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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

§3

Do realizacjiUchwaly zobowiazuje Zarzad Spoldzielni.

§2

Uchwala .Zasadv rozliczania kosztow inwestycji budowlanych w SM <PaY Metrze>"
stanowiace zalacznik do niniejszejuchwaly.

§ I

Dzialajac na podstawie § 76 ust. 1 pkt 9 statutu Spoldzielni Rada Nadzorcza
postanawia, co nastepuje: . _-
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w sprawie: Zasad rozliczania kosztew inwestycji budowlaoych w SM "Przy
Metrze"

Uchwala Nr 21/98
Rady Nadzorczej SM "Prey Metrze"

z dnia 1.li:.Q§.: .. 1998 r.



e) "pum /powierzchnia uzytkowa mieszkan/" - oznacza powierzchnie uzytkowa mieszkan i
lokali uZytkowych w poszczegolnych budynkach i razem, wg pomiaru na dzien oddania
obiektu do uzytkowania, z porninieciem powierzchni garazy i stanowisk postojowych
wbudowanych w budynek, oraz powierzchni og6loej budynku, do kt6r_ej zalicza sie
powierzchnie:
- klatek schodowych,
- holi,
- pralni,
- suszaml,
- wozkowni,
- komor zsypowych,
- poddaszy,
- plwmc,
- pomieszczen technicznych,
- balkonow,
-loggi,
- itp.,

d) "koszty ogolne" - oznacza koszty ponoszone w zwiazku z realizaeja zadania, nie daiace
sie odniesc bezposrednio do poszczegolnych srodkow trwalych,

c) "koszty posrednie" - oznacza koszty budowy srodkow trwalych, towarzyszacych
budynkom, ktore. to koszty, w ostatecznym rozliczeniu nalezy doliczyc do kosztow
budowy budynk6w Ikoszty budowy infrastruktury podziemnej, stacji trafo, hydrofoni,
dzwigow, wezlow cieplnych, itp./,

b) "koszty bezposrednie" :- oznacza koszty bezposrednio dotyczace budowy danych
jednostek srodkow trwalych; 0 ktorych mowa w ust. 1,

a) "rzeczywiste koszty" - oznacza koszty rzeczywiscie poruesione przez Spoldzielnie
/koszty zaewidencjonowane w ksiegach rachunkowych Spoldzielni/,
Znaczy to, ze koszty dotyczace budowy lokaJi, ponoszone przez czlonkow lub innych
uzytkownikow z pominieciem Spoldzielni, nie beda uwzgledniane przy ustalaniu
rzeczywistych kosztow budowy,

2. Znaczenie terminologii uzytej w niniejszych "Zasadach":

I. Rozliczenie kosztow inwestycji budowlanych polega na ustaleniu rzeczywistych kosztow
budowy poszczegolnych skladnikow majatkowych, ktore po zakonczeniu procesu budowy
beda stanowily samodzielne jednostki srodkow trwalych pozostajace w skladzie majatku
trwalego Spoldzielni lub beda przekazane poza Spoldzielnie - odplatnie, Jub nieodplatnie.
Polega takze na ustaleniu rzeczywistych kosztow budowy poszczegolnych lokali.

§l.

w SM "Przy Metrze"

Zasady rozliczania koszt6w inwestycji budowlanych.
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3. Stanowisko kosztow ogolnych sluzy gromadzeniu kosztow ponoszonych w zwiazku z
realizacja zadania, ktorych nie da sie bezposrednio odniesc do ktoregokolwiek srodka
trwalego. Do kosztow tych zalicza sie w szczegolnosci:
- koszty pozyskania terenu pod budowe,
- oplaty z tyt. wieczystej dzierzawy terenu, poniesione do dnia zakonczenia budowy,
- podatek od nieruchomosci, oplacony do dnia zakonczenia budowy,
- koszty badan geologicznych,

a) poszczegolne budynki / mieszkalne i niemieszkalnel,
,".:';'\ b) dzwigi osobowe i towarowe wbudowane w budynki,
:::;; c) wezly cieplne,

d) hydrofornie,
. e) elementy infrastruktury, ktore S(\ przekazywane, po ich wykonaniu, odpowiednim

sluzborn komunalnym, np.:
- stacje trafo,
- odcinki magistrali cieplowniczej,
- odcinki magistrali wodociagowej czy kanalizacyjnej,
- itp.

I 1j ,
L:

·2. Do srodkow trwalych, na ktore wymagane jest ustalenie kosztow budowy, zalicza sie w
szczegolnosci:

1. W momencie rozpoczecia realizacji zadania inwestycyjnego, jednostka organizacyjna, ktorej
obowiazkiem bedzie rozliczenie rzeczywiScie poniesionych kosztow budowy, ustala
stanowiska kosztow, na ktore odnoszone beda ponoszone narastajaco koszty budowy.
Stanowiska kosztow ustala sie na podstawie dokumentacji projektowej zadania, dla kazdej
jednostki srodka trwalego, jaki zostanie wyloniony w wyniku realizacji zadania oraz
stanowisko kosztow ogolnych.

r
§3.

Etap I - Ewidencja kosztow realizacji.

i
t_, i@

Rozliczenie kosztow inwestycji budowlanych przebiega w 4 etapach tj.:
a) etap 1- polegajacy na odpowiednim ewidencjonowaniu kosztow ponoszonych w trakcie

realizacji inwestycji,
b) etap II - polegajacy na rozliczeniu kosztow posrednich i ogolnych,
c) etap Ill- polegajacy na ustaleniu sredniego kosztu budowy 1m2 pum,
d) etap IV - polegajacy na ustaleniu kosztow budowy poszczegolnych lokali.

r
I

§2.

g) "roboty dodatkowe" - oznacza wykonanie, na zyczenie przyszlego uzytkownika lokalu,
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej dodatkowych robot wewnatrz lokalu.

"zaniechania" - oznacza ograniczenie, na zyczenie przyszlego uzytkownika lokalu,
przewidzianych w dokumentacji projektowej robot wewnatrz lokalu,
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- rzeczywiscie poniesione koszty wg ewidencji ksiegowej,

Na tym etapie, rozliczeniu podlegaja:

§5.

Etap II - Rozliczenie kosztow posrednlch i ogolnych~

d) okreslenie kosztu budowy garazy lub stanowisk postojowych wbudowanych w budynki.

c) skosztorysowanie robot przewidzianych do wykonania w dolcumentacji projektowej,
ktore nie zostaly wykonane do momentu rozliczenia rzeczywistych kosztow zadania -
dla kazdego stanowiska ewidencji kosztow odrebnie,

0) fakturowanie, lub odpowiednie wydzielenie z faktury Ifaktur/, robot dodatkowych -
odrebnie dla kazdego lokalu,

a) skosztorysowanie robot zaniechanych - dla kazdego lokalu odrebnie,

__ Dlapotrzeb rozliczenia kosztow zadania inwestycyjnego niezbedne jest takze:

1. Prowadzenie ewidencji ponoszonych kosztow budowy, w ukladzie jak wyzej, wymaga
odpowiednio emitowanej dolcumentacji zrodlowej ponoszonych kosztow, tzn. emitowanej
w sposob umozliwiajacy bezposrednie ich odnoszenie na poszczegolne stanowiska
ewidencyjne, 0 ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3.
Uzyskanie, spelniajacej powyzsze wymagania, dokumentacji mom a osiagnac w dwojaki
sposob, tzn.:
aI wykonawca zadania, lub inwestor zastepczy - powierniczy, beda emitowali faktury

odrebnie dla kazdego stano~ska ewidencji kosztow, lub
bl odpowiednia sluzba, lub instytucja opiniujaca faktury od strony merytorycznej,

wyemitowane przez wykonawce lub inwestora zastepczego - powiemiczego faktury, w
sposob im dogodny, podzieli ich wartosc na poszczegolne stanowiska ewidencji
kosztow.

§ 4.

- koszt opracowania dolcumentacji projektowej,
- koszty budowy ciagow komunikacyjnych pieszych i jezdnych,
- koszty budowy miejsc parkingowych,
- koszty budowy terenow zabawowych, Iacznie z urzadzeniami zabawowymi,
- koszty instalacji oswietlenia terenow wewnatrzosiedlowych,
- koszty zazielenienia terenu wokol budynkow Itrawniki, nasadzenia, itp.l,
- koszty budowy dekoracyjnych form architektonicznych, wolno.stojacych I fontanny,
rzezby itp.,

- koszty uslugi inwestora zastepczego - powiemiczego,
- koszty utrzymania biura Spoldzielni wg. nonny uchwalonej przez Rade Nadzorcza,
- odsetki od kredytow naliczone przez bank w okresie realizacji zadania,
- itp.
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Skb = sredni koszt budowy budynku,
Kb =koszt budyaku okreslony w II etapie rozliczenia kosztow,
Kbg = koszt budowy garazy lub stanowisk postojowych wbudowanych w

budynki,
Krd = suma rzeczywistych kosztow robot dodatkowych w danym budynku,
Krz = suma skosztorysowanych koszt6w zaniechan w danym budynku,
pum = suma m2 pum w danym budynku.

3. Sredni koszt budowy podlega zatwierdzeniu przez Zarzad Spoldzielni.

Gdzie:
pum

.Kb .:.Kbg - Krd +Krz
Skb = -'--~----

2. Ustalenie sredniego kosztu budowy dla poszczegolnych budynkow, przebiega wg. wzoru:

koszty budowy poszczegolnych budynkow, okreslone w wyniku zamkniecia rozliczenia
etapu II,

- rzeczywiscie poniesione koszty robot dodatkowych, zsumowane w przekroju
poszczegolnych budynkow,

- skosztorysowane koszty robot zaniechanych, zsumowane w przekroju poszczegolnych
budynkow,

- okreslone koszty budowy garazy lub stanowisk postojowych wbudowanych w budynki.

1. Na tym etapie rozliczeniu podlegaja;

§ 6.

;

Etap ill-Ustalenie sredniege kosztu budowy 1 rn1purn.

+.~)

4. Koszty ogolne zadania rozlicza sie zawsze na wszystkie nowo budowane budynki
proporcjonalnie do ich pum.

3. Koszty posrednie budynkow sa to koszty bezposrednie srodkow trwalych towarzyszacych
budynkom dJa prawidlowego ich funkcjonowania. Do srodkow tych zalicza sie zarowno te,
ktore zostana /zostalyrprzekazane odpowiednim sluzbom miejskim jak ite, ktore pozostana
na majatku Spoldzielni.

Rozliczenie kosztow posrednich przebiega wg zasady: - "Koszty realizacji danego srodka
trwalego przejmuja te budynkiktorym srodki te sluza".

2. Jednostka rozliczeniowa kosztow posrednich i ogolnych jest 1m2 pum. /powierzchni
uzytkowej rnieszkan/,
W pierwszej kolejnosci rozlicza sie koszty posrednie - w drugiej koszty ogolne.

- skosztorysowane koszty robot nie wykonanych, do momentu rozliczenia kosztow zadania,
lecz przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej.

Efektem rozJiczenia kosztow na tym etapie jest doprowadzenie kosztow jw. do
poszczegolnych budynkow mieszkalnych i niemieszkalnych.

4
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i. Urzad Gminy moze uczestniczyc, w spos6b posredni, w finansowaniu koszt6w budowy
. elementow infrastruktury, przekazywanych nieodplatnie okreslonym instytucjom

§ 9.

- wystepujace, w nowo budowanych budynkach, lokale, w ktorych polozenie sufit6w w
stosunku do podlogi jest podwyzszone - np. w lokalach uslugowych polozonych w
parterze.

- wystepujace, w nowo budowanych budynkach, lokale 0 sufitach nierownoleglych do
podlogi,

np. urzadzenie, na koszt przyszlego uzytkownika, do jego wylacznej dyspozycji, miejsca
parkingowego na parkingu ogolnodostepnyrn,

uczestnictwo Urzedu Gminy w fmansowaniu kosztow budowy element6w infrastruktury,
przekazywanych nieodplatnie okreslonym instytucjom komunalnym,

odplatne przekazanie elementu lelernent6wl infrastruktury okreslonym instytucjom
komunalnyrn,

\, finansowaniu koszt6w realizacji zadania inwestycyjnego moga wystapic sytuacje
szczegolne, do ktorych przede wszystkim nalezy zaliczyc:

§ 8.

Sytuacje szczegolne.

Kbl = koszt budowy lokalu,
Skb = sredni koszt budowy danego budynku,
m2 = suma m2 purn danego lokalu,
Krd = rzeczywiste koszty robot dodatkowych w danym lokalu,
Krz = skosztorysowane koszty robot zaniechanych w danym lokalu.

Gdzie:

Kbl = Skb x m2 + Krd - Krz

Ustalenie kosztow budowy poszczeg61nych lokali, przebiega wg. wzoru:

§7.

Etap IV - Ustalenie kosztew budowy poszczegolaych lokali.
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bl w przypadku gdy sprzedaz nastepuje po ostatecznym rozliczeniu kosztow zadania, koszt
budowy sprzedawanego srodka zmniejsza wartosc majatkowa srodka trwalego Isrodkow
trwalych/, ktoremu /ktorym/ srodek ten sluzyl zpatrz § 5 ust. 31.
Uzyskane, w wyniku sprzedazy, srodki pieniezne, po odjeciu naleznego podatku VAT,
nalezy zwrocic czlonkorn Spoldzielni, zamieszkujacym w budynkach, ktorym sprzedany
srodek sluzyl.

r
i

at w przypadku gdy sprzedaz nastepuje przed ostatecznym rozliczeniem kosztow zadania,
koszt budowy sprzedawanego srodka zmniejsza koszty budowy, zaewidencjonowane na
koncie "Inwestycje budowlano-rnontazowe" w ciezar odpowiedniego konta sprzedazy.

1. Odplatne przekazanie elementu infrastruktury, okreslonej instytucji komunalnej, nastepuje
na podstawie faktury VAT. Ewidencja tego zdarzenia w ksiegach rachunkowych przebiega
nastepujaco:u

[".~•

§ 10.

W-n "Rozrachunki z czlonkami z tyt. wkladow budowlanych",
Ma "Kasa" lub "Bank" .

Wyplata:

W-n "Fundusz wkladow budowlanych",
Ma "Rozrachunki z czlonkami z tyt. wkladow budowlanych".

3. W przypadku gdy zwrot nastepuje po ostatecznym rozliczeniu kosztow budowy, nalezy
przekazana kwote podzielic przez m2 pum wszystkich budynkow; nastepnie uzyskana
norm~ przemnozyc przez: _
a/ m2 pum poszczegolnych budynkow,
bl m2 pum poszczegolnych lokali.
Kwoty uzyskane w wyniku dzialania aJ zmnieiszaja wartosc poczatkowa srodkow trwalych
- w ciezar konta "Rozrachunki z Urzedem Gminy".
Kwoty uzyskane w wyniku dzialania bl nalezy zwrocic czlonkom Spoldzielni, w fonnie
gotowki, ksiegujacsyntetycznie ianalitycznie:

2. W przypadku gdy zwrot nastepuje przed ostatecznym rozliczeniem kosztow budowy,
nalezy przekazana kwote podzielic przez m2 pum wszystkich budynkow; nastepnie
uzyskana norrne przernnozyc przez m2 pum poszczegolnych budynkow i 0 uzyskane kwoty
zmniejszyc koszty posrednie poszczegolnych budynkow.
W ewidencji ksiegowej nastepuja zapisy zmniejszajace koszty inwestycji
zaewidencjonowane na koncie "Inwestycje budowlano-montazowe" w ciezar konta
"Rozrachunki z Urzedem Gminy".

komunalnym, w fonnie czesciowego lub calkowitego zwrotu pieniedzy wylozonych przez
inwestora na budowe tejze infrastruktury.
Zwrot ten moze miec miejsce przed ostatecznym rozliczeniem kosztow budowy - moze tez
rniec miejsce po ostatecznym rozliczeniu kosztow budowy i tow odleglym czasie, przy
czym Urzad Gminy, przekazujac inwestorowi okreslona kwote pieniedzy, nie wskazuje
jakie elementy infrastruktury sa ta kwota objete.
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2. Przeliczeniowa powierzchnia uzytkowa rna zastosowanie przy ustalaniu sredniego kosztu
budowy budynku, w ktorym lob!! /lokale/ ten Itel wystepuja 01"9.7: przy vstnlaniu kosztu
budowy danego lokalu /S 6 i § 7 - odpowiednio/.

I. W lokalach, w ktorych wysokosc sufitu od podlogi jest wieksza od normy wysokosci
stosowanej w mieszkaniach, powinien bye ustalony wskaznik przeliczeniowy, zastosowanie
ktorego umozliwi ustalenie prawidlowego poziomu rzeczywistych kosztow ich budowy ..
Wskaznikiem tym przernnaza sie m:!powierzchni uzytkcwej nominalnej wyprowadzajac, W

ten sposob, powierzchnie uzytkowa przeliczeniowa,

§ 13,

2, Zasada, 0 kt6rej mowa W list l., fila zastosowanie wowczas gdy nierownolegle do podlogi
sufity zostaly zaprojektowane w projekcie pierwotnyrn.
Nierownolegle do podlogi sufity, wykonane na zyczenie uzytkownika, nalezy rozliczac jako
koszty zaniechan i robot dodatkowych

1, W lokalach 0 sufitach nierownoleglych do podlogi:
- nie wlicza si~do powierzchni uzytkowej .pum' ~ powierzchni 0 suflcie, ktorego wysokosc
od podiogi wynosi mniej niz 140 em,

- ktorych wysokosc sufitu od podlogi rniesci sie w przedziale od 140 em do 220 em - do
powierzchni uzytkowej Ipurt)/ zalicza sie 50% powierzchni nominalnej,

- ktorych wysokosc przekracza 220 em - do powierzchni uzytkowej zalicza sie 100%
powierzchni nominalnej.

§ 12.

Wplata, wniesiona przez czlonka Spoldzie.ni, na sfinansowanie kosztow urzadzenia miejsca
parkingowego na parkingu ogolnodostepnym nie jest wkladem budowlanym a czlonek
Sp6ldzielni nie otrzymuje spoldzielczego prawa do miejsca parkingowego. Jednakze fakt
ten powinien bye zaewidencjcnowany na koncie pozabilansowym.

Urzadzenie na koszt pr-,:.yszfeG~)uzytkownika, do jego wylaczne] dyspozycji, 1111e)SC:R

parkingowego na parkingu cgotnodostepnym, zmniejsza koszty ogolrie zadania
zaewidencjonowane na koncie "Inwestycje budowlano-montazowe" w ciezar konta
"Rozrachunki z czlonkami najemcami iuslugobiorcami z pozostalych tytulow".

§11.

Zapisy w ksiegach rachunkowych - jak w § 9. ust 3. - odpowiednio.
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..dl okrcslcnie kosztu budowy garazv, stanowisk postojowych i lokali uzytkowych whlldln ....anvch
\V budynk i." .

cl ..pUIl1 (powierzchnia uzvtkowa nncszkan) it'~1 to qill1~ powiet zchni w mctrach kwada ~n(l\....vch
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w przypadku zadania jcdnohlllh il!-..()\Ve~('.l. \vg pomraru na d.-Wii odduni.i :'il:1 1';;;\ dl;
uzvt kowania
ntl nowierzchni uzytkowej Illic,,;J.an nn- /.;liJ[ /;1~:,~'

powicrzchni garazv,
stanowisk postojowych,
lokali uzytkowych wbudowair, ,·il \V hldynd: (\I'az powicrzchru (lf~I'''nc: htli.l\.:nk" .. j .. k,,·'C!
,'aliua sit.; powicrzchnic

klatek schodowy ch,
holi,
pralni.
suszarru,
wozkowni .

... kornor zsypowych,
poddaszy,
pIWOlC.

pomicszczen technicznvch.
balkonow,
loggi,

__oraz mne powierzchnie zaliczane do ogolnej powier zchni budynku li,:\' <,ilL pYla

micszkancow budynku .
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ZdZi!)t8w Bia/o.fozowicz

1ni kosztbudowy budynku
71 budowy okrcslony 'W II etapic rozhcvama I;,":'/.I(>W,

7.1budowy garazy lub stanowisk postojowych ""I'udoWiU\ych w budyaki.
;1.1 budowy lokali uzytkowych wbudowanych w hudynki
na rzcczywistych kosziow robot dod.ukowvcl. ~\'danym budynku .
.11.1 skosztorysowanych kOSlIOW 7";IIl'C,:ha'-, \\ t!;I;;:,:n budvnku.
IT!:I m2 w danyrn budynku.

Kb-Kbg-Klu-Krd 'Kr;
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Uchwala wchodziW zycie z dniem podjecia,
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I Do wykonania uchwaly zobowiazuje sie Zarzad Spoldzielni.

§2

1. § 6 liSt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Rozliczenia sredniego kosztu budowy dokonuje Zarzad, natomiast Rada Nadzorcza rozliczenie
10 zatwierdza"

Do .Zasad rozliczania koszt6w inwestycji budowlanych w SM .Przy Metrze" przyjetych
uchwala nr 21/98 Rady Nadzorczej z dnia 14.0S.1998r.(z pozn. zm.) - wprowadza sie
nastepujaca zrniane:

§ J
co nastepuje:
Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 8 statutu Spoldzielni Rada Nadzorcza SM "przy Metrze" uchwala,

w sprawie: zmiany "Zasad rozliczania kosztow inwestycji budowlanych
w SM "Przy Metrze"

UCHW ALA nr 6/2001
Rady Nadzorczej SM .J'rzy Metrze'

z dnia 17 stycznia 2001 r.
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§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjecia i rna zastosowanie do inwestycji

nierozliczonych w dniu podjecia uchwaly.

Do realizacji uchwaly zobowiazuje sie Zarzad Spoldzielni.

§2

3) w § 6 dotychczasowy ust. 3 oznacza sie jako ust 4.

2) w § 6 dodaje sie ust. 3 0 tresci:
,,3. W przypadku inwestycji, w ktorych - ze wzgledu na urzadzenia techniczne i powierzchnie
wsp6lne, sluzace rnieszkaitcom wiecej niz 1 budynku - ustalenie sredniego kosztu budowy dla
poszczegolnych budynkow jest utrudnione - Rada Nadzorcza moze podjac uchwale 0

ustaleniu tego kosztu w odniesieniu do calego zadania inwestycyjnego lub do jego czesci.'

1)w § 1 ust. 2 dodaje sie pkt 4 w brzmieniu:
,,4) "inwestycja budowlana" oznacza naklady finansowe przeznaczone przez Spoldzielnie na
budowe lub-nabywanie budynk6w mieszkalnych, domow jednorodzinnych, lokali uzytkowych
oraz garazy, w tym takze zwiazane z tym urzadzenia infrastruktury - w szczegolnosci wezly
cieplne, place zabaw, drogi, chodniki, sciezki rowerowe, powierzchnie biologicznie czynne,
altanki smietnikowe."

Do .Zasad rozliczania kosztow inwestycji budowlanych S.M. .Przy Metrze" w brzmieniu
przyjetym uchwala Nr 612001 Rady Nadzorczej z dnia 17 stycznia 2001 r. - wprowadza sie
nastepujace zmiany: -

§ 1

Dzialajac na pocistawie § 76 ust. I pkt 8 statutu Spoldzielni - Rada Nadzorcza S.M. .Przy
Metrze" uchwala co nastepuje:

w sprawie: zmiaoy "Zasad rozliczania koszt6w inwestycji budowlaoych w S.M. "Przy
Metrze"

Uchwala Nr fl.6.101
Rady Nadzorczej S.M. "Przy Metrze"

z dnia 27 sierpnia 2001 r.
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