalem :
b) posrednlmi obciazalacyml lokal w zwiazku z poaostawanlem lokalu "'~.danej

nieruchornoscl . I
2. Na koszty poSrednle skfadajq sle koszty 0 kt6rych mowa w· § 5 ust. 1, 2, q& 7, 8 i

11. Obciazala one lokal stanowiacy garat: wielostanowiskowy w nast~pujqcy
spos6b: Ii
1) koszty eksploatacji podstawowej - proporcjonalnle do powlerzchnl Uz.t:tkoWej

(za wyj~tkiem koszt6w bezposrednio zwiazanych z danym lokalem), 0 ~t6rych
mowa w ust. 1 pkt a powyze] , . I'

2) koszty remont6w - ze wzgl~du na specyfik~ lokali skladajq si~ z dw6ch czesci:
kosztu remontu czesci wsp61nych nterucnomosct.craz na kosztu rernontu lokali
wg. stawki ustalonej przez Rade Nadzorcza, I,

3) koszty wieczystego uzytkowanla i dzierzawy terenu na zasadach OPisan~:chw §
18 z zastrzezeruern, ze obciqzajCJone nlewyocrebniorre miejsca postojov e,

4) xoszty podatku od nieruchomosci na zasadach opisanych w § I· 19 z
zastrzezeniem, ze obclazaja one niewyodrebnione miejsoa postoj owe , I

5) koszty dostawy energii elektrycznej ustala sie nastepujaco: I
a} w wypadku opomiarowania lokalu -koszt energii elektrycznej ustalalsie na

zasadach okrestonych w §14 powiekszony 0 koszty bezposrednie wyri1kajqce
Z opomiarowania lokalu, :

6) w wypadku braku opomiarowania lokalu do czasu jego opomiarowanial koszty
ustala sle w wysokosci okreslonej w regulaminie poprzednio ObOWiqZrl)C:lcym.
ocnrona obiektu na zasadach opisanych w § 20, z zastrzezeniern § 25.

§ 23

§ 22

Il
Ii
!I
jI

3) Optaty na fundusz wnosi si~ proporcionalnle do p.u. lokali, a za rT1Ij':ie;sca
postojowe w garai:'ach wielostanowiskowych wg .stawki ustalonej przez j Rade
Nadzorcza. :

2. CZfonkowie $.l~fjf@, wiasc;:ipJ!~le.'?kali nieb.~d~cy czlonxarnl ~t?:~~~1 Horaz
osoby nlebedace cztonkarnl .~~i,ktoryrn przyslugUjClprawa do I ali, 0
kt6rych mowa § 7 ust. 1 pkt 2, wnosza optate na pokryCie koszt6w rem, nt6w,
1<\6.re obciqzaj(\ koszty eksploatacji. Optllty wnoszone $~ proporcjonalnie .0 p.u.
lokali, a za miejsca postojowe w gara.tach. wielostanowlskQwych wg ~tawki
ustalonej przez Rade Nadzercza. '1

3JOsoby zajmulaoe Ibkale bez tyturu prawnego obq~j¥~ne s4 do wnoszenia 0~tat na
rernonty na zasadacn okreslonychw ustepach 1 1.2 powyzej'. Ii

4. Szczeg6fowe zasady gospodarki remontowej ustatone sa W odr~bnym Regul<'1rn'inie,
. II

Eksploatacja rnlejsc postoJowychw garazachwlelostanowlskowych I;
!
i
I

1. Miejsca postojowe zlokauzowane S(\ w garazach wielostanowis pwych
stanowi<:tcych odrebne lokale u~. f

2. Kos-ztyeksploatacji.miejsc postoJowych dzielone sa wg zasad okre.Slonych w 7.
'3: Rozllczenia koszt6weksploatacji miejsc postojowych dokom.ije sle proporcjenalnie

do ilosei miejsc postojowych w poszez.eg6lnych kategoriach, e 1ct6ryehmow~' w § 7
ust. 1. i:

CI..., ~,



1. Na potrzeby obeiazenia kosztaml I ustalenia zaliczek na pokrycie kcsztow
nleruchornoscl nr 7 wydziela si~ do odrebneqo rozliczenia nastepujace Ibz~sci
nieruchomosci : I!
1) LOkale mieszkalne Ii

·2) Lokate uzytkowe: I;
a) Galeria Ursynew pozlom 0,+1, r
b) Galeria Ursyn6w poztom +2. I
c) lokale zewnetrzne,

3) lokal stanowiacy garat wie!ostanowiskowy. ,
2. Lokal garai:owy obciazany jest kosztaml na zasadach okreslonych w § 22 i 23

niniejszego Regulaminu z wytqezeniem kosztow ochrony, kt6re rozdzielane ~q wg
ilosei godzJn. j

3. Czesci nieruchcrnosci nr 7 , 0 kt6ryeh mewa w ust. 1., obclazane 59 nast~Pt~C'jcymi
kosztami: I:
1) bezpcsrednirni - pozostajacymi w bezposredntm zwiazku z dana czescia Ii

nieruchornosci 0 kt6rych mows w ust. 1. I;
2) posrednimi-obcfazalacyrni poszczeg61ne cz~sci nieruchomosci. 0 kt6rych thawa

w ust. 1., w zwiazku z pozostawaniem w nieruohomosci nr 7. r
4. Koszty posrednie, kt6rych nls rnozna bezposredhio przyporzqdkowac do q~nych

cz~sci nieruchomcscl wykazanych w ust. 1. rozlicza ste w nastepujacy SP0sf?b:
f 1) ~~~y ~~~f?loatacji podstawow~LJ Ii
. a) sprzatanle .; tererr l'ew"'~trzny wg udziaru w powierzchni uzvlkowa]

nieruchornosci nr 7 dotyczy czesci wyszczeg61nionych w ust. 1. pkt 1 iI~'
b) rekultywacja zielani- wg udzialu w powierzchni uZytkowej nierucbornesci nr

7 dotyczy czesci wyszczeg61nionych w ust, 1. pld 1 i 2. !~
c) dezynsekcja, deratyzacja - wg udziaru w powierzchni Ui:1"kowej

nieruchomosci nr 7 - dotyczy cz~~ci wyszczeg61nionych w ust. 1. pkt 1 ;2, 3,
d) ubezpieczenie - wg udztalu w powlerzchni uZytkowej nieruchomoSci lnr 7 -

dotyczy czesci wyszczeg61nionych w ust. 1. pkt 1. 2 i 3, I'
e) nadz6r pozarowy- wg udziafu w powlerzchni uzytkowe] nieruchornoschnr 7 -

dotyczy czesci wyszczeg61nionych w ust. 1. pkt 2 i 3, i.
f) pozostaie koszty - wg udzialu w powierzchni uzytkowej nieruchomosbt nr 7
, - dotyczy czescl wyszczeqolnionych w ust. 1. pkt 1, 2. 3, I
Ig) podatek ad. rueruchornosci ,. czesci wspotne GU- wg udziatu w powisrzchn!
...uzytkowe] nieruchornoscl nr 7 - dotyczy czesci wyszczeg61nionych w tiiSt. 1.
pkt 2, '

/.

.§~5
Wyqczenla

I'

§24 I
D.zla~lnosC spoteczno-kulturalno-oswlatowa prowadzona jest w klubie "Przy ilaSkU",
kt6ry finansowany Jest z: I

1) dotacii.
2) wpmt z tytulu wynaimu sal klubu, ... . . i
3) wptat cztonk6w Inieozlonkow Sp6tdzlelnt uczestniczacych w zajeciach, I
4) pozostefych wptat, I:
5) w czesc: niesfinansowanej ze srodk6w wykazanych powytej. ze srpdk6w

Sp6tdzielni obctazaiacych jej koszty og610e, I;

Ii
Ii

Dzlalalnosc spoteczno - kulturalno - oswiatowa



J ). I~ \/N-,,-I ',\\J. .,._ , .
'.,

§ 26 :
1. Uzytkownicy lokali zobowiazani sa uczestniczyc w pokrywaniu koszt6w zwlazanycn

z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomoscl w czesciach przypadalacych rna ich
lokale oraz aksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych [mienle
sp6fdzielni przez uiszczanie rniesiecznych optat lokaJowych, W wy~okoSCi

Strona12; /6 '

o.P!aty

"

I'il,
I

I
h) usuniecle ~warii ._wg udziatu W powi.erzchni utytkowej nleruehomoso Inr 7 -

dotyczy cz~ci wyszczeg61f1ionyoh w ust. 1. pkt 1, 2, 3, !
i) czyszczanle i udraZntanie stud:%ienek.- wg udzla~u w powierzchnl uz kowej

nleruchcmoscl nr 7 - dotyczy' cz~sciwyszczeg61nionych w ust. 1. pkt 1 i2, 3,
j) konserwacja lnstalac] po Inhlbitorowaniu - wg udzialu w pawl (zchni

uzytkoweJ ntenrehomoset nr 7 - dotyczy czesci wyszcieg61nionych w ust. 1.
pkt 1, 2, . nl

k) dozer technJczny (poza dtwigami)- wg udzialu w powierzchni uz tkowej
nieruchomt;>sci '" 7 - dotyczy czesc! wyslczegolnionych v.: ust. 1.. pkt ~; 2 i 3,.

I) konserwaCj8 sarutarna, elektryczn~, budowfana - wg udzlaru w POWI rzchnl
uzytkowej nleruchomoscl nr i -dotYczy czesci wyszczeg61nronych w ust, 1,
pkt 1, 2,3, !

rnjkonserwacja lnstalac] wentyiacji ., wg udziatu w powierzchni uz '!<owej
nieruchomosol nr 7 - dotyczy c.z~$ciwyszczeg61nionych w ust. 1. pkt 1; 2, 3,

n) konservv~cja in~tal~cji p~eejw poiarowej - wg ud'zi<H'uw powi rzctm:
UZytkowejnieruchomQSci nr 7 - dotyczy cz~.sqiwyszczeg61nionych WI~St. 1.
pkt 1.,2, 3,. !

0) konserwa'qja drzwi wejsciowych - W9 udziaiu w powierzchni uz tkowej
nleruohemosc! nr 7 - dotyczy czesci wyszczeg61nionych w ust. 1. pkt Ilit a.,

p) konserwacja sehodow ruchomych - wg udziatu w powierzchni ul,tkowej
nteruchornoset nr 7 - dotyczy czesci wyszczeg61nlonych w ust. 1. pkt ,lit a.,

q) konserwacja i ekspfoataeja dzwig6w - wg udzlalu w powierzchni uz kowej.
nieruchomosel nr ., - dotyczy czesc! wyszczeg61nionych w ust. 1. pkt lit a i
b, !

r) czyszczenle separatora - udziatem powierzchniowym wg UdZ!fifu w
powierzchni utytkowej nieruchemosci nr 7 - dotyczy lczesct
wyszczeg61nionych w ust, 1. pkt 2, !

s) woda do. ce.16w og6lnych w lazlenkecn GU - wg udziatu w powifrzChni
uiytkowej rneruohomoscl nr 7 dotyczy czesct wyszczeg61nionych w [uat. 1,
pkt 2) !'

t) koszty posrednte - zgodnie z §7 ust, 3 pkt 2 nini.ejszego Regulaminu,!,
u) koszty rnienla do wsp61nego korzystania - wg udzialu w powierzchnl

uzytkowe] nieruchornosci nr 7 - dotyczy czesci wyszczeg61nionych wl!ust. 1,
Ipkt1,2, 3" (

2) Koszty remontew rozllczane 5<;1 zgocfnie z § 21. I:
3) Koszty wieczystego uzytkowanla rozllczane sa na zasadach opisanych v~!§ 18.
4) Koszty podatku 00 nreruohomoscl roztlczane Set na zasadach opisanych vV § 19.
5) Koszty dostawy energii elektryczne ustala sie na zasadach okreSJonych'f §14

zgodnie ze wskazanlami Iicznik6w. ..
6) Koszty dostaWy wody i odprowadzanla sctekow- zgodnie z § 7 ust. 31: pkt 2

(koszt dla lokali uzytkowych obejmuje wode og61nq zuzyta w tazlenkach
oqotnooostepnych w GU), r

7) Koszty ochrony obiektu obciazaja poszczeqolne czesci nieruchornosci W91ilosci
godzin. -I'

III. OPtATY LOKALOWE I

(~)
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,,
§U l1. Uzytkownicy lokali w danej nieruchomosci lub budynku, na potrzeby: kt6rej

Sp6tdzielnia zaciqgn~ kredyt w celu realizacji inwestycji lub przedsi (wzi~6
remontowych np. na pokrycie koszt6w termomodernizacJi budynkow, zobo~iqzani
Sq do sp'aty tych kredyt6w.

.,'

p
Ii
'1I,
Ii

okreslone] w planie finansowo-gospodarczym uehwalanym przez Rade Nad~. rcza.
2. Op!aty lokalowe dla poszczeg61~ych lokali w ~reruchomosci us.tala.~i~ j~~o !oczyn

zahczkowych stawek optat okreslonych zqodnie z § 9 Regulamrnu r Ilosci Jed. ostek
rozliczeniowych dotycz~cych danego lokalu. i'

3. Optaty Iokalowe lub za miejsce postojowe za dany rnieslac ",Zytkownicy wn 'szq w
te~minie do 10. dnia mleslaca. Jezef 10. dzien ,!,iesiqca ,przypada n~ sob tq I.~b
dzieri ustawowo wolny od pracy, za ostatnl dZlen terrnlnu platnosc! UWe. a sre
nastepnv dzian po dniu rub dniach wolnych od pracy. I

4. OpJa~ lokalowa nalezna za uzywanle lokalu postawionego do dys -ozyc]
uZytkownika. W czesci niewynikajqcej z koszt6w jndywidu~lnie mierzonego ~Zycia
medi6w, ustala si~ w wysokoscl 1/30 mteeleczne] optaty lokafowej za kaid .dzlen
uzywania lokalu. W czesci dotyczqcej zaliczek na zuzycle msdlow ustala ~i~ na
podstawie sredn.iego zuzycia medi6w w lokalach w danej nieruchomosci. ;

5.. o.bowi~ek wnoszenia oplat za utywanie lokalu ustaje z dnlern post wienta
opr6inionego lokalu do dyspozyeii SpOtdlielni. 0 dacie pestawlerna lok lu do
dyspozycji Sp6f(Jzielni uzytkownik jest obowiazany zawiadomic Sp6t fi~Jni~
pisemnle przed ~ datCl. i

6~ Jezeli uzytkownJk zwalnia lokal nleodnowiony, a wykonanie remontu po :dani.u
lokalu wykonuJe Sp6tdzielnia, uzytkownik obclazany jest dodatkowa joptat€l
lokalowa za jaden mlesiac. I

7. Niewniesienie optaty W terminle okreslonym W ust, 3 powoduie mo nwosc
naHczenia przez Sp6tdzlelnil? odsetek ustawowych za .zwtok~. I

a. W przyPCildkuzmiany utytkownika lokalu w trakcie tManla okresu rozliczeni wego,
nie dokonuje si~ dodatkowych odozyt6w urzadzen p0miarowych i nie ~zllcza
dotychczasowego uZytkownika Iokalu w zakresle dostawy medi6w. a rozllezenie to
w catosct obeiaza ilabywc~ lokalu. !.

I'
§V I

1. Osoby korzvatalace z miejsc postojowych na parkingach spoteeznie strzezor1ych sa
obowiazane do pokrywania koszt6w z tego tyturu, W fQrmre oplat wnos-~onych
mtesiecznie wraz Z oplatarnl lokalowymi, w wysokosci okreslone] przez ?-arzC\d
Sp6tdzielni, nle nizsze] niz koszty ponoszone przez Sp6tdzielnie na utrzjmanie
nleruchornoscl, Ji

2. Optaty, 0 kt6rych mowa w usteple 1, ustalane sa dla kazdego parkingu odrabnle i
stanowia iloraz planowanych kosztow i liczby mlejsc poetojowych nal kllanym
parkingu, rezuoaaneW okresle 12 ",iesi~cy. !

3. Koszty 0 kt6rych mowa w ust. 2 obejmujq: f
1) koszty uZytkowania wieczystego gruntu i dziertawy terenu okreslane odr~bnie

dla kazdego parkingu wedtug zajmowanej powierzchni gruntu oraz staw~i oplat
wynikajC\cej ze stosownej decyzji, umowy lub wyroku, r

2) koszty podatku od nieruchomo~ci wynikajClce ze sporzq,dzonej I) przez
Sp6ldzielni~ deklaracji podatku od nieruchomosci, bkreslane odr~br~,iedla
kazdego parklngu wedtug zajmowanej powierzchni gruntu, I'

3) koszty medi6w, w kt6re wyposaiony jest parking,
4) inne koszty ponoszone przez Sp6!dzielni~ w zwi~zku z eksploati3cjQ i

utrzymaniem danego parkingu. ,.
I

/ "\. J
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1. Koszty sa ewidencjonowane i ,o~'~~ane z podziatem na poszc) g61ne
nieruchornosci j mienie z wyszczeg61nieniem na lokaJe mieszkalne, ~okale
utytkowe, pozytki z nleruchomoscl oraz miejsca postojowe w garatach
wielostanowiskowych. I:

2. Podzla' na nieruchornoscl jest nast~pujElCY: I
1) nieruchornosc nr 1- dziatka ewidencyjna nr 7122 - budynki usytuowaoe przy

ul Lok-ajskiego4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 1.8,20, 22, 24, 26, 28, 30; !
2) n.ieryg_homo$6_nLl....:dzialka ewidencyjna nr 7/5 - budynki usytuowan~ przy

ul. Belgradzkiej 18r 20, 22;
3) llieruchomosc nr ~_: dztalka ewldencyjna nr 7/33 - budynki usytuowan. przy

ul. Raabego 1,3,4,5.6, 7,8,9, 10, 11, 12; 1
4) nteruchomosc nr 4 - dzlatka ewidencyjna nr 18/8 - budynek usytuowany r :rzy ul.

lanciego 10 h; I
5) nierU<;,homos~_llL~dzialka ewidencyjna nr 18/14 - budynki usytuowane ~rzy ul.

lanciego 10 a, 10b, 10c. 10d, 10e, 10f; ,
6) ni~ruchqI1JQsg.or~.:dzlalka ewidencyjna nr 18/20 - budynki usytuowane p;rzyul.

Lasek Brzozowy 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 1)8, 19;
Mandarynki 2, 4, 6, 8, 10, 12; lanciego 2, 4, 6, 8; I

~/
I.
1
!

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE.

§ 30
Utytkownicy lokaU co najmniej raz w roku kalendarzowym otrzymujq jnform~cj~ 0
stanie salda na koncie oplat Iokatowych, a takze Informowani sa-na btezaco 0: I
1) wysokosc! aktualnego zadmzenla • ~cznie Z ostrzezeniern 0 konsekwercjach

finansowych i prawnych wynikajaeych z·utrzymywania sle z-aleglosci w optata#h,
2) kwocie ustawowych odsetek za Mok~ naliczonych z tyturu nieterminhwego

wnoszenia oplat za uzywanle lokalu lubmiejsca postojowego. j;

§2$ il
1. a zmianie wysoko~ci optat zaleznych ad sp6fdzielni sp6tdzielnla obowiaza Ie jest

zawiadomic uZytkownik6w lokall, co naJmniej na 3 mleslace naprz6d na oniee
mieslaca kalendarzowego. !

2. W razie zrnlany wysQkosci opfat na PQkrycie kps·zt6w nr~aletnych od sp6i zielni,
w szczeg61nosci energii. gazu, WQdyoraz odblor-u sciek6w, odpad6w I nlecz Istosci
ci.eklych.sp6kizielnia jest I!lbowl~na zawladomic .utytkownik6w lakal; co n 'mniej
na ,1~ dn; p.rze~ ~plyweni terrni~l,J do wnoszeryia opfat. ale nie p6tnl,ej mz
ostatmego dnla mieslaca poprzedz"SJctCElQC;>ten termin. I'

3. Zmiana wysokosel oplat wyma9~U)z.as~drrieniana pjsm;~.,. r
4. Zawiadomienie 0' zmianie wys'okoacl opJat za uZywanle lokal.uSp6«izielnia d~'~cza

do lokalu za posredntctwem osoby upowaznlone] przez Sp.6tdzielrii~ a po za
pcsrednictwem poczty na adres lokalu lub wskazany na pi$mie przez osobe
uprawniona do lokaJuadres korespondencyJny. I;

I

i

II
I'I'

2. Koszt~ ~iqzane ze sptatq kredyt6w, 0 kt6rych mowa w ust, .1, r.ozliczane I~qd~a
kazde] nleruchomoscl tub budynku odrebnte, w zaleznosct ad przeznaczerua
$rodk6w pozyskanych z takiego kr'edytu. !1

3. Utytkownicy lokaf w dane] nieruchomosct iub budynku zobewiazam ~q do
wnos~en~a rnleslecznie optat z te90 tytuhJ w wysokosci ~dpo~a~ajqeej
przewidzianemu do sptaty w danym roku obrachunkowym kapltalowf '1.raz z
odsetkami r optatami bankowymi, okreslonyrnl w zawartej umowie kredytowe{!

I'ii

(
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:§ 33 -.
1. Uzytkownicy tokali majq obowi¥ek w terminie okrestonym przez Sp6!~zielnifjl

udostepnlc lokal dla dokananla odczytu stanu licznikow przez Sp6tdzielhi~ lub
dostarczyc w terminie ustalonym przez Sp6!dzielnifi! odczyty licznikcw do ~iedziby
Sp6tdzielni lub telefonlcznie (w przypadku stosowania takiego sposobu ustatania
stanu licznik6w). r

2. Szczeg6towe zasady udostepnianta IQKaliokreslone Set w odrebnych Reg.ula¥:ninach
uchwalonych przez Ra~ Nadzorcza ,tj: f'
- Regulaminie utytkowania lokali, garaZyoraz porzadku domowego w bucbmkach

SM .Przy Metrze", I;
Zasadach rozllczen i naliczania koszt6w zimnej i cieple] Wodt oraz
odprowadzanla sclekow dla lakaU mleszkalnych wyposazonych w indYV1,dualne
wodomierze - w bud.ynkach SM "Przy Metrze", i:
Regulaminie rozliczanla koszt6w energli cieplnej do cel6w ogrze1iania
podgrzania wody w zasobach SM "Przy Metrze". I,

I'§34 I

1 PoZytki i inne przychody z nleruohomoscl wsp61nej stuza pokrywaniu 4~atk6w
zwiazanych z jej eksploatacja i utrzymaniem, a w czescl przekraczaiace] te /lVydatki
przypadajq wtascicielom lokali proporcjonalnie do ich udziatow w nlerucfjomosci
wsp6Jnej.

2. Poiytki i inne przychody z wtasnej dzlalalnosci gospodarczej Sp6tdzielni~ moze
przeznaczyc w szczeqolnoscl na pokrycie wydatk6w zwiazanych z eksp'9atacjq i
utrzymaniem rueruchomosci w zakresie obciazajaeym cztonkow oraz na
prowadzenie dzialalnosel spoteczne], oswiatowe] i kulturalnej zgodnie Z uCf?Wa.ami
Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli). I:

I'

I
7) nieruchomosc nr.7 ..: dzialka e:widencyjna nr 26 - budynek usytuowany ptzy AI.

KEN 36/KEN 36a; "
8) !}ieruchomosc n[_§ - cz~S(; dziaHsi ewidencyine] nr 4/1, oznaczona ql 4/41

w zalaczenlu graficznym nr 1 do rtiniejszego Reg.Warn/nu, (zwanynii dalej
zaftlczniffiem) - budynki usytuowane przy ul. Lanciego 7, 7a, 7b; ;:

9) nieruchemosc nr ~ • CZ~S¢ dzfatk.i eWidencyjnej nr 4/1, oznaczona 'lr 4142
w zat1:\czniku - budynkl usytuowane przy ul. Lanciego 9; !:

10) nieruchGmOs~ ~r 10 - dzraH<aewidencyjna nr 18122- budynek usytuowa]'y przy
u.1.B.elgradzkleJ 6; . ., .;

11)meruchomoM nr 11 - dZlalka. ewictencYJna nr 7/27- budynkl usytuowar ~ przy
ul. Raabeg.o2,2a;' I

12) nieruchomosc nr 13 ~dzialka ewidencyjna nr 7/32 - budynek u$ytuowa~y przy
ul. Raabeqo 13; J':

13)nieruchomo5c_lJL_J5 - dZi.alXa ewidencyjna nr 7/6,7/10,7/11 - b1i.dynek
usytuowany przy l!1. B~\gr:adzklej 14; :;

14) n.!§3fLtQDQ!'!IoSCor 16.: cZQsc dzimki ewldencyjnej nr 4/1, oznaczona nr ~/39 w
zalacznlku - budynek usytuowany p~y ul. Lanciego 11; !!

15) pozosrele dzialki ewidencyjne 'powstaJe w wyniku podzianr geode4yjnego
zgodnie 1. ustawq a sp6fdzieJni:;lcnmi~szKaniowych (Oz. U. nr 119 poz. 1~16).

§32 I:
Koszty przypadajace na lokate zajmowane rra potrzeby wtasne Sp61dzielni pOkl.~'''I~.ane
sa ze srodkow przewidzianych na finansowanie tej dztatalnosci, na potrzeby k~rej sa
zajmowane. .
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Sp61dzielnia Ivlies kaniowa
,,:przyMerr: ~"

ul, Laociego 12, 02-79:' i,'varszawa
tel. centr, 22 648-74-73, ..~ &48-79-55

froc 22 648-74 a
·1()40- !

;,

II
Ii

§35 II
Niniejszy Regutamin wchodzi w zycte z dniem uchwalenla przez Rade Nadsoreza
sM uPrzyMetrze", IiIi

II
Ii
I



h) Z tytulu "eksploatacji" lokali uzytkowych w nieruchornosci nr 15 - budynek Belgradzka 14
(Zalacznik nr 9):
- l2,78 zJ/rn2 p.u. na 2,83 zt/rn' p.u. dla uzytkownikow bedacych czlonkarni Spoldzielni,
• z 3,44 zl/m? p.u. lUI 3,99 zl/m? p.u. dJa uzyrkownikow niebedacych czlonkarni Spotdzielni,

g) z tytulu ochrony obiektu dla lokali mieszkalnych j uzytkowych w nieruchornosci nr 7 (Zalaczn ik nr
8):
· dla lokali mieszkalnych - 2. 0,60 ztlm2 na 0,83 zllm2,
- dla lokali uzytkowych w Galerii Ursyn6w z 3,45 :d/m2 na 3,88 zl/m2.

f) z tytulu uzytkowania domofon6w dla lokali mieszkalnych (Zalacznik nr 7):
..dla nieruchomosci nr 1 -zO,99 zl/lokal na 1,05 zl/Iokal,
- dla nieruchornosci nr 5 - 7.. 0,99 zl/lokal r.a 1,05 ztJlokal,
- dla nieruchornosci nr 6 - z 0,99 zl/lokal na 1,05 z!l1okal,
· dla nicruchomosci nr 8 -7 0.90 zillokal na 1.55 zl/loka},
(~ldnl":IllCh01l10SCI nr 13 - L 0,99 :d/lokal ua 1,34 zl/lokal,

d) z tytulu "eksploatacji podstawowej" lokali mieszkalnych w budynku Belgradzka 14 . nieruchornosc
nr 15 (Zalacznik nr 5):
- z 2,96 zUm' p.u. na 3,03 zl/rn" p.u. dla uzytkownikow niebcdacych czlonkarni Spoldzielni.

e) z tytulu "eksploatacji podstawowej" lokali mieszkalnych w nieruchomosci nr 9 - Lancicgo 9-
(Zalacznik nr 6):
- z 1,95 zl/m" p.u. na 1,59 zl/m' p.u. dla uzytkownikow bedacych czlonkami Sp6ldzielni,
- z 2,99 zUm2 p.u. na 2,75 zl/rn? p.u. dla uzytkownikow niebedacych czlonkarni Sp6ldzielni.

c) z tytulu "eksploatacji podstawowej" lokali mieszkalnych w budynku Lanciego 10 G- nieruchornosc
nr 14 (Zalqcznik nr 4):
· z 2,59 zl/m" p.u. na 2,74 zl/rn" p.u, dla uzytkownikow bedacych czlonkami Spoldzielni,
..z 3,29 zl/rn" p.u. na 3,90 zl/m? p.u. dla uzytkownikow niebedacych czlonkami Spoldzielni.

b) z tytulu "eksploatacji podstawowej" lokali rnieszkalnych w budynku KEN 36/36A
nieruchornosc nr 7 (Zalacznik nr 3):
· z 3,14 zflm2 p.u. na 3,35 zVm2 p.u. dla uzytkownikow niebedacych czlonkami Spoldzielni,

a) z tytulu "eksploatacji podstawowej" lokali rnieszkalnych w tzw. starych zasobach (Zalacznik nr 2):
- z 1,95 zVrn2 p.u. na 2,05 zllm2 p u. dla uzytkownikow bedacych czlonkami Spo~dzielni,
· l. 2,99 zl/rn" p.u. n113,2] dim' p.ll. dla ui:ytkownik6w niebedqcych czlonkami Spoldzieini.

Wprowadza sit; z dniern 1 Iistopada 2011 r, zmiany oplat z nastepujqcycb tytut6w:

§2

I. UchwaJa sie Plan gospodarczo - finansowy SM "PrzyMetrze" na rok 2011
2. Plan gospodarczo -. finansowy, 0 ktoryrn mowa w ust. 1, stanowi zalacznik nr I do niniejszcj

uchwaly.

§l

Dziatajac na podstawie § 69 ust. I pkt 1 Statutu SM "PI?:YMctrze" j § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej,
Rada Nadzorcza uchwala, co nastepuje:

w sprawie: Planu gospodarczo -- finansowego SM "Przy Metrze" na role 2011.

Uchwala nr 20/2011
Rady Nadzorczej SM "Prey Metrze"

z dnia 20 Iipca 2011 roku
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Sekretarz
Rady '),adzorczejSM "payMetrze"

~v1.I,a1.}1Q__. ~1!I1·e&1~
Lu ima Kolnterzak

1. Nlniejszy regulamin obowlazuje wszystkich uzvtkownlkow lokali mieszkalnych
i uzvtkowvch oraz dornow jednorodzinnych w zasobach SM "Przy Metrze".

2. W szczeg61nie uzasadnionych wypadkach Zarz1ld - na pisemny wniosek uzvtkownlka - maze
wyjqtkowo odstapic od zasad okreslonvch w nino Regulaminie. Decyzja Zarzadu w takie] sprawie
wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. W przypadkach nleuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie obowlazujace aktv
prawne oraz regulacje wewnatrzspotdzielcze.

Postanowienia koricowe

§ 10.

opomiarowanle zamontowane zostanie przed rozpoczeciern jesiennego ogrzewania zasob6w, to koszt
ciepta za nieopomiarowany okres w danym sezonle rozliczeniowym zostanie obllczony szacunkowo wg
procedur firmy rozltczajace] I doliczony do rozllczenia wykonanego na podstawie wskazan
podzielnil<6w.
Jeiell opomlarowanle zamontowane zostanle po 15 wrzesnla, to rozliczenie na podstawle wskazan
podzlelnik6w obowrazvwac bedzle od nastepnego okresu roz!iczeniowego,
a w danym okresle rozllczenlowym obowiazuje rozliczenie szacunkowe wg zuzvcla maksymalnego,
zgodnle 2 par. 5 ust. 1.

4. Czvnnoscl zwlazane z obsluga systemu Indywidualnego rozliczania kosztow centralnego ogrzewania,
a w szczegolnosci:
a) sprawdzenie prawldlowoscl zamontowania opomiarowanla i stanu plomb,
b) odczytanie wskazan opomiarowania,
c) kontrole typu, wymiar6w grzejnika j jego zgcdnoscl z InwentaryzacJq

wykonujq przedstawlciele specjallstyczneJ flrmy rozliczajace] upowaznienl przez Zarzad
Spotdzlelnl na podstawie umowy. Przedstawiciele ci rnoga udzielac informacjl Jedynle w zakresie
wvkonvwanvch przez siebie czynnoScI.

5. Rozflczenle dokonywane bedzle na postawie wskazan opomlarowan!a zamontowanego wylqcznle na
zlecenie Spotdzlelnl
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\ .. II .• l rJ llt''')l r r ::._., ~~I' ll,:nl ~ ~l IJ ~.3211/1:1'( P.tl »

dla tlwru.;!lomOSl.:l I1r 13 - {, !,70 ;:l!tn~ puna! ,81\ 71/1'111p.u ,

""(~t If; ..t I J .• '. •

~~) Z ()'tulu podatkll od nit'fl'cholTtosd I grtllliOwego ,J1alokall utytko\'lych (/(l14:':7:f ik nr 15):
d ia IiIcrucl1ofTlosci nr j _.z 1,81 zUm2 p u, na 1,93 zl/m' p II.

• din rll~r\lchornoscj n~ 5 -I ],S5 t.I;ll)~p.lL ',11 1,(15111m' r u ,
_ dli'l fllerIJl'hpJ1l05Ci r"/j ,I H7 if'm" r I '" 1\7 I.!JI" pI.!.,

lito! .llt:rll..:hol)ltl'.lCi or 7 - I 2,~1l z!/-n' P II !la') ): li/m') 0.11.
db IlJl"ruchl1l10s"i llr' g -1 1 "'8 Ill'll: p.lI nil I i{') '111m2 p II, ~

d) Z tytufu wywozu nicczystosci ella loknli miesvkainych (711f,tcl.oik nr 14) .
• dla nieruchomosci nr I I S,73 zl/osobe na 9,Il zl/osob»,
dla nu.ruchornosci nr ? L l:,S I zl/osobc na I 3,50 z{lOsob~,
d la nieruchomosc i nr :3 . '1. 11.61 {,!ioo;!.)b~t a J 3,50 zj!\)sob\~,
dla mcruchomosci ur ) - r !1,6•. d/osoby ria 11,50 7l!osob~
dla nieruchomosci nr 6 - l. 8,58 zl/():;(lb~011 8,'14 ;d/o!'>obv,
Jh lI1t::rllchorn()~ki fir 9 .. z 8,63 ztiosnh\, IIri 9,48 zt/osob((,

dla pO:l'oslalych nieruchornosc; w)'<;okosc PlJl():.tu,)t! nn niezmlcrllclIym pO/ionm:

c) I. rytulu podatku od meruchc nosci ,pllf1~Owego dla lou.di mieszkalnych (Zalaczruk nr !3)
• dJa meruchornosc i nr 6 - z 0,11 z.lfm' P u. na 0" j {{1m2 p.u.,
dla nieruchornosci fir ~4 1 ()tO~zl/m' p.u HI 0,13 zl/m- p u.,
dla nieruchornosc: nr I:"WPI 0\.\ '"Izona zosraje oplata w wysokosci 0,1&ztlm:! p.u ,

dla pozcstalych nienlC'IOJ1l0SCI wysokosc pozostaje na niczrnienionym pczioruie

, ,

b) 7 tytulu oplaty za wieczyste uzytkowanie terenu dla lokali mieszkalnycb
(Zalqcznik nr 12):

_dla njerll(~hornf)~('i w '1 r 1l,~'9';:1' :,< n., '\3 .d lll;,

- ella nieruchomosci ru S _. t. 0,59 LJlm' na :,00 r.1I rrr ,
dra n.cruchornosci nr 9 l. 0,59 zUm!!H1 i 00 zli m', C

2

a} :r tytulu dostawy energii elektrycvnej de: celow cgolnych budy-ikow ttl.l lokah mlt'sLk,il\l:' I,
(Zalacznik nr 1 I)

· <ill nierucl rmosci nr 1 7. 4,()O ll/osob; na 106 zf;o;ob.;,
· db nieruchornosc.i III 2 l 5.89 zi/osobe na 7.62 zf!()~;ob~,
d':( meruchornosci TIl 3 - 14,08 zl/osobe na 4,48 Zi/CSil!lQ,

- dla rueruchomosci Ill' 1\ 7. ') 10 zJ/osob\ nJ.9,28 /I!osob\\
· dla JlICI uchomosct nr (i z 5,'12 zl/csobe na 6,3 1 zl/osobc,
• (lI'1 nieruchomosc.i nr 7 t. 16,13 zl/osobe na i9,50 zl/osobe
• dla nieruchr mosc I ur 1:: z 7, 12 lJ/d ...obe na 8,12 zi/osobe

§3
\Vprowfld7H .sit 1d nit-rn 1 sicrpula 2011 r. zmiany optllt z nastepujqcych rytulow:

i) z lytllb uzywania miejsc postojowych w (Zalacznik or 10):
Migdalowa 1769,51 z.J!miejsce na 'r,5,72 zl/rniejsce,

• Mrgdalowa III ,: 64.00 zl/rn.ejsce na 'ill/DO zl/rnicjsce,
• dia miejsc postciowvch ~'7::'rr7;~{'t, w;'lrlych Ie alr·rll uucszknlnym w t-udynku h •.I,!i'H(nk'J 1·;

>\pr,'\~(HJ/('" I.O~I:lj;;. oplat«
• I. tytulu Wit'l;.1..y~1c~gouzytkowania w wysokosc] 5,37 z l/rniejsce,
• / tvtulu [)l)d'di<rJ r' "1;" :" I.

, ,.} ,l I' ):,h,jI...\v_vd· jI'·:),Pl1z.l!'k,)Wall)dl lok:li;lP) 117.ytKO .vym w budynku Be/grad/lei 14
v, I' ,h' UI.".Ollcil.()~laJccpl Iii'

• 7. tytu1u wieczystego uzytkowania w wysokosei 5,37 zl/micjscc,
• 7 tytulu podarku od nierucho-nosci 62,49 :7//ITiiljs~(~,



Sekretarz
R.adyNadzorczej SM ,.1'rz);..Metrze"

.,', .' I, .c:",''.,/,/~ :7."
Andr 1'-.1 1{~~!4-;;':ski

,'/,/' /

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Do wykonania uchwaly zobowiazuje si~ 7.rJl'z'ldSM "Przy Metrze",
§7

§6

§5
Wykaz budynkow w podziale na nieruchornosci znajduje 1;il( w Planie gospodarczo ... finansowym SM
"Przy Metrzc" nil rok 20 I J.

§4
Uzasadnienie dotyczace zmiany oplat zawiera czesc opisowa Planu gospodarczo ....flnansowego SM
.Przy Metrze" na rok 20J I oraz zalacznik nr 16 do niniejszej uchwaly.

dla nieruchomosci nr 15 wprowadzona zostaje oplata w wysokosci 2,64 zl/m" p.U.,
cia pozostalych nieruchornosci wysokosc pozostaje na niezmienionym poziomie.
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7 Uiyte w regulamlnle okreslenla oznaczaja:
a) powierzchnia uiytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - powierzchnia

wszystl<lch pornleszczen znajdujqcych sl~ w lokalu bez wzgledu na Ich przeznaczenie 1spos6b
uiytkowania, jak: pokole, kuchnla, przedpokoje, lazienki, we, garaz,

b) powierzchnia uiytkowa lokalu uiytkowego - powlerzchnia wszystkich znajdujqcych si~ W [lim
pomleszczen,

c} koszty dostawv ciepta - kosztv ponoszone przez Spoldzielnle no rzecz dostawcy energii
creprne],

d) budynek okreslenle budynek oznacza rownlez zespol budynk6w zasilanych
z jednego wezta cieplnego,

e) llczba jednostek zuiycia - liczba jednostek wskazana przez podzielnik kosztow ogrzewania
pornnozona przez wspotczvnnlk skali grzejnika (UF) iwsp6lczynnik redukcyjny niekorzystnego
potoienia lokalu (LAF).

f) Podzielnlk - podzlelntk kosztow c.o.
g) rvczalt c.v«. - zuzvcle clepte] wody w lokalu okresione na podstawle lokalowego

maksymalnego zuiycia C.w. w budynku naliczane w svtuacjach okreslonvch w § 3, USt. 7
I § 6. ust. 1 i 2 Regulaminu rozliczanio koszt6w zuiycio wady oraz odprowadzania sciek6w w
SM .Przv Metrze".

8. Ninlejszy Regufamin spetnla wymogi okreslone w przepisach art. 4Sa ustawy Prawo enerqetvczne.

1. Oplaty za energle cleplna stosowane sa dla lakali mleszkalnych I uzvtkowvch.
7 R('(~I'If1rninokresla zasadv rozliczania kosztow energii cieplnej dfa potrzeb poclgrzania wody uiytkowej

oraz centralnego ogrzewanfa.
3. Koszty dostawy energii cieplnej SCJ naliczane I rozliezane indywfdualnie dla kaidego budynku.
4. Rozdzlalu kosztow rntedzv centralne ogrzewanie (c.o.) a ciepra wode (c.w.) dokonuje dostawca energii

cieplnej.
S. I<oszty dostawy energii cieplnej oraz zallczkl wptacane na Ich poczet przez uzvtkownlkow rozliczane sa

bezwynikowo.
6. Okres rozliczenlowy kosztow energii cieplnej obejmuje 12 miesi17cy i pokrywa si~ z roklern

kalendarzowym.

a) Dla budvnkow lub lokali przyjmowanych do eksploatacji po rozpoczeciu okresu

rozllczeniowego okres rozliczeniowy obejmuje okres od dnla przvjecta do eksploatacji do
31 grudnia.

b) Dla budvnkow wychodzqcych l zasob6w Spoldzlelni okres rozliczenlowy obejmuje okres od

poczatku roku do dnia wyj'scia budynku z zasob6w Sp61dzielnJ.

Postanowlenla og61ne

§1.

reksr !ednolltyRegularnlnuwprowadzonego uchwata RadyNadzorcze]nr 13/201,'; I. dnl~2.3.02.2015r. 2 uw,gl~dnlenlern zmlan wprowadwllVch
ucl!walq RadyNadzorcze] nr 184/2015 I dnta 15.06.2015 r.1 uchwala RadvNadzorc2eJ nr 228 z dnla 14.12..2015 r.

Regulamin
rozliczania koszt6w energii cieplnej do cel6w cgrzewanla
i podgrzania wody w zasobach SM IJPrzy Metrze"

,
I1J



Przewodn iczqcy

RadyNt};)h:Me"ze"
Marek Wojtalewicz

Sekretarz

Rady Nadzorczej SM "Przy Metrze"

~tto;KOI!::~(eJfiQt_

§ 4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 3.
Realizacje uchwaly powierza siftZarzadowi Spoldzielni.

§ 2.
Jednolity tekst Regulaminu stanowi zalacznik c;loniniejszej uchwaly.

8. tytul § 8. otrzymuje nastepujace brzmienie:
Reklamaeje.

7 § 7. ust. 2 lit. a otrzymuje nastepujace brzmienie:
niedoplaty - gdy rzeczywiste koszty energii cieplnej przekrocza surne
naliczonych zaliczek w danym okresie rozliczeniowym (zaliczki za c.w,
koryguje sie 0 polroczne nadplaty/niedoplaty za zuzycie c.w.) -
uzytkownik lokalu zobowiazany jest uzupelnie w ciagu 30 dni od dnia
dostarczenia rozliczenia,

6. § 7. ust. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:
Rozliezenie kosztow zuzycia energii cieplnej za dany okres rozliczeniowy
w formie indywidualnego rachunku dostarczone zostanie do skrzynek
pocztowych (bez kwitowania) w terminie do 31 maja po zakonczeniu
okresu rozliczeniowego. Informacje 0 dostarczeniu rozliczenia Zarzad
Spoldzielni wywiesza na tablicach ogloszeniowych w budynkach,
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G. W lokalach opomiarowanych cieplomierzami koszt dostawy energii cieplnej dla potrzeb C.o. dziell si~
na:

5. W iokalach wyposaionych w podzieiniki kosztow koszt dostawy energil cieplnej dla potrzeb c.o.
rozdzlela si~ na:

3) koszt staly c.o. bedacv surna kosztow statych c.o. podanych w fakturach dla danego budynku
rozliczany na poszczeg6Jne iokale proporcjonalnie do powlerzchni uzvtkowe],

b) koszt elernentow nieopomiarowanych, okreslorw jako 30% kosztow zrnlennvch podanych na
fakturach dla danego budynlcu - rozllczanv na poszczegolne lokale proporcjonalnie do
powlerzchni uzvtkowe],

c) koszt zuzvcta, okreslonv [ako 70% koszt6w zmiennych podanych w fakturach dla danego
budvnku - rozllczany na poszczegolne lokale proporcjonalnle do obllczonej dla danego lckalu
liczby jednostef< zuiycia.

1, Przedmiotem Indywidualnego rozllczanla koszt6w energll cleplnej jest podzlal rnledzv uzvtkownlkow
lokaf kosztow clepla paniesionych dla ogrzania catega budynku.

2. Rozliczenie koszt6w clepla zuiytego na cele C.O. ustala si~ W oparclu 0 system lndvwidualnvch
rozliczeri, dokonywany na podsrawle wskazari podzielnik6w kosztow c.O. lob wskazan indywidualnych
cieplomlerzv m!eszlcaniowych. Rozltczenla dokonvwane sa wytqcznie na zlecenle Sp6tdzlelni przez
specialtstvczna firme rozllczajaca w oparciu 0 obowiazujace normy i zasady.

3. Dla mieszkari w danym budvnku stosuje sie wspolczvnnlkl redukcyjne (LAF) obliczone indywiduainle na
podstawie dokumentacji technicznej i strat clepla w poszczegolnvch pornieszczeniach zgodnie z PN -
EN - 12831 : 2008. tnstoiacie qrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciqzenio
cieplneqo.
Dla lokall uzvtkowych stosuje si~ wspotczvnnik redukcyjny w wvsokoscl 1 (LAF = 1).

4. 1<05zt dostawy energli cieplnej dla potrzeb c.o. w danym budvnku Jest surna koszt6w stalych
i zrniennych (zaleznvch od iloscl energf dostarczonej do budvnku podanej w GJ), wskazanvch na
fakturach przez dostawce energii cieplnej.

Szczeg6towe zasady rozliczania kosztow energli cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania na
podstawie opomlarowania c.o.

§ 3.

R_?zliczanle koszt6w energii cfeplnej dla potrzeb podgrzanla wody
~()1

1. .Ustala si~ pQi(QC,mVokres rozllczeniowy zuzvcla cleple] wody:
stvczen-czerwlec, Ilpiec-grudzten. Rozllczenie dokanywane Jest na podstawie zallczek obowlazujacvch
w danvm okresle roz!Jczeniowym.

2. Koszt dostawy energii cieplnej dla potrzeb C.w. dla danego budynku jest sum'! koszt6w stalych
i zmiennych (zaleznych od lloscl energli dostarczonej do budynku, podanej w GJ) wskazanych
w Iakturach przez dostawce energll cleplnej. 21:11)

3. Ilosc ciepie] wody (w m3) pobranej przez dany buoynek okresla sle jako roczna sume zuzvcia wody
rnlerzonego przez Indywidualne wodomierze w lokalach (w tym ryczafty c.w.), a w razie uszkodzenla
wodomlerza stosuje si~ zaplsy okreslone w § 3. ust. 9 Regu/amlnu roztlczania kosztov« zuivcio wody
oraz odprowadzania sciek6w w 5M"Pay Metrze".

4. koszt podgrzanla 1m3 wody obllcza sift jake iloraz kosztu wymienionego w ust. 2 I llosci wody
wymienionej w ust. 3.

§ 2.
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1. Zuzvciemaksymalne.
a) Rozllczeri szacunkowych dokonuje sl~ rn.ln, w oparciu 0 maksymalne jednostkowe zuzvcle,

t]. najwyzsza liczb~ jednostek zuiycia przypadajqcqna jednostke powierzchni uzvtkowe] lokalu
odczytanq w danym budynku. Na jego podstawle okresla sl~ zuiycie maksvmalne jako iloczyn
maksymalnego jednostkowego zuiycia i powierzchnl uiytkowej szacowanego iokalu lub
pomieszczenla.

b) Dla lokall mieszkalnych rozpatruje si~ maksymalne jednostkowe zuzycie w lakalach
mieszkalnych, zas dla lokali uzytkowych maksymalne Jednostkowe zuzycle we wszystkich
lokalach danej nierllchomoscl.

2. Zuiycle c.o. IIodbiorcy:
a) nieposladajqcegoopomiarowanla ze swojeJwiny lub woli,

Rozliczeniaszacunkowe

§ S.

1. Uiytkownicy lokali mieszkalnych i uzvtkowvch wnoszazallczki przez12 mieslecv,
2. Wysokoscrniestecznvch zaliczek ustala ZarzqdSpoldzlelnirokrocznie, do 31 ma]a.
3. Zallczkimega ulogac zrnlanie w trakcie okresu rozllczeniowego z tym, :i.ezaliczki za c.w. w cze,scldot.

kosztupodgrzania 1 m3 tylko z poczatkiern okresu rozliczeniowegozuzvciawody.
4. 0 wszelkich zmlanach aplat Sp6/dzielnfa pawiadamla kaidego uzvtkownika lokalu z wyprzedzeniem

14 dniowvrn.Kazda zrnlana musi zawierac uzasadnienle.
5. Zaliczkowy koszt podgrzania 1 m3 wody ustala sle w takiej samej wvsokosci dla wszystkich lokall

w danym budynku na podstawie kosztu podgrzanla 1 m3 wody w poprzednim roku, z uwzgledntenlern
planowanych przezdostawce zmian kosztow energil cieplnej i rezer.vy w zakresle od 5%do 15%.

6. Zaliczkowy koszt ogrzanla 1 m2 powlerzchnl lokalu ustaJa si~ indywidualnfe dla kazdego lokalu na
podstawie sredniego mleslecznego kosztu ogrzanla 1 m2powierzchni uzvtkowe] lokalu w poprzednim
roku, z uwzglednlenlem planowanych przez dostawce zmian kosztow energii cleplnej 1 rezerwy
w zakresieod 20% do 35%.

Zaliczki na poczet koszt6w c.o, ic.w,

§4.

a) koszt staly c.o., bedacv surna kosztow stafych c.o. podanych w fakturach dla danego budynku -
rozlkzanv na poszczegolne lokale proporcjonalnie do powierzchni uzvtkowe],

b) koszt elernentcw nieopomiarawanych b~dqcy r6znic,! mledzv kosztarni zmiennymi padanymi na
fakturach dla danego budynku a kosztarnl zuzvcla c.o, dla tego budynku - razliczany
proporcjonalnie do powierzchni uiytkowej,

c) koszt zuzvcta c.o. bedacv iloczynem: llosci zuzvtego ciep/a wg wskazan ciep/omlerzy w tokalach,
wsp6kzynnika korvgujacego LAF i usrednione] (proporcjonalnie do czasu obowlazvwanla
w okresie rozllczenlowvm] ceny GJwvnikajqce]z faktur dostawcy clepta.

7. Uiytkownik lokalu oprocz koszt6w dostawy energii cieplnej zobowiqzany jest do pokrycia nw. koszt6w
uwzglednlonvchw rozllczeniu kosztow c.o. jake oddzielne pozvcle:
a) kosztu rozllczenia bedacego Hoczynem Ilosel urzadzen pomiarowych w danym lokalu

(podzlelnlkow lub cieptomierzy) 1stawki za uslug~ rozliczenia punktu pomiarowego wynlkajqcej
z "Umowy rozliczenlowe]". W wypadku rozllczenlaszacunkowegokoszt rozllczenia okresta si~wg
cennika firmy rozliczajace],

b) kosztu elektroniczne] wymiany danych (koszt dostarczenla w formie elektronlczne] do
Sp6tdzielni wvnlkow rozllczeri dotyczqcych indywidualnych lokall), rozliczanego na poszczegolne
iokale proporcjonalnie do ich powierzchnl uiytkowej.
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2. W raiie zmiany uzytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego wszelkie sl<utki rozliczen
przejmuje nastp'pca.

3. Po przeprowadzenlu uzgodnlonych ze Sp6!dzlelnlCj zmlan w InstalacJI centralnego ogrzewanla (np.
zamiana lub likwldacja grzejnik6w) firma rozltczenlowa wylwna stosowne odczyty I ewentualnie
przenlesie opomlarowanie, a koszty pokryJe uzytkownik tego lokalu.

4. Uszkodzenle zaworu termostatycznego nle powoduje zmiany sposobu rozllczania lokalu.

1 W wypadku, gdy uzvtkownik bez zgody Spoldzlelnl:
a) przerobli lnstalac]e grzewcza w lokalu,
b) zdemontowaf podzielnik

jego lokal zostanie rozliczony wg zuiycla maksymalnego zgodnie z § 5 ust. 1.

Rozliczenle lokall w przypadkach szczegolnvch

§ 6.

b) ktorv nie dopuscll do kontroli stanu technicznego urz'ldzen pomiarowych
w trakcie okresu rozliczeniowego,

c) u ktorego stwlerdzono naruszenle plomb zabezpleczajacvch lub uszkodzenle z winy uzvtkownlka
wlece] nli jednego podzielnlka

ustala sl~ [ako zuzvcle szacunkowe, przyjmuj'lc zuzvoie rnaksymalne w budvnku, zgodnie z ust. 1.
3. W pornleszczenlach, w ktorvch nle zostalo zamontowane opomiarowanle centralnego ogrzewania

2 powodu braku technicznych rnozhwosct rnontaiu lub wvstqpllo naruszenie jedneJ plomby na
podzielniku lub nlezgloszone uszkcdzenle mechaniczne podzlelnlka ustala sie; zuzvcie szacunkowe dla
danego pornleszczenla jako maksvrnalne, proporcjonalne do powierzchnl uiytkowej pornteszczenla.
zgodnie z ust. 1.

4. W lokalach uzvtkowvch, w kt6rych nle zostato zamontowane opomiarowanla centralnego ogrzewanla,
ustala si(~koszty ogrzewania wg mal<symalnego zuiycla w danym budynku.

5. W razle nlemoznosct okreslenla zuzvcia na wtece] nli jednym grzejnlku w danym lokalu (z wylijczeniem
grzejnik6w, na kt6rych systernowo nie odczytuje sl~ zuzvcta, i z wylCjczeniem svtuacll okreslone]
w ust. 2 pkt c) zuiycle w danym lokalu okreslone zostanJe wg zuzvcta srednlego w danym budynku.

6. Szacowanie zuiycia w wypadku, gdy uszkodzenle podzlelnlka nastapi nle z winy uiytkownika:
a) zuzvcie, kt6re miat wskazac uszkcdzonv podzielnlk obifczone zostanle llCl podstawie wskazan

pozostalvch podzlelnlkow w lokalu, proporcjonalnle do wsp6lczynnlka skali grzejnlka, wg
procedur firmy rozliczajacej,

b) gdy uszkodzeniu ulegnle cieptomierz lub wlece] nii jeden podzlelnik, wtedy zuiycie w danym
lokalu okresla sie na podstawie srednlego zuiycia w danym budynku, proporcjonalnie do
powierzchni uiytkowej lokalu,

c) jezell przerwa mledzy powstanlem uszkodzenia a montaiem nowego podzielnlka nle przekroczy
14 dni oraz moiliwe jest odczvtanle wskazania uszkodzonego podzlelnlka oraz daty uszkcdzenla,
to zuiycie obliczone zostanle na podstawle sumy wskazan podzlelnik6w zamontowanych na
danym grzejnlku.

7 Oecyzja 0 uwaniu winy uzvtkownlka jest podejmowana przez przedstawlciela Spotdzleln! po
konsultaql z firma rozllczajaca. Podstawa te] decyzji Jest protokol sporzadzonv w lokalu uzvtkownika
i podpisany przez uzvtkowmka, przedstawtclela Spoidzlelni i reprezentanta flrmy roztlczajace], W raz!e
orlmowv podplsanla protokolu przez uzvtkownika fakt ten zostanle odnotowany w protokole; nie daje
to jednak podstawy do kwestionowanla podjete] decyzji.

8. Powyisze zasadv rozliczenia przedstawione w ust.l do 7 stosuje 5i~ odpowiednio do loka!i
wyposaionych w ciepfomlerze.
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1. Podzielnlkl koszt6w ogrzewania zamontowanego w SM "Przy Metrze" s<) podzietnikarnl
z radicwym przekazern danych inie wymagajq odczvtow wewnatrz lokalu.

2 Uzvtkownlk lokalu zobowlazanv jest do,
a) udostepnlanta lokalu w celu:

· zamontowania opornlarowania centralnego ogrzcwanla,
· dokonania odczyt6w w przvoadkacl: szczeg6lnych,
· konserwacji, naprawv lub wvmianv lIfzlldzen,
· kontroli stanu technicznego IIr7.qd2en w trakcie okresu r07lic2eniowego;

b} zapewnrenia swobodnego dQS1~pu do grzejnik6w, np. poprzPl u5uni($.cie obudowy grzejnii'rJw
iub mebli zastawlajqcych ww. Llr7.qdzenia,

c) powiadomienia administracjl osiedla 0 uszkodzeniil opomiarowania lub ZClworu
termostatycmego.

3. Montaz uzupefnjaj'lCV oponoiarowania przeprowadz:any jest ria pir;emny WniOSf!k l.liytlwwqikil, I(('\~:'t

Montai iodczyty opomiarowania centralnego ogrzewanla

§ 9,

nadplaconych kwot luh

:'r-riU::. 'I CI udi.; Ii \,"'pJ ,h,d/!V, ( ),1 ci 10 nertt, "," L': 11 .;:r,V"',lll(,
dokonujqrPJ ro- ze i W t rrnin n 3U dni cd dnla otrzvmanie teJ opmn,

4. W razle uwzglednlenla reklamacji Spotdzielnia jest zobowiazana do zwrotu
zaltczenia ich za zgoda uzvtkownlka na poczet przvszlvch platnosc,1,

,~
Re!damacje dotyczace rozliczenia nalezv skiadac pisemnle w sledzlbie Spoldzlelnl w terrnlnle do
3lUPca danego roku. RekJamacja rnusl zawrerac uzasadruenie.

2 Zhienie rekiarnacji nie zwalnla uzvtkownlka 7 obowqzku olatnoscl nalei.nosci w ustatonvm 1('<)'1:'1 '.'

It'; ), ~ I' ~. I~.\ j

Reklamscje

§ 8,

1 Ro.:liczrnle kos tow zuzvcla rmerfli r:ippll1t" ',] ,1 1 ~J I' V', j 1 fill 11 1~

rachunku dostarczone zostanie no skrzvnek pocztowych (bez kwitowania) w termlnlc rio 31 rnaja po
zakonczervu okresu rozllczenlowego. Informacjp' 0 dostnrczonlu rozttczenta 7arzqd Spal J1.11lr-'
wvwiesza na tabllcach ogtoszeniowvch w hudvnkach.
H6j!Vce (nadplaty lub niedoplaty) wynikajqc:e z rozliczenia bf1dq regulowane nastepujqco:
ria)' niedoptaty ,., gdy rzeczvwiste kosztv energii cleplne] przekroczq surne naliczonvch zatlczek w
':.:;J rianvrn okresle rozllczentowvrn (zaliczkl za c.w. koryguje si~ 0 potrcczne nadplatv/nlericptatv za

zuzvcle c.w.) . uzvtkowruk lokalu zobowtazanv jest uwpelnic IN clagu 30 dni od dnia
dostarczenla rozliczenia,

b) nadplaty powstale w wvnlku rozllczenla w plerwsze] kolejnosd zallczone zostana na pokrvclo
ewentualnvch zalegloscl z tytulu optat na eksploatacje j utrzymanie iokalu oraz inl1¥' h
zobowiazan f!nansowych wzgledern Spotdzielnl, nastepnie zostana zaliczone na poczet
przvszlych naleznosd lub - na zt'jdanie uzvtkowntka - zostana przekazane w clagu 30 dni od dn-a
dostarczenla rozllczenta na wskazane przez otego konto.

/.

Rozllczenie kosztew zuzycia energii cieplne] za dany okras rOiliocniowy~ I~ (
\ ,",

§ 7.



5. § 4. ust. 3 otrzymuje nastepujace brzmienie:
Zaliczki moga ulegac zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego z tym, ze
zaliczki za c.w. w czesci dot. kosztu podgrzania 1m3 tylko z poczatkiem
okresu rozliczcniowcgo zuzycia wody,

4. § 2. ust. 3 otrzymuje nastepuiace brzmienie:
Hose cieplej wody (w m3) pobranej przez dany budynek okresla sie jako
roczna sume zuzycia wody mierzoncgo przez indywidualne wodomierzc w
lokalach (w tym ryczalty c.w.), a w razie uszkodzenia wodomierza stosuje
sift zapisy okreslone w § 3. ust. 9 Regulaminu rozliczania kosztow zuiycla
wody oraz odprowadzania sciekow w SM "Przy Metrze",

3. § 2. ust. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:
Ustala si~ p61roczny okres rozliczeniowy zuzycia cieplej wody:
styczen-czerwiec, lipiec-grudzieii. Rozliczenie dokonywane jest na
podstawie zaliczek obowiqzujacych w danym okresie rozliczeniowym,

2. tytul § 2. otrzymuje nastepujace brzmienie:
Rozliczanie kosztow energii cieplnej dla potrzeb podgrzania wody,

I. w § 1. ust. 7 wprowadza silt 110WY pkt g) w brzmieniu:
ryczalt c.w. - zuzycie cieple] wody w lokalu okreslone na podstawie
lokalowego maksyrnalnego zuzycia c.w. w budynku naliczane
w sytuacjach okreslonych w § 3. ust. 7 i § 6. ust. 1 i 2 Regulaminu
rozliczania kosztow zuiycia wody oraz odprowadzania sciekow w SM "PrZ}'
Metrze",

Dzialajac na podstawie § 71. ust. 1 pkt 7 Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy
Metrze", uchwala sie, co nastepuje:

§1.
Wprowadza sie nastepujace zmiany do Regulaminu rozliczania kosztow energii
cieplnej do celow ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SA1 IIPrzy Metrze"
uchwalonego przez Rade Nadzorcza uchwala nr 13/2015 z dnia 23.02.20l5 r
z pozniejsza zmiana dokonana uchwala nr 184/15 z dnia 15.06.20151".

w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztow energii cieplne] do celow
ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM" Przy Metrze ".

Uchwala nr 228/2015
Rady Nadzorczej SM "Przy Metrze"

z dnia 14 grudnia 2015 roku



rne.~~;dnICZqcy
Rady t:/ac:jzo:!'fi'!'/ .t£~'.NPrzy Net17.e":;~'iJim""

\1

Sekretarz
RadvNa7rtJ~f!!t!/'r?y Metrze"

A/eksandra g~ska

Uchwala wchodzi w zycle z dnlem podjecia.
§3

Realizag~ uchwaly powierza sle Zarzq_dowiSpoldzielnl.

§2

§,1
1. W zatacznlku do uchwalv nr 53/06' Rady Nadzorczej SM J/PrLY Metrze" w sprawie
wprowadzenia Regu/amlnu roz//czanla koszt6w energi/ ciep/nej do cekiw ogrzewan/a
ipodglZanla wody w zesooscn SM "PIZY Metrse" zmlenia sle rozdzial III pkt 14.3, ktory
otrzymuje brzmienle: .
If 14.3. Montaz uzupefrilajq_cy opomiarowania przeprowadzany jest na pisemny wniosek

uiytkownika lokalu. Koszt oporniarowania uzupelniajq_cego,jego montaiu j dostrbjenia
systemu pokrywa uZytkownik.
Jeieli opomiarowanie zamontowane zostanie przed rozpoczeciem jester lCr_;(

ogrzewania zasooow, to koszt depta za nleopomlarowanv okres w danym sezonie
rozliczeniowym zostanie obliczony szacunkowo wg procedur firmy rozllczajace]
i dollczony do rozliczenia wykonanego na podstawle wskazan podzielnik6w.
Jezell opomiarowanie zamontowane zostanie po rozpoczeclu jeslennego oqrzewanla
zasobow, to rozliczenie na podstawie wskazan poczielnikow obowiazywac bedzle od
nastepneqo okresu rozliczeniowego, a w danym okresle rozliczeniowym obowiq_zuje
rozliczenie szacunkowe wg zuzvcta maksymalnego, zgodnie z pkt. 10,1."

2, Jednollty tekst Regu/aminu roz/iczania kosziow energii cieplnej do celow ogrzewania
i podgrzania wody w zasobach SM "Pay Metize'~ stanowi zalacznlk nr 1 do niniejszej
uchwaly.

Dzialajqc na podstawle § 69 ust. 1 pkt. 8 i 9 Statutu SM IIPrzy Metrze" uchwala si~, co
nastepuje:

w sprawle: zmiany Regu/aminu J'oz/iczaniakoszt6w energii c1ep/nejdo celow ogrzewania
i podgrzania wody w sssobecn SM"Przy Metrze'~

,

'vi

Uchwata'nf 3/07
Rady Nadzorczej SM ttPrzy Metrze"

z dnia 26 rnarca 2007 roku



sekreterz
RadyNaJr:J::ej SM"Przy Metrze"

AleksanJ1:to/ska

§3

§2
ReCl:izacj~uchwaly powierza si~ Zarzitdowi Spoldzlelni,

2, Jednolily tekst Regu!amfnuroz!iczaniakoszt6w energi/ cieptne] do celow ogrzewanla I podgrzanla wody
w zssobechSM"Pay MetlZe" stanowi zatctcznik nr 1 do nlnlejszej uchwalv.

7) rozdzla! III ust. 9.2 otrzymuje brzrnlenle:
,,9,2 Wysokosc rrueslecznych zallczek ustala Zarzqd Sp6tdzielnl jednakowo dla wszvstkkn lokali
w danej nteruchomosci, Zallczk' moga. ulegac zmianle W trakcle okresu rozliczeniowego."

6) .rozdzta! III ust. 9.1 otrzymuje brzmlenie:
,,9.1. Zallczkowy koszt ogrzewania 1 m2 powierzchnl Iokalu w danej nleruchornosd obliczany jest
z uwzqlednlentem pianowanych na dany rok koszt6w dostawy energii dla potrzeb centralnego
ogrzewania wyliczonych na podstaw!e faktycznle zuiytego ciepfa w danej nteruchomosci w okresie
poprzednich dw6ch fat rozliczenlowych orez obowlClzujqcyeh cen energif elepJnej przy uwzgl~dnienlu
rezerwy nteprzekreczajacej 35 %";

S) w rozdzlale n dotvchczasowv ust. 7 otrzymuje brzmlenie:
IIZaflczkowy koszt podgrzanfa 1m3 c.w.u. w danej nteruchomoscl obliczany jest z uwzgl~dnieniem
aktualnyeh cen dostawy energli cleplnej I prognozowanego zuzycta energii cieplnej oraz
z uwzg!~dnlenlem rezerwy nleprzekraczajqcej 15 %. Wysokosc mies!~cznych zalkzek rnoze ulegac
zmianle w trakcie okresu rozliczenrowego. Optaty zaliczkowe ustala Zarzad Spoldzielni jednakowo dla
wszystkich lokali w danej nleruchornoscl";

4) rozdzia! III LISt. 5 lit. C otrzyrnuje brzmlenie:.
lie) kosztu zmlennego przesylu oraz kosztu abonamentu - proporcjonalnie do Iloscl energll cieplnej dla
potrzeb C,O."i

3) rozdzlal II ust. 2 lit. C otrzyrnuje brzmlenie:
lie) kosztu zmrennego przesvtu oraz kosztu abonamentu - proporcjonalnie do lIoscl energil cleplnej
dla potrzeb ciepfej wody uiytkowej (c.w.u.)";

§l
1. W Regu/aminierozllczanla kosztow energll deplne] do cekiw oglZcwania i podgrz8nla wody w zasobach
SM "Przy Metrze" przyj~tym uchwatit Rady Nadzorcze] nr 53/06 z dni/1 14,11.2006 r. (ze zmianami)
wprowadza sle nast~pujitce zmiany:

1) w rozdzlale II dodaje si~ nowy ust, 6 w brzmlenlu:
,,6. Rozllczenle koszt6w zuzycia ctepfa za dany okres rozllczenlowy uZytkownlk lokalu otrzvrnuje
W formie Indywldualnego rachunku w termlnle do 30 czerwca po zakoriczenlu okresu roztlczenioweqo":

2) w rozdzlale II dotychczasowe ust. od 6 do 8 otrzyrnuja odpowiednio numeracie od 7 do 9;

Dziafajq_cna podstawie § 69 ust. 1 pkt, 8 I 9 Statutu SM "przy Metrze" uchwala sle, co nastepuje:

w sprawie: zmiany Regulaminu roz/iczanlakoszt6w energii cieplnej do ce/6w ogrzewania
ipodgrzanla wody w zasobach SM"Pay Netrze".

Uchwala or 22/2007
Rady Nadzorczej SM "przy Metrze" }

z dnla 231ipca 2007 roku \'



!

n :'I_.,.nzewsamaecy'
RadyNadzo"·.tejSM "Przy Metrzell

.Il ~V·:-:--- _L I,:?' t.l.. ''\zb,L.4"~Jamroz

, ,i

Sekretsrz
RadyNadtfftej SM"Przy Metrzo"

Aleksan~l~a

Ucnwalawchodzj w zvcie z cmem pocjecta,

§3

Realizacje uchwa/y powierza sifi Zarzadowl Sp6tdzielnl.

§2

2. Jednolity tekst Regulaminu rozliczani{3 kosztow energii cieplnej do cetow ogrzewania
i podgrzanie wody w zasobach SM"Przy Netrze" stanowi zafqcznik nr 1 do niniejszej uchwalv.

2) WRozdziale III wprowadza si~ punkt 5.1 w brzmieniu:

W razie uszkodzenia deplornlerza c.o. stosuje sle procedure okreslona w Rozdzlale II pkt. 2.1.

W razie uszkodzenia deplomlerze c.o, koszty zmienne porniedzv c.o. a c.w.u. rozdziela si~ na
podstawle srednleqo, procentowego rozdzlatu koszt6w mi~dzy c.o i c.w.u. w danym rnlesiacu,
liczonego dia budynk6w 0 zblizonej wvsokosci l-zbllzonvm cafkowitym poborze ciepla.

1) W Rozdziale II wprowadza si~ punkt 2.1 w brzmieniu:

1. W Regu/amfnie roz/k7.allia kosztow energk cieptne] do celow ogrzewania i podgrzanla wody w
zesobech SM rlPlzy Metrze II przyj~tym uchwaia Rady Nadzorczej nr 53/06 z dnia 14.11.2006 r, (ze
zmlanaml) wprowadza slGnastepujace zmlany:

§1

Dzla}ajqcna podstawie § 69 ust. 1 pkt. 8 I 9 Statutu SM "Przy Metrze" uchwala si~,co nastepeje:

'W sprawie: zmiany Regulaminu roz/iczania kosztow energii cieplnej do cetow
ogrzewanla i podgrzania wody w zasobach SM"przy Metrre".

\ I

Uchwafa nr 3/2008
Rady Nadzorczej SM "Przy Metrze"

z dnia 18 rnarca 2008 roku



sekreter:
RadyNadzoraej SM"Przy Metrze"

Aleff}fi)J!'!J1(8

Ucbwafawchodzi w zvde z dnlem podjecla,
§4

§3
Realizacj~uchwaly powterza si~ Zarzadow' Spofdzielnl.
Jednolity tekst Regu/amlnu roz/;czania kosztow energii clepln6'j do cetow ogrzew81lia I podgrzanla wody
VI zasobach SM "Przy Metl2'e"stanowi z3t1'l,cznikdo niniejszej UChWil~Y.

§2 _
W zwiqzku z wprowadzona w § 1 pkt 2 zmiane okres rozliczeniowy 2008/2009 za c.o. skr6cony zostaje
do 10mleslecy - od 1.03.2008 do 31.12.2008.

Wszelkie rekiarnacje dotyczace rozhczenla nalezy skledec pisernnle w siedzibie Spo}dzlelni w termillie
30 dni od daty dostarczenia rozllczenla, !::ipotdzielnlaudzleli odpowledz! w oparciu 0 mervtorvczna oplnl~
speqallstycznej firmy dokonujacej rozliczeri w terrnlnie 30 dnl od dnla otrzyrnania tej oplnil.
W razie d':\'zgl~dnienid reklarnacjt Sp6!dzielnia jest zobowiazana do zwrotu nadplaconych kwot
lub zaliczenia Ich za zgodq uzvtkownika ne pcczet przvszlych olatnosci.

4. Rozdzla! III pkt 13 otrz.ymuje nast~pujqce brzmlenle:

3. Rozdzial III pkt 12.1 otrzymuje nastepujace brzmlenle:

12.1 Rozliczenie kosztow zuiycia cieple za dany okres rozliczenlowy w formie indywidualnego rachunku
uiytkownlk lokalu otrzyrnuje w terminie do 31 maja po zakonczento okresu rozliczeniowego.

2. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 mieslecy i pokrywa sif,) z roktem kalendarzowym.
Ola budynk6w lub lokall przyjmowanych do eksploatacf po rozpoczedu okresu rozllczenlowego okres
rozliczeniowy obejmuje odpowiednio okres od dnia przyj~cia do eksploatacji do 31 grudnia.

2. Rozdziat III pkt 2 otr2ymuje nastepujace brzmlenle:

6. Rozllczenfe koszt6w zuzyda crepla ze dany okres rozllczeniowy uzvtkownik lokalll otrzymuje w torrnle
indywidualnego rachunku w terminle do 31 maja po zakonczeniu okresu rozliczenlowego.

1. Rozdzla! II pkt 6 otriymuje nastepujqce brzrnlenle.

§l
Wprowadza si~ nastepujqce zrntany do R6'gulamlil roz/iCZ/Jlliakoszlow energ/~ciep/n(!!j do cetow ogmJwanla
ipodgrzan/a wody w zasobach SM "Przy Metrze/~ (przyj~tym uchwafq Rady Nadzorcze] nr 53/06 z dnia
14.11.2006 r. ze zm.)

Dzialajq_cna podstawie § 69 ust. 1 pkt. 8 Statutu SM.Przy Metrw" uchwala S:~,co nastqpuje:

W sprawie: zrnlany Regu/aminu roz/iczania kosztow energli cieplnej do ce/dw ogrzewania
ipodglZanla wody w zesobech SM//przy Metrze/~

Uchwata nr 24/08 \J
Rady Nadzorczej SM "Przv Metrze"

z dnia 19 wrzesnla 2008 roku

"



Sekretarz
Rady~'1df((.7fJ'M "PrzyMetrzel'

l'a~i.J/!ldlf1t::;kl

§4
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjeda iobejmuje biezqcy okres rozliczen!owy.

Realizaqe uchwelv powierza sie Zarzq_dowiSp6tdzielni.

§3

Traca moe uchwaly Rady Nadzorczej:
- nr 5/01 z dnla 17.01.2001 r.,
- nr 1/02 z dnla 16.01.2002 r.,
- nr 4a/02 z dnia 23.02.2002 r.,
- nr 1/03 z dnia 15.01.2003 r.,
- nr 32/03 z dnia 1i.06.2003 r.,
- nr 42/03 z dnia 30.08.2003 r.,
. nr 72/03 z dnia 15.12.2003 r.,
. nr 3/04 z dnia 15.01.2004 r.

§2

§1
Wprowadza sie Regulamln rozliczania kosztow energli c/eplnej do celdw ogrzewanfa
I podgrzania wody w zesobech SM "Przy Metrze'~ Tekst Regulamfnu stanowl zafq_czniknr 1
do niniejszej uchwalv.

Dzialajq_cna podstawie § 69 ust. 1 pkt. 8 i 9 Statutu SM "Przy Metrze" uchwala sle, co
nastepuje:

w sprawie: wprowadzenla Regulam/nu roz/iczanla kosztow el7ergl/ciepme] do ceow
ogrzewanla I podgrzanla wody w zasobach SM"przy stetrre":

Uchwa!a nr 53 106
Rady Nadzorczej SM "Przy Meftrze"

z dnia 14 fistopada 2006 roku
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It) zrytulu "eksp]oatacji" lokali uzytkowych w nieruchornosci nr 15 - budynek Belgradzka 14
(2.a1<,'!J1 ik nr 9):
- z 2,78 zl/m~ p.u. na 2,g3 zfim2 p.u. dla uzytkownikow bedacych czlonkami Sp6ldzielni,
- 23,44 zl/m? lUI. na 3,99 zllml p.u. dJa uzytkownik6w nicbll:da.cyc.hc2.1onkamiSp6ldzielni,

g) z tytulu ochrony obiektu dla lokali mieszkalnych i uzyikowych w nieruchornosci nr "1 (Zalacznik nr
8):
- dla lokali mieszkalnych - z 0,60 zUm? na 0,83 zUm2,
.. dla lokali uzytkowych w Galerii Ursyn6w z 3,45 zl/m2 na 3,88 zl/m".

f) z tytulu uzytkowania domofonow dla lokali rnieszkalnych (Zaracznik nr 7):
- diu nieruchomosci nr 1 --z 0,99 zt/Ioknl na 1,05 zt/Iokal,
- dla nieruchornosci 11r 5 - z 0,99 zl/lokal na J ,05 zl/lokal,
- dla nieruchornosci nr 6 - z 0,99 zl/lokal na 1,05 zl/Jokal,
- ella nieruchornosci nr 8 - z 0,99 zl/lokal na 1,55 zl/lokaJ,
- dla nieruchomosci nr 13 - z 0,99 zl/lokal na 1,34 zVlokaJ,

d) 2 ryrulu "eksploatacji podstawowej" lokali mieszkalnych w budynku Belgradzka 14 - nieruchorrrosc
nr 15 (Zalacznik or 5):
- z 2,96 zl/rn! p.ll. na 3,03 zl/m? p.u. dla uzytkownikow niebedacych czlonkami Spoldzielni.

e) z. tytulu "eksploatacji podstawowej" lokali mieszkalnych w nieruchornosci nr 9 - Lanciego 9-
(Zalacznik nr 6):
- z 1,95 zl1m2 p.ll. na 1,59 zt/rn" p.ll. dla uzytkownikow bedacych czlonkarni Sp6ldzielni,
- z 2,99 zl/rn" p.u, na 2,75 ztlm' p.u. dla ui:ytkownik6w niebedacych czlonkarni Spoldzielru.

c) z rytulu "eksploalacji podstawowej" lokali mieszkalnych w budynku Lanciego ] 0 G- nieruchomosc
nr 14 (Zalqcznik nr 4):
·72,59 zflm' p.u na 2,74 zl/m" p.u, dla uzytkownikow bedacych cztonkami Spoldzielni,
z 3,29 dIm' p.Ll. IHi 3,90 zl/rn- p.Ll. dla uzyrkownikow niebedacych czlonkami Spoldzielni.

0) r. tytulu "eksploatllcji podstawowej" lokali mieszkalnych w budynku KEN 36/36A
nieruchornosc nr 7 (Zalacznik nr 3):
- z 3,]4 zl/m? p.u, na 3,35 z1/m) p.u, dla uzytkownikow niebedacych czlonkarni Spoldzielni,

a) z tytutu "eksplo8tacji podstawowej" lokali mieszkalnych w rzw. starych zasobach (Zalacznik nr 2):
- z 1,95 zl/rn" p.u, na 2,05 zl/m? p.u. dla uzytkownikow bedacycb czlonkami Spoldzielni,
- z 2,99 zl/m' p.lJ. na 3,21 zVm"p.u. dla uzytkownikow niebedacych czlonkami Spordzielni.

Wprowadza si~ z dnicm 1 listopada 2011 r. zmiany oplat z nastepujacych tytul6w:

§2

I. Uchwala si~ Plan gospcdarczo - finansowy SM .Przy Metrze" na rok 2011.
2. Plan gospodarczo -- finansowy, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zalacznik nr J do niniejszej

uchwaiy,

§1

UZ.laia)'l.c na podstawic § 6~ ust. I PKI J Starutu SM .PrzyMetrze" i § 2 ust. J Regulaminu Rady Nadzorczej,
Rada Nadzorcza uchwala, co nastepuje:

w sprawie: Planu gospodarczo -- flnausowego SM "Prey Metrze" na rok 2011.

Uchwala nr 2012011
Rady Nadzorczej SM "Pny Merrze"

z c1nia 20 lipca 2011 roku



c) 7 tvtulu podarku od nierlJchomosel rgruntowego dla lokah tzyrkowych (laJ;,c7nik IIr 1)",
- dIs nlenlchomosci nr J .. z 1,81 zl/m' p.lI. na 1,93 ",ilrn:;p.J.,
- dla nieruchOlTlo:ki nr 5· 7 1,55 zllm' p.u na 1,65 .dIm' p :1.,
- dJa nicruchomosci nr 6 -- '/. 1,87 z.l/m·J p.ll. na 2,07 zVrn2 p 11.,
ella nieruchoTlloSci nr 7 . z 2,28 z.J!rn2p.ll na 2,53 ;;lJm' p,tI.,

- dla nieruchomoscillf 8 -71.78 :dfm'J p.u, nn 1,85 7.1/m' p,u.,
- dla nicrllch()]"nosc; nr J() 7 :,78 z.{im' [",,\J.na 1,88 711m2 rLU,

· dJcI nlenlchomosc.1 nr 12 .. z 2. J3 7.J!:n'p.u. na 2,32 zl!m' JUl.,
· ella nier:l(:holTlosci 11.r13 -/, 1,76 Airn7 JU1. na t.RR 7.l/m~P,ll"

d) 7 tytuh: "'-YWOZll niCCZ:YSlOSci dla Jokali mieszkalnych (Zalacznik nr 14).
- dla nieruchomosci nr J - z 8,73 zl/osobe na 9,11 zl/osobf("
- dla nieruchomosci m 2 "l. 11,61 zl/osohl( na 13,50 zl/osol-e.
- dla nicruchomosci nr 3 L I 1,6i z}/030b~ na 13.50 zl/osobe,
ella nieruchomosci nr 5 z j 1.61 zUt'${)b~na 13,SO .d/o~()h~,
dla fllerucho;no~ci nr 6 - L 8,58 zill .. ( b:; 1\,. 8,7: II 0~ l,

· dll'llll 1, h ·110.'i'1 IT () ?? 6':1 r!\ '~" r " !~ I

rlln pO/(l~taiych llicrlJcho'tllIl.<ci wy.sokosc P{)7..ostaje na l1H.:zlnlcniollym p07.iomie.

c) 1. tytulu podatku od nieJuchoJ110SCJ I gruntowego dla lokali micszkalnych (Zaraeznik nr !3)
- dla meruchomosci nr 6 ...z: 0, J 3 zl/rn2 p.u. ua 0,15 zl/m1 p.u.,
- dla nicruchcmosci nr 14 z 0,08 zl/m" p.u. na 0,13 zl/m<p.lI.,
- dla nieruchornosci nr 15 wprowadzona zostujc oplata W wysokosci 0,18 zl/m" p.u.,
ella pozosralych nicruchon.osci wysokosr pozostaje na niezmienionym poziomie.

ULytKOW)chh) z tytulu opraty za wicczystc uzytkowanic tercnu dla lokalr mieszkalnych
(Zabwznik nr 12):

- dla nieruchomosci or 7 - z 0,59 z~/rn2 nil 0,35 z.j-/m2,
- dla nieruchomosci or 8 - z 0,59 zllm7 na J ,00 zll In')
- dla nieruchomosci nr 9 .....t: 0,59 zllm2 na 1,00 zll m/)

- dla nieruchomosci OJ 12· z 3,56 ll/m~na 2,88 zll m2)
- dla nicruchomosci nr 15· l. 0,76 l.lhnl na 0,47 zIlrr(

a) t: t) ulu dostawy energii elektrycznej do celow ogolnych l udynkow ella lokali rmcszka.nych
(l.alq.cznik nr 11)

· dla ruerucnornosci nr I .. 'I 4,tlO 7.l/('~oht; n:~4,06 zVnsoby,
- dla nieruchomosci nr :2 -. z 5,89 zl/osobe na 7,62 zl/osobe,
- dla nieruchornosci nr J .- z 4,08 zl/osobc na 4,48 zt/osobc,
- dla n.cn.chornosci nr i I.. 9.10 zl/ool , na 9_.28l'io )f~,
- d! ". I ,. T ,,' 11 f /.;: 7:2 +. r' ',~ 11.

- dln rueruchomoscr DJ 7 - z 16, 13 zl/osobe nil 19,50 zl/osobe,
- ella meruchomosci or ~ -- z 7, 12 :d/o${)b~na 8, t 2 zl/osobe,

".,1I.)

Wprnwadza sit! z duie m l sierpnia 20 t t r. zrniany oplat l nastepujacych tytulow:

r___

ti) l tytulu u/ywstna rnrejsc postojowych ~\ (Zalacznik nr iO,.
- Migdalowa 1.1..69,51 zl/micjscc na 85,72 zl/micjsce,
..Mig.lalowa Ill z 6~,OOzl/miejsce 1111 79,00 zl/miejsce,
· dla miejsc postojowych przyporzadkowanych lokalom micszkalnym w budynku Bclgradzka 14

wprowadzr-na zosraje oplata
• "I. tytulu wicczystcgo uzytkowania w wysokosci 5,37 ztflni(:lscC.
• I tytul.; podatku od nicruchr ruosci 2,65 zl/micjsce.
· dla miejsc postojowych przyporzadkowanych lokalom uzytkowym w budynku Lklg1'llil71\a 14

wprowadzonu JOSllljc oplaia:
• z I) ulu wrcczvsteuo uzytkowar ia w 1V)1~,)k()~,:i5,J'i zl/miejsce,
• I, tytulu p;'dalku od nieruLlH)!lII)f.ci 62,49 I.! 11lt':_ls.:e.



Sekretarz
Rady Nadzorczej SM)?p'r !)1;llrze"

. ~,~,~-:,',:<?;//(,-
Andrzej' d'~lp~~f\2;~id

" (-// /"
:./

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Do wykonania uchwaly zobowiazuje sle Zarzad SM "PrI.YMetrze"
§7

§6

§5
Wykaz budynkow w podziale na nieruchomosci znajduje si~ w Planie gospodarczo - finansowym SM
.Przy Metrze" na rok 20] I.

§4
Uzasadnienie dotyczace zmiany oplat zawiera czesc opisowa Planu gospodarczo -- finansowego SM
"Przy Metrze" na rok 201 J oral. zalacznik nr 16 do niniejszej uchwaly,

dla nieruchomcsci nr IS wprowadzona zostaje optata w wysokosci 2,64 zl/m" p.u.,
dla pozostalych nieruchomosci wysokosc pozostaje na niezmieriionym poziornie.



I
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41,04 zllmiejsc9
26,23 zllmle/sce
73,27 zi/miejsce
2,44 zllmiejsce

75,72 zllmlejsce
10 zllmiejsce

85,72 z/Imlejsce

Mip.sl~czna stawka poustawowa od 1
pazdzlemlka 2011 r,
4 oplata z tyt. dzieftawy terenu
Ra:z,~m
•. podatek od nier. i gruntowy
R~zem
4· odpis nrJ funclusI remontowy
Ogo/em (Migdn/oW3 I)

187,00
44,00
231

110M: rn.p. poza najmem
nose rnleisc W 'lajmie
Razem

5183 432
G4IL_.::.:::.:~.~~=.:._ , ?~Ei .
5 2~6 ~37

,".1!:
J 274
1 219--"-Tm
1 ?:14

, ,'6·'
1 reo

17 51'~
13 ste

21 10!1
17190i.~.~~o.~l....__=.~_~_
n 000- ..·-· ...-6·48(~1.. ·-·-·---··

Ik()~1.1 !tn,? .tan.a
eMr'lia ,,'e.i· czna
konserwac abram .,araio",·,-ch
kon81)~~:~¥!~.Lerr.,_~_.!",£.oL. -": _ ,," _1.,,_.
mC:llto.~ir.I,;,1~~~.!~,!.~~J.L:;.~,q_1w:"

.-.------., i'lanoW3"y flllesl~~~ny
PI.nowano konty na rok koszt W roku 2011 Plaf10WaM kOG'"

20'11 przypadaJ,\cn "il 111. p, Ypf7.ypada)Qr.y na m. p, Z' na rok 2011 dla m.p.
z wlnsnosclowym prawcn, wlasnosclowy'" W nIIJmle (z'l

(Ii) prawum (ll)

Plenowano
kosrty na rok
2011 na catcsc

(21)

Mlgdnlowu 1

Kalkulacjo opi"ty ~a utywanlc mlejsc postojowych w NleruchOmoscl nr n (Mlgdntow8 I) od dnlo 1 Ilstcpada 2011 roku .

Za'a.ClJ1ikrrr 10 do Uci,waiy
Rady Nad'i.0rCZ~~r .:1.012C11

z dnla ~O.'" ..'(. 201 1 r•.



U~ytkownik, SM "Przy Metrze"
Druk z programu S_CZYN_W w.5,70 fimnyS.hi! s.c.

1·1M.Pykato I-I G.Janas

ZARZAD

Stownie: [eden tyslac czterysta dwa ztote szescdzleslilt szesc groszy

WartoM:'bfuttQ. (zl)
.... 105:44'

Iv:':PQz~si~telnd'ywiduali'!~ zWiilza.ne:;?; Iq~C!tor,em:··r·"'":.~o~;'.! Cen;J~dn.-~wartd~~r1el~ii"'~;,;:%rW:Rs~rd.J·- .
_ . . ~_ __._. __ .. _._ _. .._." ,. .. J ..
Miejsce postojowe kwota 1~OO 85,72. 85,72 23 19,72

Oplaty za eksploatacje I utrzymanie Pana/-i lokalu ad dnia 01 pazdzlernlka 2013r. wynosza;

:~:r~7fI;~~~:a~~r:~:~::~~f.:-;,~-..~ar:·Z:i9::za~~.~~~4
02-797 Warszawa ~IDofyczy tokelu: Lanciego 9 m. 83

Tel.: 226487473 Fax: ---.~.. :,1 02-792 Warszawa, Indeks 01063003
. e-mail: I Adres do

Konto: 3~~~~2.~~~~:~~~~~,~.~~~~~~~,~,,~9_~=,.,.,,==,n~~lLk:esp~~~:~,=,~__~ =:.~_,_=_ . _.~_=



Ui.ytkownik: SM "Przy Me~rze"
Druk z programu S_CZYN_W w.5.70 flrmy S.bi! s.c.

1-1M,Pykato 1-1G.Janas

ZARZA.D

Slownle: Jedentyslac czterysta dwa ztote ezescdzleslat szesc groszy

._.. ---~- ...---~--~...-..-.,..-----._,-.-- ..,.- .".'·-~---'-----:------·'<:':~·~---~-·'---;>'T-'M"--_'----f.-~.I- .,- ..v. PQzostiite iricJywi~u.alne·zwiqzane z 'o.kiito:rem: I lIo~6· ':l. d~h~:j~dn.!.W?rt~het1°'1 .vA'T·%,,:w~r;;~oo.·1 Wart~s6Cnitto(zl)__ __. __.._.._.,_.. . ....~,_______ _ _ ... ~. _._ _ ._._ _,:..__._.J.____... .__.._.
Miejsce postojowe kwota 1,00 85,72 85,72 23 19,72 105,44

-----r--lIose Cananetto (21)-j_~~ _,

Oplaly za eksploatacje i utrzymanie Panal-i lokalu ad crua 01 listopada 2013r. wynosza;

r
IiI,

.. .,. ... ~ __ .~ Ji

Sarata ZbigniewSZ. P.I-i :

[!!!fOr!!!!..~j;-;~;~Ok!!SCio_P}__,a_t ::'=~kal'... =,-=
II SM "Przy Metrze"
Adres: ul. AI. Komisji Edukacji Narodowej 36

02-797 Warszawa Do/yezy lokalu: Lanciego 9m. 63
'Tel: , 226487473 Fax: -- _._ , . II 02-792 Warszawa, Indeks 01063003
I e-matl: I Adresdo

h~~,~~,~"w~~.~.~~~~!.~~~~~~~~~~~~_._._.~Jk~~:~~~~1~



Zarzad

M. Pykalo B. Kunstetter G. Janas

Powyzszy wynik rozllczerila nalezy zsurnowac z rozliczeniom za contralne
oqrzewanie, Ewernualna sumaryczna niedoplate proslmy uregulowac w terminie 30
dni od daly dostarezenia rozliczenia. A ewentualna surnaryczna nadptate nalezy
potracic przy n ajbllz sz e] oplacie za loka!.

Wynik rozliczenia stanowi niodoptate

430,00 zl1 161,00 731,00

Wynik rozliczeniaKoszt rzeczywisty (a*b) - Calkowita zaliczka (c)

Ponitej przedstawiamy indywidualne rozliczenie dla Pana (I) lokalu okr eslajace
roznlce rniedzy rzeezywistym kosztem podgrzanla wody uzytkowej, a zallczka
u s t a l o n a dla Pana (j) lokalu:

23,22 Zf

50,00 m3

731,00 zl

a) koszt podgrzania wody uzytkowej w Pana (i) budynk~ 11a m3

b) roczne zuzycie cieplej wody uzytkowej w Pana (i) lokalu:

c) calkowita zaliczka na pcdgrzanie wody w Pana (i) lokalu:

W 2013 roku:

Sp61dzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" inforrnuje, ze dokonala rozliczenia
koszt6w z tytutu dostawy ciepla na potrzeby podgrzania wody uzytkowe] za okres
01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. na podstawie Regulaminu rozliczania koszt6w
energii cieplnej do cel6w ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM .Przy
Metrze". Jednoczesnle informujemy, ze ponlzsze rozliczenie dotyczy wysokosci
poniesionych koszt6w energii cieplnej zuzyte] do podgrzania wody uzytkowe],
zOS dos!arczane do Panstwa rozliczenia kwartalne dotycza jedynie ilosci zuzytej
wody w lokalu.

010630031Il lokalu

Sarata ZbignlewNazwisko

83Nr lok.Lanciego 9Idr{!s

Rozliczenie kosztow podgrzania wody uzytkowej
za okres 01.01.2013 - 3.l.12.2013r.

Warszawa 2 czerwca 2014SM "Przy Metrze"
ul. Lanciego 12
02-792 Warszawa

, )



UtytkOW!lik SM "PfZY Me~:'le"
Druk z programu S_CZYN_W w.5 70 firmy S bi~ S.C

I-I E.Bartman I-I A. StQpieri

Sfownie: jeden tysiac czterysta stedemdzleslat zlotych dwa grosze
1.47'Q".o2

- ._._-,-_--_._ .._-- -----_. -- .. -_ ...

F~AZEIVlopt~_ta z,a .Iok?l..li+fl.~.!.l:~_I.V..~..Y..L,~L .__ _. ..__ .

1\1 Optaty n a rzecz Gminy:
Uiytkowai;Te'gfunlLi' , .._ -- ..
·podatek·o(i-nler,(lok.riiieszkT·

148,72
28,44

1i4,52
2HJ,25

Opiatyza eksploatacje I utrzymanie Pana/-i lokalu od dnia 01 slerpnla 2011r. wynosic beda;

j
' Adres co
I korespondencjl:

"..II"o .."_',."".,,,,,,,~.,,,"'~'''''''''"'"''_;''"O~'''~''"'.=."...="..",,,,,,.,,,~.,,.,,,,~~.',"',,.~'
31132000220474000010003629

a-mail:
t Konto:

· - --- _'_'--- _. ........---~.:;:.-.~,= ..:...~.-~~.:.':'~~..... ~ -.~-::::-~".I~!o~a:l~:'p::::~;:~.~Plat~4~_~_"::fBrs~~~ ,an.2016-10·13
1,1'11 5z. P.I-! : Sarata Zblgniew

Adres: ul, Ai. Komisji Edukacji Narodowej 36
02-797Warszawa Dolyczy/oka/u: Lanciego 9 m. 83

Tel.: 2.26487473 Fax: -- ¥'¥ , • I 02-792 Warszawa, Indeks 01063003



l.godnle z art. 21 us(.4 ustawy 0 rachunkowoscr z en, 29.09,1994 r. wydruk eleklroruczny nle wymaga pleczecl
podpisu.

Zarzad

M. Pykalo G. Janas

Powyzszy wynik rozliczenia naleiy zsumowac z rozliczeniem za centralne
ogrzewanie. EwentualnC! surnaryczna nledoplate prosimy urequlowac w terrnlnle 30
dni ad daly dostarczenia rozliczenia. Ewentualna surnaryczna nadplate nalezy
notr acic przy najbf lz sze] oplac!o za tokal.

Jecnoczesnle informujemy, ze zaliczkowy koszt podgrzania 1 m3 wody od dnia
'I Ilpea 2015r. bedzle wynosit 22,06 zt

Wynik rozliczenia stanowi nledoplate.

= Wynik rozliczenia

648,33 z!1 641,762290,09

Calkowita zaliczka (c)Koszt rzeczywisty (a'b)

Ponizej przedstawiamy indywidualne rozllczenie dla Pana (i) lokalu okreslajace
r ozntce rnledzy rzeczywistym kosztem podgrzania wody uzytkowe], a zatlczk a
ustarona dla Pana (i) lokalu:

21,01 zl

109,00 m3

1641,76 zf

a) koszt podgrzania wody uzytkowej w Pana (i) bucynku na m3

b) roczne zuzycle cieplej wody uzytkowe] w Pana (i) lokalu:

c) calkawita zaliczka na podgrzanie wody w Pana (I) lokalu:

IN 2014 roku:

Spoluzielnla Mieszkaniowa .Przy Metrze" informuje, ze dokonala rozliczenia
koszt6w z tytulu dostawy ciepla na potrzeby podgrzania wody uzytkowe] za okres
01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. na podstawie Regulaminu rozliczania koszt6w
energii cieplneJ do celow ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM .Przy
Metrze". Jednoczesnle informujemy, ze ponizsze rozliczenie dotyczy wysokoscl
poniesionych kosztow energli cieplnej zuzyte] do podgrzanfa wody uzytkowe],
zas dostarczane do Paristwa rozliczenia kwartalne dotycza jedynie llosci zuzyte]
wody w lokaJu.

01 ()fi300310Iokaiu

Sa rata ZbigniewNazwisko

83Nr lok.Lanciego 9Adres

Rozliczenie k05Zt6w podgrzania wody
uiytkowej

Warszawa 24.06.2015rS~il "PI'7YMct'ze"
ul. Lanciego 12
02-792 Warszawa
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KOGzly zuzycla C.O.
Kos;;' i c.o. •.

I
Vvymiana danych
.Kosztyfozliczenla

'1I<0.S.ZI"

A. Rozllczenle Indywldualne koszt6w
A.1, Zestawienie kosztow

Sa~~ta Zbigniew .
ul, La~ciElgo'9 I 83'
02-792 War,l?1-awa

Nurner nlaruchcrnoscl 53.027.0470[0
Numer nloruchomosct SAP 7023808

Potozenle lokalu EG.3, OOOS
Indeks Klienta 01(163003

Rozliczeniewykonano dnia 28.05.2014
Okras rozllczeniowy 01.01.2013-31.12,2013

Okras ui.ylkowanla fokalu 01.01.2013-3 ".12.201:1

Sp61dzielnia Mieszkanlowa
"Przy Metrza"
ul.Lanciego 12
02-792 Warszawa

strona: 111ROZLlCZENIf; INDYWIDOALNE



W~~a;~wkr,.,,,.~' .. '. " ,.. :.'.~ ': :1. • I. ~ ~. I ,:.\.~:~~~--~- ••-. '.--,----.-- ..•.-., -..

Rozliczenie Indywldualne centratneqo ogrzewanla Z~ rok 2014 sporzaozona zostalo zgodnie z zasadaml okreslonyml IN Regulaminle rozllczania
koszl6w energll cloplnej do cel6w ogrzewGnia I podgrzanla wody w zasobach SM "Przy Meuze" zatwierdzonyrn uchwa1a.Rady NacJzorczej nr
13/2015 z dnla 231utego 2015 roku. Rozllcznie wykonane zostatc na podslawle dwoch occzytow wynikaJe,cyctl Z wymlany cleplomierlY,

11. Reklarnacje naleiy zglnszllc olsemnle W siedzlbie Sp61dzlelnlw terminie do 31 lipea dane\lo roku. RakJamacja musl zawierac vzusudnlente.
2.llolenie reklarnach nle zwalnia uzytkownlka z obowrazku platno~cl nateznoset w ustalonym termlnle.

1

3, Spoldzlelnla udzlell oopowledzl w cperc.u 0 mervtcryczna oplnlQ otrlymanl\ od speclaltslyczne] finny dokonulace] rozliczen w terrninle :10dnl ad
dni~ olrzyrrwnla lei oplnll.
4. W rszle \JW2'gl~dn:enlareklamacji Sp6ldz:elnla Jest zonowiazana UO zwrolu nadplaconych ~wot lub zallczerua lch za zgod(l u?ylkownlka I1D pOCZ~1
!przyazlych plalnosci.
I

l .....
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'kQ~i;?wY ",P0Q,ll\\kpwv ,: ·'~,?iu.fy~l.'. % Jed,;o.tkl z~i:ycla
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B. Roztlczenle indywidualne koszt6w
B.1. Zestawienia koszt6w

,,·.Pri9dplat~ Prz.edpfatq "I"'>,F.!~lt·~ napczoflo,dla (lKnISII 1....... _" ..
181,10 mlesleczrue I---------------------

.. KWPIII'lednQ~t~owa

A. Przedplata na przyszly okras rozllczenlowy

~anlta Z!)lgtilbw
JI Lanclepo91 83
02·792 Warszawa

Nurner nleruchornoscl 53-027-0470/0
Numer nreruchomcsct SAP 7023808

Pclozenie tckatu EG.3. 0003
Indeks Kllenta 01063003

Rozllczenle wykonano nnla 28.05.2015
Okres rozl!czenlowy 01.01.2014.31.12.2.014

Okras Uiylkowania lokatu 01.01.2014·31.12.2014

Spoldzietnla Mleszkaniowa
"Przy Metrzo"
UI.Lanciego12
02·792 warszawa

strona: 11 'IROZLI,CZENI'E INI)YW,IDUALNE,
!



Ulyn<.()~\rd'~~r/ r'lr;.:/ Mptu:e
OTukz p,ogramu S_CZYN_W w.S.lO finny s.e« s.c

Wydrulr elekroniczny <goon/a Z 811.21 usi.s Uslawy 0 RacllUnkowosci z dnia 29.09.1994 r. t.j. Dz. U.2013 r. pOI.330 nie wymag8 podpisu.

ZARZJ\D

I-I M.Pykalo /-1 o.Jenas

Informujemy , ze powstala w wyniku rozliczanta nadplall; mozna potraclc przy naibllzsze] cptacle .natorruast w przypacku
nledoplaty prosirny 0 jej uregulowanie w lerrnlnie 14 dni od daly otrzymania rozllczenia.
LiWAGA!

Ponlzej przypominamy numery telefon6w firm pelnlacych calodobowe dyzury hydrauliczne I elsktryczne. Ewentualne usterkt I
awarla nalezy zglasza6 pod nw numery:
teI.0-601-248-502 awarle gazowo - nydraullczne "HOLENDER SERWIS"
11\1.0-602-455·928 awarle instalacjl elektrycznych "ATEST'

Nadptata z tytutu rozliczenia wody

Razem zaliczki:
____ ,. '_' __ " __ M •• __ ••_' •• __ •• _,. __ •••

---------,
_~1,~7 ~Ii

182,63 zl

263,16 zl

378.5, Zl

,"&~iozo;e~~z~Jrcz~owe-~--j
Zaliczka zimna wada:

Zaliczka ciepla wada:

298,22 zl
160,82 zl

11,47 zl/m3 :::

14,62 zllm3 :::
26,0000 m3 *

11,0000 m3·

Koszt zuzycia z:...rv wg Iicznik6w:

Koszt padgrzania wody wg licznil<6w'

___ __ _ ..__ •.J

---- 4 •• : + • __ + _

1 Onta I • tan .I ~uiyc;l." I .tan I eu~yc:l" I.
'odc%ytu IZ." 1 '. I0.'" 1 I
---·-----,-~------------,·-------I----···-----·----,·---
In/ll/2012.'. ace.•o9.0p.1 , :1 '67 -,00001 .i '
131/03/20131 315 ,'OOO~J' I .78.0000 I I
131/03/20~31 317.00001 . I 9~.00001 . I
-----------I-··-··-··-·--·-·-~---I-·--!---------.----·--'
I I 'I 15.00001 I .11.00001,
-----------~--------~-+----------+----------+--------- __ I .

Spoldzielnla Mleszkanlowa "Przy
Metrze"

Adres: ul. Lanciezo 9 rn, B3
02·792 Warszawa

Adres do korespondenc]l;

ul. AI. Komisii Edukacii Narodowei 36

02-797 Warszawa

Adres:

--I!rPan/-i: Sarata Zbigniew

--------_.,

_-==~~=_=0==-====._-------===:-===--:.::--=-=_ .._=._-:.=--=_.=. =--:=



UZytkownlk: SM "Pl'1.y Metrze"
Druk z programu S_CZYN_W w.S.70 finny S.bil s.c,

Wydrllk e/e/((onlczny zgminie z sri.zt ust.« Ustawy 0 RecllUn/(owosc/ z dnia 29.09.1994 r. tJ, Oz.U.2013 r. poz.330 nil] wym8ga pooplsu.

I-I M.Pykalo I-I o.Janas

ZARZAD

Inionnujemy ze powstata w wyniku rozliczema nadplate mom a potr~clc przy najblizsze] oplacle ,natomiast w przypadku
nledoplaty prosimy 0 [e] uregulowanle w terrnlnle 14 dnl od daty otrzymenla rozflczenia.
'1\'\ff..GA'

i-'vuIZ"Jpr.:y~vrnlflarTIy numery telefonow firm peuuacych caiodobowe oyzury nyorauhczne I elektryczne. Ewemualne usterki I
awarie nalezy zgla~zec pod nw numery:
teI.0-601-248-502 awarte gazowo - hydraullczne "HOLENDER SERWIS"
leI.0-602-455-928 awarle instalac] elektryc.znych "ATEST"

Nadptata z tytutu rozliczenia wody
......?~.1..!6L~jl
147,88 zl

378,51 zl
263,16 zl

IF!~·llcz;9~~aT;,za.lic~~~_~~~_J
Zallczka zimna woda:

Zaliczka ciepla woda:

iRai~m zaliczkl:

Razem koszt.:

298,22 zl
160,82 zl
34,75 zt

_~~-~:i~3;f~

11,47 zl/m3 =
14,62 zllm3 =

26,0000 m3 •

11,0000 m3'

Koszt zuzycia z:w wg licznik6w:

Koszt podgrzania wody wg ltcznlkow
Oplata manipulacyjna

-------,
- ----_. --__j

__ ._. •• _+ R + M __ +. ._+._ •• __ ~.- __

Dot.. I· at.", 1 zutyoi" 1 .ear. 1 zu1ycic 1
I ~dc.y~u IZ,., 1 [c ... 1 I
- -- -" ..., - , - 1-"" - - -- ." - .. -- -- - . - - . I· -- - -- -- . - - -- - - - . - - - ..
1~1/03/201JI 3l·'.00001 I 96,00001 I
1''t/r:r'1''1~' 1'700001 ]1,;·}.'J'JOOi ,

I -------- .... _--·-----1----·---··_----· .-----
I I 15.00001 I i r.uouo ]

, ..

r;~~~~~;I;~ll
'I' Acres ul. AI. Kornisll Edukacii Narodowei 36 Adres: LlJ. Lanciezo 9 m. 83 !
I 'I~ 02-797 Warszawa Adres do~!;::~O::::~J;a I
t...Ko~to~.". ._.. 3113200022047400001 0003629 ----.---=-~.I

WYLICZ'EN:,I:E ,i;~>OK!U:S' OD..':{~lO.3'/~;b~3-Do·~~o?(f~-j.iO~3-=--=- ..._._-- -='1]
--..... .





Uiytkownik: SM "Przy Mettze"
Oruk z proqramu S_CZYN_Ww.5.70 lirmy S.bit s.c.

Wydruk ele/(foniczny zgodnie z arl.21 ust.« Uslowyo Rechunkowcsc! z dnla 29.09.1994 f. t./ Dz.U.2013 f. poz.330 nle wymflg8 poopis".

I-I M.Pykalo I-I G.Janas

ZARZl\D

Informujemy , ze powstatq w wyniku rozliczenia nadplate rnozna petrqcic przy najbliiszej coracle .natomtast w przypsdku
rueooplaty prosirny 0 jej uregvlowanie w terrninle 11; dnl od dalY otrzyrnanla rozllczenia.
UWAGAI

Ponize] przypomlnamy numery telefon6w firm pelnla.cych catodobowe dyzury hydrauliczne I elektryczne. Ewentualne usterkt I
awane natezy zglaszac ped nw numery:
161.0·601·248-502awarle gazowo • hydrauliczne "HOLENDER SERWIS'
leI.0-602·455..928 awarle instalacjl elektrycznych "ATEST"

Niedoptata z tytutu rozliczenia wody

378,51 zl
263,16 zj

··-----···-·-------- ..·..-6·4t;67~

220,29 zl
L~zemzaIiGz~.~i:~ _

Zaliczka zimna woda:

Zahczka ciepta woda:

,Razem kOSt:IL.

'Nahczorie-opra: . zalic~we; I----~------.---.----~

14,62 zl/m3 =
607,91 zj

219,30 zl
34,75 zt.....................·····_-_....··---86·1,9..6~Ii

11,47 zl/m3 =53,0000 m3 •

15,0000 m3 •

[i<ps~Y.L.__ -=-=.. J
Koszt zuzycia z:vv wg Iicznik6w:

Koszt podgrzania wody wg licznik6w:

Oprata marupuiacyjna

~- - ..-- -- -+.--- .--",,"'" -."'-- .._ - -_ _ ..
I VOlta 1 atan I zuiyci;., I' B1:= 'I %utyci';, I
I OdC2y·tU Ie .w 1 Ie." 1 . I
.-.---.-.. ·1· - --.--.. -·1······--- -
130tO~/201.!1 '340.00001 1 l?O.OO,oOJ 1
131/12/20131 319.0000! 1 J.35 •.co co] 1
.····----·-1--·······_···..·.. ···1-······.. ··-··-·······
1 1 1 ~8.00001 1 15.QOOOI
----.------+--------- .•.. -."- ..---.-.--~-----+--------.__I

31132000220474000010003629

Adres: ul. Lancieuo 9 m. 83
02-792 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. AI. Komisii Edukacii Narodowei 36

02-797 Warszawa

I Adres:

G~"to~[:~~.-..

I
I'

II

I
I
1wYL.IC~.ENIE 'ZA o'~:RES dp 3·Q/p~f!2:.0.·;t.3··l;)O;:.31/1~f.2Q'13".-....

"':' '''--'-.--:-. ._....-.-.~ ... _ •......,.__'. I, ..

r' -
, Spotdzielnla Mieszkaniowa "Przy

Metrze" Pan/-]: Sarata Zbigniew

L
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Utytkownllc SM "Przy Metrzs"
OTuk z programu S_CZYN_W w.S.70 firmy S.bit s.c

Wydruk elekroniczny zgodnie z ert.21 ust.« Uslawy 0 Rachul1"owo~c; z dnia 29.09.1994 r. t.J. DZ.U.20'13r. poz.330 nie wym8ga ooaiusu.

I-I M.Pykalo {-I G.Janas

ZARZA.D

Informujemy , zs powstala w wyniku rozllczenla nadplate mozna potraoic przy najbllzsze] optacie .natorntast w przypac1ku
nledoplaty croslrny 0 jej uregulowanie w terminls 14 dnl od daly otrzymanla rozflczenia.
UWAGAI

Ponliej przypominamy numery telefon6w firm pelnlacych calodobowe dyiury hydrauhczne i etektryczne. Ewentualne usterkt I
awarle nalezy zgtaszac pod nw numery:
leI.0·601·248·502 awarie gazowo - hydrauliczne "HOLENDER SERWIS"
lel.0·602·455·928 awarie Instalacjl elektrycznych "ATEST"

378,51 zl
263,16 zl

-'-6'4""1,67 zi!_...._... I

i69,5571

Naliczoneomaty~aliczko~'1~ J
Zaliczka zimna woda:
Zaliczka ciepla woda:

!.~_zemzaiici.li_ . .__ .__ _ _. .. . ..
Niedoptata z tytuJu rozliczenia wody

_ _ ._.__...__._.._...!~!!.!..22II;,Razem kosztv:••••••••__ ••__ •••_ •.•_ •••_••••_••_ ••__ ,1:_.__ ••••__ ._._ •••_._._. __ •__ ._ •••••••__ •• ._ •• ••_. __ . • .....__ •__ • _

630,85 zl
745,62 zl
34,75 zl

11,47zllm3 =
14,62 ztlm3 =

55,0000m3 *

51,0000 m3 *

iRos~E~:.·~=__~.===--__J
Koszt zuzycia ZW wg licznik6w:

Koszt podgrzania wody wg. licznikow

Oplata manipulacyjna

I Data 1 .tan· I ~ufyoie.;I atan I zll~yci" 1
I ocle~ytu 1'e .,,'1 10 ... 1 ,
--··-·----·I----·--··~--------···I-··---·,-·---~-,--.-,-
131/11/201.31 378. 00001 I 135. 00001 I
101/01/20141 v.ooool 135.0000[ .'
131/03/2014 1 L 00001 1 186. 00001 I·
--·---·-·-I-----c--·-~----------I··-······--·-·-··-·-·.
I I I· LOOOO 1 1 51.00001

.--_- ....

Sp6tdzielnia Mieszkaniowa "Przy
Metrze"

I
I,

Adres: ul. Lanciezo 9 m. B3 I
0?-792 Warszawa I

I'

.: ~~=~'~~:=~~'::'::::_~-=~.:;~'=m~~=1;;~~;;;;~;;;;;;;;~~;;:~;;:;~;;;:~;;;;-;;;·~~;;;;;i;:;·:·~;:;:i~;~~~·-;~:;;"~~'~;;::;;~;;:-:;;:_;:;'::;:3;;;~i;;~~;;/~;=;i~~;~~/~;';;;:;;;::;;.;;~;;;:~:;;::~;;;;;;.~:;;~:;:~;;;::;::;:~;:;:::;'~::;..-=.. :::-;::-:=--=.::';;'-=-~.~~
,J

i
II Pant-i: Sarata Zbigniew

ul. AI. Komisii Edukacii Narodowei 36

02-797 Warszawa

Adres.

------ ---...- .--.._"-====



Uzytkownlk: SM "Przy Metrzl1"
Druk z programu S._CZYN_Ww 5.70 firmy S.bit s.c

Wydmk elokronicl.ny zgod% z ar/.21 ust.« Ustawy 0 Rachun/<owosci7. tinl« 29.09.1994 r. I.j Dz.U.2013 r. poz.330 lIie wymaga podpis»

'·1M Pykl1iO I-I G Jan8S

ZARZI\P

Informujemy . ze powstala w wyniku rozliczenla nadplat~ rnozna potraclc przy najbllzszej oplacie .natomlast w przypadku
niedoplaty proSiniy 0 je] uregulowanie w termlnie 14 dni od daly otrzymanis rozliczenia.
UWAGAI

Ponlzej przypominarny numery !elefon6w firm petntacych calodobowe dyiury hydrauliczne I elekuyczne. Ewen!uafll6 u~terXii
awarte natezyzglaszac pod nw numery:
teI.O~OI·248·502 awarie gazowo • hydrauliczne "HOLENDER SERWlS"
teI.O~02-455·928 awarte Instalacjl clektrycznych "ATEST"

90,08 zlNiedoptata z tytulu rozliczenia wody

Razern zal~ __ ._...__ .; . -.".__ ._-=.._:====-~...,...::~9j54 ZII

344,10 zl
175,44 zl

. .....___._ ~--.-.-

.!'_Jali~~ ~.EtCl,t_,,_f],ry.~z;kp.w~___J
Zaliczka zimna woda:
Zahczka ciepla woda:

~~em koszt~:

355,57 zl

219.30 zl
34,75 zl

11,47 zUI113=
14,62 zl/m3 =

31,0000 m3·
15,0000 m3 •

-----_._._------.,
l.lios~.x:.._._ .._.._ __
Koszt zuzycia ZW wg licznik6w:
Koszt podgrzania wody wg licznik6w:
Oplata manipulacyjna

--.~---.---+--------.-+.---------+-----~----+--------~--
I Oata I $tan ,I .u~ycJ.e'., ~tan ., zu:tyci'e,'
I odczytu '".w 1 Ic.w 1 ,
····-·-----I-····-·-····----··-·-I···--··~-·····---···--
Ill/03/20141 4.00001 1 l86.00001 I
tJ0/06/l0HI 20.000CI I 20:'.0000: .,1
-·· __······)·-·· ..·_···_··_---·--·1· ....··············•·· ...
I 1 1 16.00001 I 15.00001
.." "" - ~..........+- ....~- - - - - ..oJ .. - .. _ .. _ .. - - .. t· ..-- ..-......-1........ - ........ ,....

I.:

ul. Lanciezo 9 rn. B3
02-792 Warszawa

. " ':-1'
W.=aWa dnla_201"10.1~__~1

Sarata Zbigniew I,
II

-----.-I ::::
ul. AI. Komisii Edukacii Narodowei 36
02-797 Warszawa .

_! ::Z~002:_O<-24~".~~:?~3S:9_~~J :~dO kO':Ond_~,jl __ _~ II
WYLICZENIE ZA OKRES OD 31/o3i2'o_1~-~~-=~o7(6)~o14'..~.-_.;.'-..;.--=_._~__._ .•c,__ ••" j)

Spoldzielnia Mieszkaniowa "Przy
Metrze"

[--==.::::..-:."-"";:- ..="'==--=""".=-.~-....-.

r
II Adres:

1/ Konto:



Uzytkownik: SM "Przy Melrze"
Druk z prograrnu S_CZYN_W w.S.70 firmy S.bi! s.c.

Wydruk e/ekron/cmy zgodnJez en.zt vst.4 Ustawy 0 Rachunkowo.kJ z dnle 29.09.19941'. t]. Oz.U.2013 r. ooz 330 nt« wymoilgepodp/sv

ZARZI\D

1-/ M.Pykalo I-I G.Janas

Informujemy , zs powstala w wyniku rozliczenla nlldplat~ mozna potraclc orzy najblizsze] oplacie .natorniast w prz.ypadKu
niedoplaty proslmy 0 jej uregulowanie w terminle 14 dnl od daly otrzymanla rozliczenia.
LJWAGAI

Ponlze] przypominamy numery telefon6w flrrn pelnlacych calcdobowe dyzlJry hydraullczne I elektryczne. Ewentualne \/sterkl I
awarie naleiy zglaszac pod nw numery:
t91.0·601-248-502awarle gazowo· hydrauliczne "HOLENDER SERWIS"
leI.0-602-455-928 awarie insfalacji elektrycznych "ATEST"

315,44 zlNiedoplata z tytulu rozliczenia wody

344,10 z!

175,44 zl

493,21 zl

307,02 zl

34,75 zl

834,98 z

11,47zUm3=
14,62 zl/m3 =

43,0000 m3 •

21,0000 m3 •

[~2·~iiy;=::·.:=~_=.=~~=·.::~~_=1
Koszt zuzycia ZW wg licznik6w:

Koszt podgrzania wody wg llczntkow
Oplata manipulacyjna

Razem ko_s~tL

"Bali.,:zone oplatyZaiiczkowa_J
Zaliczka zimna woda:

Zaliczka ciepla wada:

fRazfmlzaliczki;' ---~-- .
.__ .._ .._--_._---.-_ ..._----_._--- ._---------------_ .._---_ .......

-.-.-------+.---------.----------.----~.-~ ..+--.----'-..-
I neee I Dtllll I .ut~ei e <I' nto.n 1 .uj;y~·iu 1
1 odczytu h .... l ·Ie.... 1 I
-·-···-···-1---···-·-·--·-··-----1----·------·----------
130/06/20141 20.00001 . I 201.00001 I
130/09/20141 42.00001 222.0'0001 I
-----------1----------.---------- 1---------·------------I '1 "2.00001 I 21.00001
..._..- _... - - -i -_. - -- - - - -of - - - _. - _ •• - - ••••• - - - - - - - ~ .... _ .. _ .... _ ... - - I

02-792 Warszawa
Ill. Lancicoo 9 111. TIlAdresAdres:

Spotdzielnia Mieszkaniowa "Przy
Metrze" l

I
Pan/-i: Sarata Zbigniew

ul, AI. Kornlsl: Edukacii Narodowei 36

02-797 Warszawa

'=--::::=~--,-. --:0-=-=-=-==--===.=..._=-=.._=-==-="- -=-===-'.=--==-~.. __="'.""""-===,
Warszawa dnia 2016-10-14 I

.,



Uzytkownik: SM "Przy Metrze"
Oruk z programu S_CZYN_W w.5,70 firmy S bit S G

Wydru/{ ~/e/{/oniczny zgodnle Z 8rt.21 ust.« Us/til"}' 0 Rach(lnkowosci z dnie 29.09.1994 r. I.j. Dz.U,2013 r. poz.330 nie wymBge podpiSI/,

I-I M.Pykalo I-I G,Janas

ZARZAP

Informujemy . ze powstal!l W wyniku rozuczema nadptate mozna potrac'c pray najbilzszej oplacie ,natomiast IV przypadku
niedoplaty prosimy 0 jej uregulowanie w terminie 14 dni ad daly otrzymania rozllczenia.
UWAGAJ

Ponize] przypominamy numery telefon6w flrm pe1nillcych catodobowe dyiury hyoraullczne i elektryczne. Ewentualne usterkl I
awarie nalezy zqtaszac pod nw numery:
tel 0601·748·502 awarie gazowo - hydrAlIliczm'l "HOLENDER tiERWfS"
'r, ",::,!)·9I.e awane II1SL21aciietektrycznycr- "'ATEST"

Zaliczka ciepla woda: 201,72 z!

~!3a~emzaliczkr--"'-'----'-'-' - ------ ..'---- --.----.-==~=.._._.._. ..==:~.54~.82~
Niedopfata z tytutu rozliczenia wody 329,02 zl

344,10zl
[~~I(c.:.~pn~-Q8talY zit"icii.«)w~J
Zaticzka zirnna woda:

.. . __ .,. .. 874,84 zll
--_-_ .•...__ ...._--------_. _-------_ ..._----_._,

1 Razem kosztv:, .._---'--. __ --_._--

470,27 zl

369,82 zl

34,75 zl

11,47zllm3=

16,81 zllm3=

41,0000 m3 *

22,0000 m3 •

[KQ.szty:_.._. __._~~
Koszt zuzycla ZW wg licznik6w:

Koszt podgrzania wody wg licznik6w:

Op/ata manipulacyjna

- _. _. ----.----- ••--"' ... - ...- .. --.--- ...---.- ..----.- ..- ••- __~ I

·-----·---·.-------·--t-~-~-~~-~-+R-.-~--~--+-.·-~W.--~~-
I lll<c& I ··'tan I 'zutycie ,ot"" I .uiycie I
I cdce yeu It.", 1 'Ic,w 1 1
•.••••... - - 1-'-- .-- - -.- --- ---- - - '-1-· ----- ---... --.... -...
130/09/_0].41 4".00001 , 222,0000, I
Ill/12/201.4 61.00001 244 ,.UOOOJ , ' 1..... --.,.-- ··_----·· __··__·_·---1-·······_··_·····_· __·
I 1 I 19.00001 I ~l.ooool



Uzylkownik: SM "Przy Metrze"
Druk z programu S_CZYN_W w.S.70 firmy S.bit s.c.

Wydruk ele/(roniczny zgodnle z art.21 ust.4 Ustawy 0 Rachunkowoscl z dnls 29.09.1994 r. t.j. DZ.U.2013 r. poz.330 nie wymega podpisu.

/., M.Pykato I-I G.Janas

ZARZAO

I Oplaty nalezy wnoslc do dnia 15-go katdego mleslaca.
- ~.'='.--=-----. ---- ~~== --. - .- =,=-.-=-=.======-====-==-====

---I]

II
I,

_.1;

~-==.=.=.=.:=.-=-==.=-..=..--=.- ..-- -_._. ====

Siownie: jeden tysiec pi(}cset pifJcdziesi'lt siedem z/otych dZiewi(}cdziesic,f dziewi(lc groszy

.- .: __.I_:::~.I!_~~I~._.~/.<:'~~__.-...--.-_.__ - . _
5 UZytkowan~ 9ru~tu .. ..__
6 W~w6~r:.!!c~!~~SCi _

;'frE~~~~~~~ ~===-==l~ff~;~~;~rii~~~~~'~fRaZ::~
:·-:_~...L~~!'.~.~I~.:_.~:~?~!?::'.Y..m._... ._._._.._. ._.....__._._==-=_~r;;:,~]~-_:--·-1i"------193,08·-.---~_- -"1,Sci --- ~==~89,·6-2J

.,.~ 1 1\ 10.81 67.24
• • .. 'P' t '." __ .' W.,"! ".. .".. .__ ~._ """

-- - - ----;~ -, ~~ - - 193~O~ - i- ~:~I- -~~~~~,
·_..-..··-··-··-··-·········---··..··..··_-··--·1-·--·--···..·--· ..··---···-----··---1-·------..·-- ----- --

gos.d.' 1 1 60.00 60,00___ .....;~ •__ ~p __ ~. R • ._. __ •

I 7 I Podatek od nler.(lok.mieszk.} I m2 I 1 193,08 0.12. 23,171.--;.:;---J--------.--- ....-.----.----....-.-.-.-------.-------;----1---·----··-- ···--··..--····---·-·-·-·-··-----·-·------·····-·----·--I
i 8 . Miejsce postojo'We ikwota 1 1 i 85,72, 105,44
r 9;: Ce~trafne O~~_::~_!_~:. ._~==-~_~:--~~~-_=-=_-==~=I~l~j_____{ __.__.1?3.08 _ j_ 1,56! 301:·2·0'1

'- Razem Zf__L_.._~~7,~~_;

Oplata mtesteczna za Pana/-Ilokal od dnla 15 pazdzlernlka 2014r. wynos!:

-"'=..,,- =---=-=_..... ... -]'

I'

I
II Tel.: 226487473 Fax: 226487430 Dotyczy lokalu: Lanciego 9 m. 83
! E-mail: biuro@smprzymetrze.pl Ii Adres do korespondencJI:

Konta: 31132000220474000010003629 ]1

_,~=",_...,,~"''''=,=-''''_''''~,====-_,="'=,,=-,,~.:.~,~,~=~~~~-,,~==.==~ l=-_~=-==-....,...- ----=--=._ ==

iF
I

II SZ.P./-i Sarata Zbigniew

Indeks: 01063003
AI. Komisji Edukacji Narodowej 36
lok.U128 02-797 Warszawa

fr- ~=~-= -=~~.~.-. ~,==. ~~-.~-

Spoldzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze"

II Adres:

• ,=:-'~'': *~ __ ":"" _ •.J": ;.::.~-::'";:~ ':l;;"~~n'-::O u-~Z-.....:J;=-_- -_.::..:!~__- =' ~'='.:'1:_-;:' .:::.,_.--,: ::. \lM~"_"':~:-.!r"=~":::'::! :::..~ - • '-~~=~~..:.="t\:~-=.l':";~'''' .~..::.:::::::..-::~

IlzaWiadOmienie 0 wysokosci oplat Warszawa dn. 2910912016
~,__y '-:::_~~'_"':'.';"_==':'::':_""'"'''_'n. ',:"..:.":':"__~":;:_"':::""::"'::"..:...:.._ _ _.. "" __""" __ ~. .,,,,,_- _................=:-= m__ m._ __~_=':==.::;_



Uzytkownik: SM "Przy Metrze"
Druk z programu S_CZYN_W w.5.7C firrny S.bit s.c.

Wydruk elekroniczny zgodnie z an.21 ust.4 Ustawy 0 Rachunkowosci z dnia 29.09.1994 r. t.j. Dz.U.2013 r. poz.330 nie wymaga podpisu.

I-IM.Pykato I-IG.Janas

ZARZJ\D

Dodatkowo Zarzctd SM " przy Metrze" informuje ,ze od 01.01.2015 f. zostaja zmienione stawki oplat
eksploatacyjnych.

Stownie: jeden tysictC pi~cset piQcdziesictt siedem ztotych dziewi~cdziesi<tt dziewiqc groszy

"'~'--"---"-"-'-----r-- -----,.__ _.__ .____ _t5~?_!~.~J

Wartosc brutto (zl)Cena netto (zl)II 0 <;i;JM

Zarzqd SM It przy Metrze" uprzejmie informuje, ze w ZWiqZkUz potrzeba korelacji pomledzy aktualnie
obowiazuiacyrnt stawkami oplat zaliczkowych za C.O. i C.W.U, a kosztami ponoszonymi przez Spoldzielnie
wynikajqcymi Z obowiazujace] taryfy ciepla , z dniem 01.10.2014 r. wprowadza zmiane oplat zaliczkowych za C.O. i
C.w.U.,zgodnie z uC~~glq1)!:J.QZ1GQ.1i.ZarzqduSM "Przy Metrze" z dnia 1a.o,~,2"Q.14.L

Oplaty za eksploatacjei utrzymanie Pana/-i lokalu ad dnia 01 paidziernika 2014r. wynosza ( i nie podlegajct
zmianie): - .---.-----.-.-

Adres do
korespondenc]:

ul. AI. Komisji Edukacji Narodowej 36
02-797 Warszawa

Tel.: 226487473 Fax: -- w ._ ••

1;~~:_.~...:~.~~2000220474000010003629

Dofyczy lokalu: Lanciego 9 m. 83
02-792 Warszawa, lndeks 01063003

Adres:



Uzytkownlk: SM "Przy Metrze"
Druk z programu S_CZYN_W w.5.70 firmy S.bit s.c.

Wydruk elekroniczny zgoclnie z art.21 usl.4 Uslawy 0 Rachullkowo~ci z dnia 29.09.1994 r. t.i. Dz.U.2013 r. poz.330 nie wymege podpistJ.

l-l M.Pykato I-I G.Janas

ZARZAD

r
..,;;,;-==.:.:o::::=.,...-::=. ~P'_'H"' __ "':"__ .~__

I,

1 85,72 105,44--. .--,-----1'------- - -. i
._1~"3..c.0_8__ ..L .. ,,_.. __~.~2.l...____ ..~_~6,251

=-Razemzi"'-r'14'64,2'8:
Siownie: jeden tysiec czterysta szescdziesi~t cztery zlote dwedziesci« osiem groszy

n Mrejsce postojowe kwota 1

L_~ Centr~lne ~grzew~n~ .,,~__.__,~~~_ .._~J_m2~".11-

---""- .._._,,----------_._._--_. __ -----_._,, .•.__. ----,----
i-L.,.;.f.._'. ...J-I N_a_zw_a_sl_aw_k_'_._._____ I J.:._~ Mnoznik lIosclowaru CenaJedn (zI) _.~azem j
.1 I E~~ploatacja podstawowa , m2 1 193,08 ~ 403,54
·2T'Fundusz remontowy "..·----·--·----·rr~2"·· 1 -'--'1'93.08 ·-i·····1.50r----2sS,621.... - .....-....-..--- ._-"--,,-------1"''' -"-'-'"_-- ------
~~odgrzanie wody --.~..-+-:~I iL..-..--- 1: 1 -"'''+~~1~----·1~tiri~

.. : ·,,:·~~;~~:;~egru;;t~ ..--.-.----.---.-.------ -1_ m2_:" _ 1~~~"_~93:68·=-== ---"1,OOj"'--- 193,08'

5. __; Wyw6z_~i:.c~ysto.~~~ _.. _ _ _ .!go~~~: .~?~~~_........ 60,00
7 Podatek od nier.{lok.mieszk.) m2 193.08 0.12 , 23,17

Oplata mlesteczna za Pana/-i lokaJ od dnia 15 kwietnia 2014r. wynosi:

II'
t_. ~~_._ _" ~~_~~_" "~~ ~~ ~~Ji

1
I

,-~~

31132000220474000010003629Konto:

E·mail.
Tel'

rr==''''''''''''' .._--x -=" - -. -" =- '-'''''~~''~'''==rr=-~'-''--

I; Spoldzlelnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" II's PI' S t Zb' .I Z. . -I ara a Igmew
'I II Adres: AI. Komisji Edukacji Narodowej 36 II

lok.U128 02-797 Warszawa '1' Indeks: 01063003
226487473 Fax' 226487430 ! Dotyczy lokalu: Lanciego 9 m. 83

I·
biuro@smprzymetrze.pl , Adres do korespondencji:

I

Warszawa dn. 2910912016
==.--=""=.--=.....=..=-=..._=._=... =.=.===== ----"~:====================-=-~'~===='="~~====================



Uiytkownik: SM "Przy Metrze"
Druk z programu S_ClYN_W w.S.70 firmy S.bit s.c,

1·/ M.Pykato I-IG.Janas

Wydruk elekroniczny zgodnie z art.21 usIA Usia'll}' 0 Rachunkowo..1cl 2 dma 29 09 1994 r tl. OZ.U.2013 r. poz.330 niIJ wymaga podpisli

ZARZA_D

uzasaoraerue .
lZmiana oplaty z tytulu eksploatacji podstawowej nastapila z uwagj na dostosowanie wysokoscl oplat do koszt6w

przewidvwanych na rok 2013. przy planowaniu oplaty z tytulu eksploatacji podstawowej uwzqlednlono wynik z lat
poprzedruch (odrebnle dla kazde] nieruchomosct) oraz czesc nadwyzk] bilansowej za rok 2011. Podstawa do
zaplanowania kosztow dziatalnosci eksploatacyjnej na 2013 r. byly aktualnie obowiazujace umowy oraz rzeczywiscre
poniesione koszty w roku 2012 i I polroczu 2013 r. W czesci planowanych kosztow uwzgl~dniono srednloroczny
wskaznlk wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych opublikowany przez GUS.

S1ownie: jeden tyslac czterysta szescdziesiat cztery zlote dwadziescla os I'm qroszv

.-. -1
1.464,28,iRAZEM oplata za lokal (I+U+III+IV+V) zJ.

lY· Pozostate Indywidualne zwlttzane z IOkatorem: I
Miej~~.p_?stC?jowe ._._..__.__.__. . k.~~~~__

Sp61dzielniaMieszkaniowa "Przy Metrze" uprzejmie informuje, ze z dniem 01.03.2014 r. na podstawie Uchwaly nr
30/2013 Rady Nadzorczej SM .Przy Metrze" z dnia 21.11.2013 r. w sprawie uchwalenla Planu gospodarczo -
finansowego SM .Przy Metrze" na rok 2013 zmianie ulega stawka oplaty z tytulu eksploatacji podstawowej:

- ola czlonkow 7. 1,59 zllm2 na 2,09 zllm2 0 LJ 111
• dla osob niebedacycn czionkami z 2,10 zllrn2 na 2.9~ 111m2PU III
Oplaty za eksptoatacje i utrzymanie Pans/-I lokalu od drua 01 kwietnia 2014r. wynosza;

Acres do
korespor.deIlCji.

Dotyczy loka}u: Lanciego 9 m. 83
02-792 Warszawa, Indeks 01063003

Sarata Zbigniewsa. P.I-i :

---=='-====---======================¥.
Warszawa dn. 2016-09-2[i~formaCja-~ wysokosci oplat za lokal

r==S-M "Przy Metrz~'-- ..

J Adres: ul. AI. Komisji Edukacji Narodowej 36
ill 02·797 Warszawa

I
Tel; 226487473 Fax. -- - ._ ..

le-mall:
II Konto: 31132000220474000010003629
~_.r.:''''':'-~'=:''"1:I.~~'''''''''''''-_ _ '--",__ =~==='J';'=.=",.:.,;"_-..:=..-----,,,,~-,:._



Uzytkownik: SM "Przy Metrze"
Druk z programu S_CZYN_W w.5.70 firmy S.bit s.c,

Wydm~ elekrolliczl1Y zgodnie Z 8rl.21 ust.« Ustowy 0 R8CtillllkowoSCI Z dnia 29.0919941 r.j. Dz.U.2013 r. poz.330 nle wymaga podpisu

1-/M.Pykato I-IG.Janas

ZARZAP

Uzasadnienie: LJ
[Zmiana op!aty z tytulu eksploatacji podstawowej nastapila z uwagi na dostosowanie wysokosci oplat do koszt6w

orzewidvwar» r:;~ na rok 2013 Przy planowaniu oplaty z tytu1u eksploatacji podstawowej uwzgl~dniono wynik z lat
\:. r' ~ 'I ,. ~,l<..0": "L<i3(; n Jd,.VYZKI bnansowej za rok 2011. Podstawa do

zaplanowarua kosztow dzialalnosc, eksploatacyjne] na 2013 r. byly aktualnie obowiazujace umowy oraz rzeczywiscie
poniesione koszty w roku 2012 i I polroczu 2013 r. W czesci planowanych koszt6w uwzqledniono srednloroczny
wskainik wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych opublikowany przez GUS.

Sfownie: jeden tyslac pi~cset cztery ztote dziewi~{:dziesiC\tdziewi~.cgroszy
LRAZ-EMQpfata za lokal C1+II+lIl.+IV+VuL .

iv. Pozostate indYWidu_a_I"_e_Z_W_i_<1.Z__ a_"_8_Z_lo_k_a_t._o,.-re_m..,.!__.__I_'~-:¢-::-::..:i__ce_~-=a.",.Jed-=o",.'I-w_a_rt...;.;~;;;;;::I-=ne-=tt:-=oI ~~~dJ - -;a;~;;j]
Mi,:j~9~.?st?i~we ! kwota _ .J200 85,72_ 85.7_2.... __1~__.__~,72. 105,44

Sp6!dzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze" uprzeimie informuje, ze z dniem 01,03.2014 r. na podstawie U.chw_glynr
3.Qt2Q.UJ3?9Y Nadzorczej SM .Przy Metrze" z dnia 21,11.2013 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarczo -
finansowego SM .Przy Metrze" na rok 2013 zmianie ulega stawka oplaty z tytu!u eksploatacj podstawowej:

- dla czlonk6w z 1,59 z!/m2 na 2,09 z!/m2 p.u.m.
- dla os6b niebedacych czlonkami z 2,75 zllm2 na 2,99 zVm2 p.u.m.
Op!aty za ekspioatacle i utrzymanie Panal-i lokalu ad dnia 01 marca_~Q14r._wynoszq:- ---·------.---1----------1------"

JM lIose. _~!.~a ne.!_t~(zt) _L~!rtosc b_r:utto(z'L

Tel.:

F~forma:: :pW;:::~.~e!"-~~11_ - ~="- =='=- ==~--==~=a=r~!:_~~dn. 2016-09.2~~

I IISz. P.I·I : Sarata Zbigniew III
Adres: ul. AI.Komisji Edukacj Narodowej 36 I

I
I-02-797 Warszawa .Dotyczy lokalu: Lanciego 9 m. 83

226487473 Fax: -- - ._ . . 02-792 Warszawa, Indeks 01063003 I
e-mail: I' d d II' A res 0

l ~to=:~.-===_3=1=13=2=O=O=O=2=20=4=7=4=O=O=O=01=O=O...O=3"",6=2=9======"_,' x=or=es=po=n=d6=nc=j,====-. ~"' __ . . _, .I!



.-'
Uzytkownik: SM "Przy Metrze"

Druk z programu S_CZYN_W w,5.70 flrmy S.bits.c.

Wydruk elekroniczny zgodnie z arl.21 ust.« Ustawy 0 Rechunkowosc! z dnia 29.09.1994 ( t.j. Dz.U.2013 r. poz 330 nie wymaga podpisu

I-I M.Pykato I-I G.Janas

ZARZ,<\D

SJownie:jeden tyslae czterysta osiem zfotych czterdziesci pi~c groszy
1.408,451iRAZEMOptata za lokal (1+1I+1II+IV+Yl.=z::.:,k. =:=l_

ly·-pozostate indywidualnezwl¥ane ·zlokatorem: I 1~6"-'Tce-;;;J;;~:Twarf%~·netio[ VAT ~._·"-_:a~:-;~o-:o:;;:d·c'- w_a_~_S6_b:-;ru:-::tt~-;(Z--:,I}
Miejsce postoiowe .. _ kwota 1,00 85.?? 85,72 23 19,72 105,44

III. Zallczkowe optaty na dostawQ ciepla:
. ]podgrzanie wody - ----r m3: 6,000 14,62 87,72
_Cenlralne ogrzewanie I m2, 193,08' . TiT 216,25rill.OpJaty za media I us'ugl na rzecz pozostalych dostawc6w: -----'--------·d
:--rzimnawoda I m3 I ii,Deoi 11,4i[ 126,17
:~~ptaty na rzecz Gmlny: _ .__ . ..__ 1

[W~~~;;'z;_;~~._._-.'~~:=~:~~:_~=~~==.~:::~=:·::~:::::::=~:·~·.::.:···~I~;~d.:.1..- -··---~-~g~I·-=-=-·-=·=:::::··6·6~§,~~·~·, - .1:~,.~~
IPodatek ad nier (lok.mieszk.. I ., < .., ,-..., ..

193,08
193,08

Cena netto (2J) IWartosc brutto ~

____ 1,:..,:,.59'="". 307,001
1,50 289.621

I Nazwa -~slu9i---------'-"------J---;M-'r' lIosc

IT. Oplaty na rzecz Sp6ldztelnl:
Eksploatacja podstawowa
Fundusz;:ernontowy

Oplaty za eksploatacje i utrzymanie Pana/-i lokalu od dnia 01 stycznia 2014r. wynosza:... ....-- - -....___ .,... ....~..-

=;~~============-~===- "l
Warszawa dn.2016-09-2Bl!_. _ _.. ..t

IiII

II

[i~formaCja 0 wysokosci oplat za lok~1

'

frl' SM "Przy Metrze" SarataZbigniew
. Adres: OUI.AI. Komisji Edukacji Narodowej 36 f I
i 2-797 Warszawa Dotyczy lokalu: lanclego 9m. 83

I

, ,Tel.: " 226487473 Fax' -- - ,_ , 'I 02-792 Warszawa, Indeks 01063003 'II

e-mail: IItdres do
,Konto: 31132000220474000010003629 I korespondenc]t , Ii
l,':l'!....::..=.:~"':"_.~.=:=~..:...e."..:..I.:::--=.===~"':'-==.-=-==-_..::...::'=.t'._-,:~::.:..lI:=&':',I;......:....~.r.~:-~=']. .~-'I"'. -=~--:--:.-~----:-::-=---~-_-_"'1.~--~-~ -'"I"" - ..•-:-.!':"~·,'::"!:-:":,:~-=~.:::~:·!7.:,,.~·;~j
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~

SkaZ6Wki , ...., 11 ! .." " 0' I 4 ,.' <,. • ' II"' ,.,.'!;j-,"':'., '~ . - .. -.
~~Ii~l~~i~·indywid~l;i~~~e~'tr8.ln~g~ ~'g~ew';nia z~ r;k i01'~sporz~dz:ne ~ostal~zqodnlez ia.sadar;i -;r~SIO~Y~WR~g~ia;ni~le'rO;licz.aniB
sztcw energli cleplne] do ceJ6woqrzewania i podgrzanlawody w zasobach SM "Przy Melrze" zatwierdzcnyrn uchwala Rady Nadzorczej nr

3'2015 z dnla 231uteuo 2Q1~.[oku. Rozlicznil! wykonane zostalo "8 podstawre dw6ch occzvtow wynikaja_rych z ,....ymiany cieptnmlC'rZY
Rpklnrr, 'I.eonRle" f ,.If ~7"'" r",';:"'r. r l,' I ~}Ihi .., '~I,' , " ' .L, I:,,"l ' II"I l, WIerac uz asacmerue.

"t"'~ '_;f yfJ' h~rtrlln.e
, """ ",,,,.,OWlt' ..U, W (J~"ICIU0 merytoryczna oplf)i~ otrzymana od speqalistyczne] firmy dokonula.cej rozliczen W tennirse 30 d!11od

dnta otrzymania tel opinii.
4. W razie uwz!}l~dnI8nia reklamacji SpaldzielnlH jest zobowiazana do zv.Jtotu nadptaconych kwot rub zanczenia lch Z8 Lgod,\ uzytkownlka na pocze:
przyszlych platnosc].

SUn • R6inlca
PO~~I~U(O~~. 'J> " "", ~

172,733 25,850

GJ
.P,op'll?'i. JlCi'!lJ\~J::1.1;I '1~~NIHl}.qr!·' " ':' ·,;)'~ISta".
c:zo"riio"f!l!,<101i:tClzenl;t',~.~~·orL"'dz~nla., ~>~~.;. kOI\Co~ ~
"W' .. :. •• ~..._ Sof\.,..:.. .t:;!cJ'<oI:t.":\_ • ftt .......-.t"..(! ..... ~' ""il""~~~"'"-:,,,,'

Cieplomierz 143030438 196,583

D. Ustalenle jednostek zuzycia

KOSZly zU7ycia C.O. (tokalowe)
~N.~t:tJ;;'Qm~~~'L?JR9jim~SrNr~t.1'~r..; -r',' '.~::jH:", r.
~ ~K~o~S~z~!y~r~o~z~licz~e~n~ia~ ~1~1~0~3~3 ~~~~~~~~~~ ~8,4.869~~

C. Okreslenle kwot jednostkowych

i
KOSZly uzytkcwrnka 1811,01 I
Przedptata 2849,85

. ~'"'., r.",

B. Rozlfczenle Indywldualne koszt6w
B.1. Zestawienie koszt6w

A. Przedplata na przyszly okres rozliczenlowy

Sarata Zblgniew
ul Lancteqo 9 I 83
02-192 Warszawa

Spotdztetnla Mleszkaniowa
"Przy Metrze"
ul.Lanciego 12
02-792Warszawa

Numer nlerucnomoscl 53.027 -<l470/0
Numer nleruchomcscl SAP 7023808

Polozenle 'okalu EG.3, 0003
Indeks Klienta 01063003

Rozliczenie wykonano dnla 28.05.2015
Okres rozllczenlowy 01.01,~014. 31.12.2014

Okres uiytkowanla lokalu 01.01.2014·31.12.2014
'_'!'

Strona: 1 11ROZLlCZENIE INDYWIDUALNE
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Wskaz6wld
Rozliczenle indywidualne sporzadzone zostalo zgodnle z zasadaml okreslcnyrnlw Regulaminie rozliczania koszl6w energii cieplnej do cel6w
ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM przy Metrze, zatwierdzonym uchwalll Rady Nadzorczej [1r53/06 z dnia 14 listopada 2006 r·.Z
poznlelszym' zmianami. Nadplaty prosimy potraclc reguJu/a.ckolelne oplaty. W przypadku wysl'1Pienla dor>latv~illelV 1'1 W'1'C~~ ,,'r.""'!" .1,
daty dostarczenia plsma. Lokale nleoporniarowane zostaty rozliczcne wg milksyrnnlne80 ZLilYCI(j W n,en..cI1Or110SCL ReKlarnaCjenalezy Lglaszac
ptsernnle W ci<t9U 3D dni od daly dostarczenia rozliczenla,

Pomlesz· Rodzaj
emnle un'ldzenla

Jednostld x LAF Korokta • Obllczenlowo
xuiycla % Jednostkl zUZycla

x UFR6inlcaStan Stan
koncowy pocU\tkowy

Numer
ur%ltdzenla

143030438Cieplomierzp 1,000 0,00 35.0680
- 35,0680

35,068035,068137,665172,733

GJ

C. Ustalenie jednostek zuzycia

Koszty e.o.

I K.oszty'J~!alec.o., ....
.Koszty zuzyqa c.o.

1
'_N..I~rUCh_om05i· K~O~SZ~ty~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~VVymiana danych

Kosztv rozliczenla

lIose enorgli Kwota IIczba Kwota
PLN jednostek jednostkowa PLN

49618,64
149~f},34 .. .2~97..~6Q.O~_~2 ... S..~8.~181
34660.30 991.9~48GJ 34.940003
332,69
84,27 2497,5600wartosc udzialu 0,033741

248,32 13.0000 liczba urzndzen 19,101538

Nloruchomo§c

B. Okreslenie kwot jednostkowych------------~~~~,,------.~~~--0.7.~------~----------~~~

Koszty uzytkownaca 2407,28 I
Przedpiata 2595,00 J

=zw=ro=t===========~=87='=72=!=L~l_ .__L. .

Tekst dodatkowyRodzaJ koszt6w Kwota IIczba Kwota
[ednostkowa Lodnostok PLN

..!So~ztyst~.l.~..c..I:l, •.. 5,~~~181 1j13",0800.!"~2 .. i!?6,39
Koszty zuzycla c.o. 34,940003 35.0680 GJ 1225,28
Kosz!L~o_. __ . ....._. ...... .. ._.- .._. ' "'_" __ '__ '~ __ ' __ '_" .__ ~81 ,67

wtmJana.c!an~ch 9..93~!41 .193,O~.9.0..Wll.rt".scu.~z!!"lu. ...(),5.1
Koszty rozliczenio 19,101538 1,0000 liezba urzEl,dzen 19.10
.KC?!;;!Y. _

A. Rozliczenie Indywidualne koszt6w
A.1. Zestawienle koszt6w

Serata Zbignlew
ul. Lanciego9 I 83
02-792Warszawa

Numer meruchomoscl 53.027.0470/0
Numer nleruchcmoacl SAP 7023808

Poloienie lokalu EG.3, 0003
indeks Kllenta 01063003

Rozllczenie wykonano dnia 28.05.2014
Okras rozllczoniowy 01.01.ZI)13· 31.12.2013

Okres uzytkowanla lokalu 01.01.2013·31.12.2013

Sp6ldzielnia Mieszkanlowa
"przy Matrze"
ui.Lanciego12
02-792Warszawa

Strona: 1 11ROZLlCZENIE INDYWIDUALNE



'JF'ORMA~JA POCZ,lw,<ZY od fal<""y 7<\mit-SllIe listopad 2014 lllcgllmi"l',ie sposob twcrzenta nr konta, na kt6re nalezy realizowac
pliltnosc Dtadanego kl'enta I nr umowy h~dzle to nurner ssta Iy_
Infolinia Biura Sprzedazy 22 658 50 20.

JWAGA! W orzypadku niekorzvstanla z formutarza orzetewu w tytuleprzelewu pro simy umiesGic.;kod IKTRI 8001 1410 5465 0005 5958 9999. Ptatnosc nalezy
." ':/"" '( "il '.,' '" 50 '240691\0 1513 ~741 10032887

FakturEl sporzadzna: Najderek Malgorzata. tel. (22) 658-51-87Jdbiorca: .

--r-"
Procent Wartos6 StawkaPKWIU Kod Nazwa produktu J.m. lIosc opfaty Cena bez podatku VAT

043 Licznlk na CO • optata za cieplo GJ 82,3705 100.00 25,65 2 112,80 23
042 Licznik na CW - optata za cieplo GJ 33,3217 100.00 25.65 854.70 23
302 Usluga przesylowa CO - zrnlenna GJ 82.3705 100.00 7.51 618.60 23
317 Usluga przesylowa ew· oplata zmienna GJ 33.3217 100.00 7,51 250,25 23
096 CO • oplata za moe zamowlona MW 0.1170 100,00 2983.49 349,07 23
056 CW" oplata za moc zarnowiona wg Q sr.(MW MW 0.0167 100.00 2983,49 49.82 23
021 Odezyt podlicznika 52! 0.3300 100.00 15.60 5.15 23
296 CO-usluga przesylowa MW 0.1170 100,00 I 2156.28 252.28 23
297 CW-usfuga przesylowa moe zam6wiona (srednla) MW 0,0167 100001 2 156,28 36.01 23

040 Oplata z Iytulu pozyskania i przedstawienia do ~:_j_._.__ 11~~..6922 ! 1~0.00 .....__ 0.18 20.82 23umorzenia 5wiadeetw efektywnoscl energetycznej --=-
Nanosc faktury; 5595,89 r W'rt"~r""" Kwota "'",":JSiownie: piElc tysiE!ey piElcset dzjewl~cdzjeslqt piE!c zl oslemdzlesrat dziewiQC gr I bez podatku VAT podatku VAT z podatkiem .

L__~.:?49,50 23 1 046,39 5595,89

FAKTURA VAT nr 10546512014 do utTIowynr5·7411
ORYGINAl

14:01~rnset

ADRESAT:
S.M."PRZYMETRlE" Nienlchomosc Nr 9
ul LANCIEGO F 12
02· 792 Warsz8wa

Miesil\c sprzectazy ; listopad 2014 r
Termin zaplaty .17-12-2014
Sposob zaplaly : pn:6tew bankowy

NABYVVCA: 003288
SP6lDZIELNIA MI:::SZKANIO\N,' PRI.Y METRZE
ul. LANCIEGO F 12
02·'792 Warslawa
NIP. 9510026546

S2ymarisk;:t Crazyna
:el (22) 6:18-51-76. f3ks (22\ (j58·51 93

WarszaW3.dn 02·"12-2011KONSUl TANT:SPRZEDAWCA:
O,11kiaWarszaw;:; SA
Plac Unil C, u!. Pulawska 2, 02-566 \loiarSZi3Wi.l
NIP' 525·000·56·56

Dalkia



5595~1! . ./

B'utto

? 598.75
1051.28 I

760.88 ~

307.81
429,36

61.28 !

"310.:30

44.29
6.3:1 '

1 04(S,39 I

1'1,46

ss.oz ,
8.28.

1,1S!

23 57.56

23 60.29

23
23

485,95
196,58
142.28 ~

4549,50 ;Razem:

2156.28 252,28' 231....
2 156.28 36.01! 23

15.€OT-~15 23

49,82: 23,

VAT Podat~k
[%]
23

Netto

2 112.f,o
854.70
618,60

250.25 i

349,()7 i
33.321'1 100.00'
0,1170 100.00

O.0167 ~OO.oo
0.1170 100.00,
0,0167 10D.00!
0.3300 '100,00

25.65
25.65
7.51,

7,51

2 g83,49~
2983,49

CenalIoSeJm. %
optaty

82.3705 100.00!__,...- ..~- .._.
33.3217 100.00
82.3705 100.00

J.rn V'''arlosc
G.l 390 :l000
G.l 262 , 60:10
G.l vu .7000
MW 0.1170
MW o.szso
% :11,36729223
GJ • 82. :.I7i15
MV" 0 .0157
MW 0,06~O
'Yo 26 . 093 75()()()
GJ , • 33.3217

£.J 1~·.i.~j\(~ C....
I

L;' '._1 .. _ j1,',

: 01.11.2014; 30-11-2014 MW

01-11-2014' 30-11-2014 MW
, 6·1.ff~26'f4-30::f {::2014 . MW

01·11~014~ 3Q..11-2014IMW
OH 1·2014 30·11-2014 szt

....---.-.---.-- ...--~.-.-....-
21·1Q..2014 20·11·2014 GJ
21-10·2014 2Q..11-20·14OJ
21·1Q..2014 20.11·2014: OJ,,_,,_.'_.__ . ---- -----
21·1Q..2014 20·11·2014 GJ

CO'lJSltlQiJprl."sylow·~
i CW'usluga przesy1ow,,'7noc
Lan16wlona .!~r(;)df\ia2
O(lc~yt1l0dlir.?nika
Opl;J!~llyt,i!\} O()lvsk""',l ,

I j':f"7fo.'O' f':i't'.• f., !'..' .: ~••\: .~
~wtadoctvJe(~klywi·O~~CI
(·>r.erg~tycznel

296
297
021

056 cw . oplata za moe zamOwlona.
wg Ok(MW

LlCtnlk II.'! CO . optata za cieplo
Ucznl~naCW . oplala za cieplo
Usluga przesylowa CO ..zmienna
U:;tvga orzesvtowa cw· oplata
zmienna

~o.'~plt'I~ za moc zamowiona

Kod

043
G42
302

317

096

Data pocz. I Data kane,

~ozli,?zenieoplat 024929 . LANCIEGO_F 9.1..Warszawa
P,ooukl

olliczpnie aplat uOlennycn za okres 21·10·2014,20·' \·1014
Wie.k()~C· OPtS .
~LG·WG Zui.ycie ciepta na lic:z.nikugl6wnym
'CO·WG Zui,yclil clcp!a na wElzlagl.:mnym na c.o.
!CW·V'lG .ZUZY<;IO clapls na w"lzie gl6wnym na 'c~iv'''''''''-''''''''
,1C()·WP . Moe zamowlOn3 nil punkc.e podrz~d;,ym"ii·3·C.(I.
,·McO·WP .Suma mocYllap,inkk1Cfi'p"d,:i:fi(lr,ych 'la·c·.c.
JDZWP(;O . lfdlli,'j)('ocentvwy dla c':o~ .
~COWP .Zu2ycie ck~pkI "" punkcel POdI7.(idnymna C.O.
,1CWWP Moe zam(\wiona na purlkclO pod'l~nym na c.w.
l MCW·WP Sums mocy na punklach podrzQdnycr; na"WP
JDZ·WPCW Udzlal procentowy dla c.w,
!GW·Wp l.uiycio clepla na punkcio PoorZ:l!~nymn~ c.w~

Iyrro N, Itcznika Podstawa Data pocz, Stan pocz. Oat.l ~o,c. SIan konc. Licl.n. Przet J.IT) Zuzycie Zuzycie r02.I. Uwa$Ji
G 425554312002 Cdr,zyt 20·10..20H 37009.5000 20·11·2014 37489.8COO GJ 1:0 GJ 390.3000 390.3000
) ;lfl14' .12,641,\ O(lC7'[ 'c 10 21)1-1 ~r'~ , ,

ptat'/ zmienne UI okros 21·10·2014.20·11-2014
.ozliczenie odczyt6w

iblekt: 024929 - LANCIEGO F 9, Warsz3wa
irupa taryfowa: A3/B1/C220

.alacznik do faktury nr 105465/2014 z dnia 02-12-2014



Dzlal Obslugl Klienta i kasa czynne w dnl robocze: pon. w godz. 7.00-17.00, wt-pt w godz. 7:00-16:00. Warszawa, PI Starynkiewlcza S
ZAREJESTRUJSIt; W E-BOK tntemetowe Biuro ObSiluglKlienta https:llebok,mpwik.com.pll
Za dzlcn zaplaty przyJmuJe si~ date uznanla rachunku bankowego Sprzedawcy. W razte opoznlenla bed .. naliczane odsetki ustawowe.

Pr,y dokonywaniu platnosci prosirrv podac w polu TYTUtEM: {KTRJ 963414002'132999

.iczenie produktow dla punktu; 183159 - ul, Lanciego 9, Warszawa Licznlk: 26100656
I 1

Cell" brunoNatwa prcduktu Data oocz n"'a krn (,' tar .1 rr llosc Nelto V,\ - Pod~!p.k B",Uo!,,, ...,

" ..;., ';,J :,';1 .!)~) 'till I"
)\ .; .1(,,:011. ,.; 16' (,0 4,.!\) (I 679,06 8 !>4,32 733,38

oaUdllY szacunek 11-00-2013 09-09-2013 G.dom. m3 -53.00 4,201 n -222,60 81 -17.61 ·240,41
oddany szscunek 10-09-2013 09··12-2013 G.dorn. I\\S, -53,00. 4,20 n -222.60 8 -17,B I ·240,41 I
oddany szacunek 10·12·2013 10-03-2014 Gdom. m3 -53 00' 4.20 n ·222,60 8, -17.81 -2.40,41

Dost. wody • roll. zali('.1.l<irutynO\.'Vej 11·03·2014 11-04-2014 Gdom 1m3 -19 4,20[ n -79.80 ; 8 -6,38 -86,181
12-04·2014 12-06·2014 G.dom m31 -18 4,20. n ·75,60 8 -6,05 -61,65,

Weda RrUefP: 541,G8 2 27~,OO 11l2,01 2457,07

Odprowlluzame sClckow 11·01)·2013 22·03--2014 G.dOI11. ,.,,3 576,00 6,42 n 3697,92 e 295,83 s 993;75 1

23·03·2014 10-06·2014 GdDIn m3 161.68 6,42 n 1037,99 8 83.0~ 1121,03
odeany szacunsk 11-06·2013 09'()9·2013 G.d1:lm. m3 -53,00 6,42 n ·340,;W 8 -27,22 ·367,48 I
oddany szacunek 10-09-:1013 09-12-2013 G.dom. m3 -!l3,00 6,42 n -340.26 8 -27,22 -367,48
oodan, szacunek 10-12-2013 10-03-2014 G.dom m3 -53,00 6,'2. 11 ·340.26 8 -27,2:1 -367,48

Odprow $cl(lk6w - rczt zalk;~kiMynoweJ
11-03-2014 11-04·2014 G dnm rn3, ·19 6,42 n -121,1)8 8' 9.76 131J4
12-04-2014 12·05·2014 o.com. m3 ·18 6,47 n .115,56 8 -924 .124.80

Sciekl Rf,~en': 641,68 3477.59 I 278,21 , 3755,80 I
1

Razem: Ii752,65 460,22 G212,87

992,00 10-06··2014

ZllZyderozl, Uwagi
417,00 1
161,68
578,66

Zuzycie

5l6.00 1
16168

1967.00 m3

Stan kone J rn,Stan pocz. Data konc.
1391,00 122-03-2014. ... .

Punkt; 183159 - ul. Lanciego 3, Warszawa
Rozliczenie odczyt6w:
Symb Nr wodomierza ....Podstawa Datapea.
WG 021350401 Odczyt' 1O-<J6·2013

26100656 szacunek 22-03·2014
Razem

11) i~o;r.IICJ!QnozuZycie szacunkowe W okresie oc 1Hl6··2013 do 10-03··2014w ilose, 159 m3

Osoba wystawrajacs fakture. Ostrowska Monika

Wartosc faktury: 6 212,81
Slownie: szesc tysi~cy dwicscie dwanascie zl osterndzteslqt siedem gr

5

lias

_..- _._._------ -- ,..--_._----_. __.._-_._-.,.
'6 Cena brutto Netto VAT Podatek Bruttonetto Inetio
78,68 4.20 n 2430.46 6 194,44 2624,90

37 4.20 n - 155,40 8 -12,43 - 167,83

78.68 6,42 11 3715,13 8 297,21 4012,34

37 6,42 n - 237,54 8 -19,00 - 256,54

Razem: 5752.65 8 460,22 6212.87-- ._---,._-,.- _,"",. ... -~ ..........--~- •..--.---

5

"M__ '_' __ --.----
~ Tytulem J.m. Data pocz. Data kon.
-,
~ Oostarczanie wody m3 11·06-2013 10-013·2014.,
~ 2 Dost. wody - rozl. zaliclki m3 11-03-2014 12-05·2014:5 rutynowej
" 3 Odprowadzarue screkow 013 11-06-2013 10-06-2014

4 Odprow sciekow - rozJ. zaliczki m3 11-03-2014 12-05-20"4
!::!tynowej ._._

, I '" (y! 1 , l' ()'l 1) 0
; fj (f) l I ,/ Of) L

-= Nabywca .
- Sp6ldzielnia Mieszkaniowa "PRZY METRZE"
~ ul. Lanciego 12== 02-792Warszawa=NIP: 9510026546

POLECONY Z.P.O. Trasa 1401512
F·", nr 0034!ilfl132~

~192

Adresat: Spotdzielnia Mieszkaniowa "PRZY METRZE"
ul, lanciego 12

":' .:'!','\ '.iVll'llO~-792Warszawa
--=

Termin platnosci: 07-07-2014
Sposob zaplaty: Przelew / Wptata got6wkow.,

Sprzedat.2014/06ORYGINAt.
Faktura nr 00346112132
z dnia 16-06-2014

I

lSprzedawca.
Mlejskie Przedsi~biorstwo WO(fOchtgow iKanalizacji
w m.st. Warszawle Spolka AkcyJna
pi Starynkiewicza 5. 02-015 Warszawa
NIP. 525-00··05-662
Pogotowle wodocl1l90we catocobowo tel 994
Dz'at Obslugl Klienta tel 22 445-50·CO, fax 22445-50·05, ""III
dok@mpwik.com.pl
PKOBPSA

,- 23 1020 1055 2003 0034 67000000
~Odblorca= Sp61dzielnia Mieszkaniowa "PRZY METRZE"
::: ul. Lanciego 12= 02-792 Warszawa
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Zbigniew Sarata

7. powazaniern
r--<L

i . I
,J./

, J

Dolaczona do pisma karta finansowa zawierala adnotacje z dnia 20 marca 2001, it
sprawy finansowe zostaly uregulowane. Dlateqo tez na podstawie § 38.2 Statutu Spoldzielni
Przy Metrze po raz kolejny domagam si~ wydania przydzialu bez stawiania mi
dodatkowych warunk6w.

Aneks podpisalem qodzac sle tym samym na zmniejszenie powierzchni mojej dzialk: 0
26 m2. Powierzchnia se8mentu po pomiarze korvpujac. m jest zgodna ze stanem
faktycznvm.
'" -. ~

Dnia 27 rnarca odebralem Panstwa pismo OC/1440/2001 dotyczace korekty
powierzchni segmentu oraz mozliwosct wydania przydzialu. Do pisma byla dolaczona karta
finansowa i aneks numer 5 do umowy z dania 23 sierpnia 1997.

'"

Zarzad Sp6tdzielni Mieszkaniowej
Przy Metrze

02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12

Warszawa 05 kwietn.a 2001Zbigniew Sarata
02-792 Warszawa
ul, Lanciego 98
tel. 0-501 247295


