
Załącznik do uchwały nr 5/2010
Rady Nadzorczej SM PBM Warszawa-Południe

z dnia 12.05.2010r.
Tekst ujednolicony po zmianach na podstawie uchwały nr 6/2010 z dnia 7.06.2010r

R E G U L A M I N

użytkowania lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych w garażu i 
użytkowania innych powierzchni gruntowych i budynkowych oraz ustalania opłat za 

ich użytkowanie

Regulamin  ma  na  celu  ochronę  mienia  Spółdzielni,  utrzymania  higieny  i  estetycznego 
wyglądu  budynków,  zapewnienie  właściwych  warunków  wspólnego  zamieszkiwania  i 
zgodnego współżycia mieszkańców. 
Utrzymanie, konserwacja, naprawy i remonty budynków Spółdzielni pokrywane są z opłat za 
użytkowanie lokali.

I Przepisy Ogólne

§ 1

1.Regulamin dotyczy:
a. lokali mieszkalnych,
b. lokali użytkowych,
c. miejsc postojowych w garażu,
d. innych pomieszczeń i powierzchni Spółdzielni.

2. Regulamin obowiązuje osoby posiadające tytuł prawny do lokalu to jest:
� członków spółdzielni;
� osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do 

lokalu;
� osób posiadających odrębną własność lokalu, zwanymi dalej „właścicielami”.

3.  Właściciele  odpowiadają  w zakresie  niniejszego  Regulaminu za osoby trzecie,  którym 
Wynajęły, użyczyły lub oddały do używania swój lokal.

§ 2

1.Przydzielony lokal winien być używany wyłącznie na cele określone w decyzji o przydziale 
lub umowie zawartej ze Spółdzielnią .
2. O zmianie przeznaczenia lokalu należy poinformować Radę Nadzorczą Spółdzielni.
3. Mieszkania i lokale użytkowe  nie mogą  być  użytkowane w sposób zakłócający spokój 
mieszkańców a także powodujący zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.
4. Właściciel może wynająć lub oddać do używania swój lokal lub jego część, za wyjątkiem 
lokali  wynajętych  od  Spółdzielni;  w  przypadku  podnajmu  lokalu  będącego  własnością 
Spółdzielni na podnajem wymagana jest zgoda Spółdzielni. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w 
bezpłatne  używanie  lokalu,  a  także  wykorzystywanie  lokalu  na  cele  działalności 
gospodarczej, powoduje zwiększenie wysokości opłat ( np. opłat za wywóz nieczystości, itp.) 
na rzecz Spółdzielni, właściciel obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o 
tej czynności.
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5. Przy objęciu lokalu sporządza się protokół zdawczo – odbiorczy; w protokole określa się 
powierzchnie  i  stan  techniczny  lokalu  oraz  spis  istniejących  urządzeń  i  wyposażenia 
normatywnego, ustalenie ewentualnych braków i usterek.
6. Na pisemny wniosek właściciela Spółdzielnia może wyrazić zgodę na:
a)  powiększenie  lokalu  mieszkalnego  o  dodatkowa  powierzchnię  przez  zabudowę  części 
powierzchni wspólnej przylegająca bezpośrednio do tego lokalu,
b)  powiększenie  lokalu  przez połączenie  dwóch sąsiadujących  mieszkań,  pod  warunkiem 
spełnienia warunków wymaganych przepisami prawa budowlanego;
Przyłączenie  powierzchni  następuje  po  zawarciu  umowy  oraz  wpłaceniu  wkładu 
budowlanego  wyliczonego  według  zasad  obowiązujących  w  Spółdzielni.  Przyłączona 
powierzchnia dzieli  los  prawny lokalu mieszkalnego. Umowa o przyłączenie  powierzchni 
musi spełniać wymogi właściwe dla uzyskania prawa do lokalu, do którego jest przyłączana.

§ 3

Właściciele są  obowiązani  utrzymywać  posiadany lokal  w należytym stanie technicznym, 
a  w  szczególności  systematycznie  go  odnawiać,  wykonywać  na  własny  koszt  wszystkie 
naprawy wewnątrz lokalu oraz usuwać uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lokalu.

II Opłaty
II.1 opłaty eksploatacyjne

§ 4

1. Właściciele obowiązani są uiszczać opłaty, stanowiące pokrycie kosztów przypadających 
proporcjonalnie na przydzielony im lokal.
2. Do opłat zalicza się:
1.  koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni do których zalicza się:

a. koszty Zarządu i wynagrodzenie pracowników Spółdzielni,
b.podatki i ubezpieczenia,
c. opłata stała za podgrzanie wody oraz centralne ogrzewanie,
d.zużycie prądu, wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzenie ścieków
e. wywóz nieczystości stałych, 

2.  odpisy na fundusz remontowy;
3.  koszty domofonu i windy.

§ 5

Podstawą obliczenia opłat wymienionych wyżej są stawki jednostkowe zaliczkowe:
1. za 1 osobę zamieszkałą w lokalu- dotyczy wody, ścieków i śmieci,
2. za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu – dotyczy pozostałych kosztów eksploatacji, a w 

rozliczeniu  według  wskazań  urządzeń  pomiarowych  (liczników wody,  prądu,  gazu)  i 
rzeczywistych kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni.
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§ 6

1. Opłaty są płatne z góry do dnia 10 za dany miesiąc – decyduje data potwierdzenia wpłaty. 
Opłaty za lokale użytkowe należy opłacać do dnia określonego w fakturze. 
2.  Od  niezapłaconych  w  terminie  należności  z  tytułu  opłat  Spółdzielnia  pobiera  odsetki 
ustawowe za zwłokę.
3. Obciążenie opłatami eksploatacyjnymi następuje z chwilą protokólarnego odbioru lokalu 
przez  właściciela.  Właściciel  może  –  w  przypadku  wynajęcia  (użyczenia)  lokalu  osobie 
trzeciej – wyrazić zgodę na wystawianie faktur na rzecz tej osoby.
4.  Nie  użytkowanie  lokalu nie zwalnia  właściciela  od wnoszenia  opłat  eksploatacyjnych. 
Prezes Zarządu może zwolnić z niektórych opłat w przypadku nie użytkowania lokalu przez 
okres dłuższy niż 1 miesiąc. 
5. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia zawiadamia właścicieli lokali co najmniej na 3 
miesiące naprzód,  na koniec miesiąca  kalendarzowego.  Zmiana wysokości  opłat  wymaga 
uzasadnienia.
6. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni 
(energii,  gazu,  wody,  odbioru  ścieków odpadów i  nieczystości)  Spółdzielnia  zawiadamia 
właścicieli co najmniej na 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż 
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. 
7. O zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych Spółdzielnia zawiadamia właściciela lokalu 
za pośrednictwem gospodarza domu – za pokwitowaniem lub pocztą – listem poleconym. 
Nie  odebranie  listu  poleconego  przez  właściciela  zwalnia  Spółdzielnię  z  dalszych  prób 
doręczenia  mu  zawiadomienia  o  zmianie  opłat  i  uzasadnia obciążanie  go  naliczaniem 
ustawowych odsetek za zwłokę w płaceniu opłat w nowej wysokości.
8. Właściciel nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat eksploatacyjnych. 
bez zgody Spółdzielni.
9. Okresem rozliczeniowym za składniki opłat eksploatacyjnych rozliczanych indywidualnie 
jest rok liczony od 1.07 do 30.06 następnego roku.
10. Spółdzielnia rozlicza się z właścicielem lokalu do dnia 31 października każdego roku.
11.  W  celu  ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  windy  i  wywóz  nieczystości 
obowiązkiem  użytkowników  lokali  mieszkalnych  jest  informowanie  Zarządu  Spółdzielni 
o prowadzeniu działalności gospodarczej w  tym lokalu  oraz o charakterze tej działalności. 
12.  Windykacja  nieziszczonych  opłat  mimo doręczenia  wezwania  do zapłaty  odbywa się 
na zasadach kodeksu cywilnego

II. 2 Opłaty inne

§ 7

 Opłaty indywidualne dotyczą: 
� miejsc postojowych w garażu,
� użytkowania innych pomieszczeń niż lokal mieszkalny,
� tablic informacyjnych, reklamowych itp.
� urządzeń chłodzących (klimatyzatorów)
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III. Obowiązki Spółdzielni

§ 8

Do obowiązków administracji Spółdzielni należy:
1. utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym;
2. przeprowadzanie  kontroli  instalacji  gazowych,  elektrycznych  i  drożności  przewodów 

wentylacyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
3. nadzorowanie pracy dozorcy (gospodarza domu);
4. zapewnienie sprawnego działania urządzeń i wyposażenia budynków;
5. likwidacja zagrożeń wypadkowych;
6. zapobieganie awariom i usuwanie skutków ich wystąpienia;
7. konserwacja i pielęgnacja zieleni osiedlowej we współdziałaniu z mieszkańcami;
8. współpraca ze służbami miejskimi w celu zapewnienia czystości , spokoju i porządku w 

osiedlu;
9. utrzymanie w należytym stanie placu zabaw;
10. udzielanie odpowiedzi na korespondencję mieszkańców terminie 14- to dniowym od daty 

wpływu;
11. dokonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów ustawowych.

IV Obowiązki mieszkańców i użytkowników lokali

§ 9

Do obowiązków mieszkańców i użytkowników lokali należy:
1. udzielanie wzajemnej pomocy;
2. nie zakłócanie spokoju sąsiadom;
3. zwracanie uwagi na poszanowanie mienia Spółdzielni;
4. dbanie o estetykę i czystość pomieszczeń wspólnych;
5. ochrona zieleni osiedlowej we współdziałaniu z administracją Spółdzielni;
6. wyprowadzanie psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy;
7. pokrywanie kosztów napraw` szkód wyrządzonych  przez mieszkańców i ich dzieci;
8. zapobieganie  stratom  ciepła  w  okresie  zimowym  poprzez  zamykanie  okien 

w pomieszczeniach wspólnego użytku;
9. zgłaszanie  do  administracji  Spółdzielni  zauważonych  nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu urządzeń i wyposażenia budynku;
10.przestrzeganie  przepisów  prawa  spółdzielczego,  p.pożarowych  i  bezpieczeństwa 

ogólnego;
11. przyjmowanie korespondencji doręczanej przez administracje Spółdzielni;
12. zachowanie ciszy nocnej w godzinach 2 2 . 0 0  -  6 . 0 0 ;
13. w  czasie  dłuższej  nieobecności  powiadomić  administracje  Spółdzielni  o  sposobie 

kontaktowania się;
14. obowiązkowe  podanie  kontaktu  (numeru  telefonu)  na  wypadek awarii  w  czasie 

nieobecności w mieszkaniu. 
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Działania i czynności zabronione:
1. przechowywanie na balkonach i loggiach przedmiotów szpecących wygląd budynku;
2. trzepanie, czyszczenie i pranie na balkonach, w oknach i na klatkach schodowych;
3. wyrzucanie  przez  okna  i  balkony  jakichkolwiek  przedmiotów,  w  tym  niedopałków 

papierosów;
4. wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów i odpadów powodujących niedrożność 

instalacji ściekowej;
5. używanie  otwartego  ognia  i  palenia  tytoniu  na  klatkach  schodowych,  w  garażach, 

piwnicach, a także na strychach, w windach, na placach zabaw i innych pomieszczeniach 
wspólnych, oraz grillowania na balkonach;

6. wchodzenia na dach bez pisemnej zgody administracji Spółdzielni;
7. dokonywanie  napraw,  regulowanie,  przerabianie  lub modernizacja  urządzeń 

i wyposażenia budynku bez zgody administracji Spółdzielni;
8. przechowywanie  na  balkonach,  w  piwnicach,  na  strychach  i  w  pomieszczeniach 

wspólnych materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i cuchnących;
9. zabrania się korzystanie z garażu w celach niezgodnych z  jego przeznaczeniem;
10. mycia samochodów na terenie nieruchomości;
11. parkowanie  pojazdów  w  garażu  tyłem  do  ściany  i  poza  wyznaczonymi  miejscami 

postojowymi;
12. zakazuje się parkowania w garażu pojazdów na gaz;
13. przechowywania  w  wózkarniach  innych  przedmiotów  niż  rowery,  wózki  dziecięce 

i sanki;
14. instalowanie  tablic  reklamowych,  szyldów i  nalepianie ogłoszeń  bez  pisemnej  zgody 

administracji Spółdzielni;
15. prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  lokalu,  powodującej  zakłócanie  spokoju 

i wypoczynku mieszkańcom;
16. zabrania się korzystania z tarasu będącego stropem garażu podziemnego.

V Awarie i remonty

§ 11

1. Właściciel obowiązany jest udostępnić lokal i inne użytkowane przez siebie pomieszczenia 
w  celu  umożliwienia  wykonania:  remontów,  które  spoczywają  na  Spółdzielni, 
w  szczególności:  wykonania  remontów  i  przeglądów  obowiązkowych  dla  utrzymania 
w należytym stanie budynku i urządzeń  instalacji, dokonania sprawdzenia i odczytu urządzeń 
pomiarowych, przeprowadzenia niezbędnych prac sanitarnych (dezynsekcja, deratyzacja).
2. W razie awarii  wywołującej  szkodę  lub zagrażającej  bezpośrednio powstaniem szkody, 
właściciel lub osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu usunięcia 
awarii.  Jeżeli  właściciel  lub  osoba  korzystająca  z  lokalu  jest  nieobecna  lub  odmawia 
udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności  funkcjonariusza 
Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
3. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpi pod nieobecność właściciela lub osoby korzystającej z lokalu 
Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć  lokal i  znajdujące się  w nim rzeczy,  do czasu 
przybycia  właściciela  lub  osoby  korzystającej  z  lokalu,  z  czynności  tych  sporządza 
się protokół.
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§ 12

1.  Właściciel  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  usunięcie  szkód  spowodowanych 
niewłaściwą  eksploatacją  lokalu, budynku lub otoczenia i odpowiada jak za czyny własne 
za szkody wyrządzone przez osoby użytkujące przydzielony lokal.
2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego użytkowania, dewastacji lub zanieczyszczenia 
lokalu Spółdzielnia wezwie właściciela do niezwłocznego przeprowadzenia niezbędnych prac 
remontowych,  porządkowych  itp.,  w  celu  usunięcia  skutków,  wyznaczając  termin 
do wykonania. W przypadku niewykonania w terminie stosownych prac (robót) Spółdzielnia 
podejmie  działania  wynikające  ze  Statutu  i  obciąży  kosztami  za  wykonanie  zastępcze 
właściciela .

VI. Opłaty na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej

§ 13

1. Opłaty eksploatacyjne są wnoszone miesięcznie w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu 
na pokrycie kosztów stałych dostawy CO i CW.
2. Opłaty eksploatacyjne na pokrycie kosztów zmiennych zużycia CO i CW wnoszone są co 
miesiąc  zaliczkowo,  których  wysokość  ustala  Zarząd  Spółdzielni  na  podstawie  analizy 
kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
3.  Zarząd  może  zmienić  wysokość  opłat  w  trakcie  trwania  okresu  rozliczeniowego, 
jeżeli zmiana ta jest uzasadniona zmianą cen niezależną od Spółdzielni.
4. Okresem rozliczeniowym jest rok określony w § 7 pkt 8

VII.  Rozliczenie kosztów zużytej energii cieplnej

§ 14

1. Rozliczenie obejmuje:
a)  koszty  stałe  ogrzewania  i  przygotowania  wody  cieplej  –  proporcjonalnie  do  udziału 

powierzchni użytkowej lokalu w sumie powierzchni użytkowych lokali w danej jednostce 
rozliczeniowej,

b) koszty zmienne na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
c) koszty legalizacji urządzeń pomiarowych zamontowanych w lokalach.

2. Różnice (nadpłaty lub niedopłaty) rozliczane są następująco:
a) w przypadku, gdy koszt zużytej energii cieplnej przypadający na lokal przekroczy sumę 

zaliczek  w  danym  okresie  rozliczeniowym  użytkownik  lokalu  zobowiązany  jest  do 
uzupełnienia  kwoty  niedopłaty  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  pisemnego 
zawiadomienia,

b) w przypadku, gdy suma zaliczek przekroczy przypadający na lokal koszt zużytej energii 
cieplnej, nadpłata zostaje zaliczona w poczet należności lub istniejącego zadłużenia. 
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VIII. Rozliczenie kosztów zmiennych przygotowania ciepłej wody

§ 15

1. Koszty zmienne przygotowania ciepłej wody rozlicza się z użytkownikami mnożąc 
ustalone zużycie ciepłej wody w lokalu przez koszt 1 m3  ciepłej wody;

2.  Koszt  przygotowania  1  m3 ciepłej  wody  oblicza  się  dzieląc  koszty  zmienne 
przygotowania  ciepłej  wody pomniejszone o  opłaty  zaliczkowe przez zużycie  ciepłej 
wody.
3.  Zużycie ciepłej wody stanowi sumę zużycia ciepłej wody poszczególnych lokali.
4. Zużycie ciepłej wody w lokalu ustala się  na podstawie odczytu wskazanego przez 
wodomierze ciepłej wody danego lokalu.

§ 16

W przypadku gdy lokal  nie wyposażony w urządzenia pomiarowe lub nie można ustalić 
zużycia z przyczyn będących po stronie użytkownika  takich jak:

�  nie wyrażenie zgody na wymianę  wodomierza lub odczyt wskazań wodomierza,
�  uszkodzenie wodomierza zawinione przez użytkownika,
� naruszenie plomb,

wówczas koszt zużycia energii cieplnej jest naliczany miesięcznie w wysokości 2 m3 na każdą 
osobę zamieszkującą w danym lokalu.

IX. Rozliczenie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

§ 17

1. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków wynikają z cen urzędowych.
2. Pomiar wody zużytej w budynku dokonuje się przez odczyt wodomierza zainstalowanego 

na przyłączu wody do budynku. Pomiar ten jest podstawą do rozliczenia z MPWiK.
3. Na wielkość tego zużycia składa się: 

a/ zużycie wody przez użytkowników lokali,
b/ zużycie wody przez użytkowników garaży,
c/ zużycie wody na cele ogólne.

4. Za wodę zużywaną na cele ogólne uznaje się:
a/ używana do uzupełnienia CO po jej spuszczeniu w celu usunięcia awarii,
b/ używaną do mycia klatek schodowych i sprzątania pomieszczeń ogólnego użytku,
c/ używana do podlewania zieleni i spłukiwania chodników,
d/ zużytą w przypadku awarii,
c/ używaną do celów pożarowych.

§ 18

1. Rozliczenie  użytkowników  za  zużycie  wody  i  odprowadzenie  ścieków  następuje  na 
podstawie odczytów indywidualnych urządzeń pomiarowych dokonywanych nie rzadziej 
niż  raz  w  roku  oraz  w  dodatkowych  terminach  w  przypadku  istotnych  zmian  cen 
urzędowych.
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2. O terminach dokonywania odczytów liczników znajdujących się w lokalach Spółdzielnia 
zawiadamia  użytkowników  lokali  z  tygodniowym  wyprzedzeniem  umieszczając 
informacje  na  tablicy  ogłoszeń.  Jeżeli  w  określonym  terminie  użytkownik  będzie 
nieobecny otrzyma na piśmie informacje o drugim terminie odczytu. Jeżeli odczytanie w 
drugim terminie nie  będzie  możliwe nastąpi  oszacowanie  zużycia  mediów w danym 
lokalu wg danych z poprzedniego okresu.

3. W przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w urządzenia pomiarowe lub nie można 
ustalić zużycia z przyczyn będących po stronie użytkownika takich jak:

� niewyrażenie zgody na wymianę wodomierza lub odczytu wskazań wodomierza;
� uszkodzenie wodomierza zawinione przez użytkownika;
� naruszenie plomb,
wówczas koszt  zużycia zimnej  wody jest  naliczany miesięcznie,  w wysokości  4 m3 na 
każdą osobę zamieszkującą w danym lokalu.

X. Inne opłaty

A. Rozliczanie kosztów opłat wywozu nieczystości stałych

§ 19

1. Jednostką  rozliczeniową  kosztów wywozu nieczystości  jest osoba zamieszkująca dany 
lokal mieszkalny.

2. Ilość  osób  zamieszkałych  w  danym  lokalu  mieszkalnym  ustala  się  na  podstawie 
zgłoszenia o liczbie zamieszkujących osób. Zgłoszenia należy dokonać gdy zmiana ilości 
osób. Dotyczy okresu dłuższego niż 2 miesiące.

3. Zmiana opłaty eksploatacyjnej wynikającej ze zgłoszonej liczby osób dokonywana jest 
od 1 dnia następnego miesiąca po zgłoszeniu zmiany liczby osób.

4. Kalkulację  opłat z tytułu wywozu nieczystości stałych dokonuje się  w oparciu o ilość 
osób korzystających z danego śmietnika z uwzględnieniem cen i prognoz wywozowych 
w danym okresie rozliczeniowym.

5. Jeżeli w danym lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza Zarząd Spółdzielni ustali 
opłaty  za  wywóz  nieczystości  stałych  biorąc  pod  uwagę  specyfikę  prowadzonej 
działalności i ilości osób pracujących i użytkujących lokal.

B .Opłaty za miejsca postojowe

§ 20

1.Na opłatę za miejsce postojowe w garażu składają się:
a. koszt bieżącej eksploatacji,
b. fundusz remontowy

2. Kosztami bieżącymi eksploatacji są:
a. płace pracowników do obsługi garażu,
b. ubezpieczenie garażu,
c. koszty mediów zużytych na cele garażowe,
d. przeglądy  okresowe i konserwacja bieżąca urządzeń garażowych,
e. koszty zużytych środków czystości i materiałów eksploatacyjnych,

8



f. koszty wywozu nieczystości,,
g. podatek od nieruchomości,

3. Opłata miesięczna za miejsce postojowe uwzględnia obowiązujący podatek VAT.

C. opłaty za użytkowanie innych pomieszczeń niż mieszkania

§ 21

1. Lokale użytkowe okolicznikowe są rozliczane tak jak lokale mieszkalne. W przypadku 
braku olicznikowania stosuje się 4 m3 zimnej wody i 2 m3 ciepłej wody na każdą osobę 
użytkującą  lokal na miesiąc,  z zastrzeżeniem ust.2,  zgodnie z deklaracją  użytkownika 
lokalu, potwierdzoną przez administrację budynku

2. W  przypadku  przedszkola  oraz  lokali  o  charakterze gastronomicznym  (bar,  pub, 
kawiarnia, cukiernia, restauracja) stosuje się 8 m3 zimnej wody i 4m3 ciepłej wody na 
każdą  osobę  użytkującą  lokal  na  miesiąc,  zgodnie  z  deklaracją  użytkownika  lokalu, 
potwierdzoną  przez  administrację  budynku.  Niniejszy  ust.  2  stosuje  się  do  lokali 
nieolicznikowanych.

3. Opłaty za wywóz nieczystości  stałych ustala, w drodze uchwały Rada Nadzorcza, dla 
każdego  lokalu  użytkowego  indywidualnie,  w  zależności  od  profilu  prowadzonej 
działalności.

4. Pozostałe składniki opłaty eksploatacyjnej tj. eksploatacja bieżąca, fundusz remontowy 
liczone  są  proporcjonalnie  do  powierzchni  użytkowej  lokali,  tak  jak  dla  lokali 
mieszkalnych.  Rady  Nadzorcza  jest  uprawniona  do  podniesienia  stawki  naliczenia 
eksploatacji podstawowej w lokalach użytkowych, w proporcji nie wyższej niż x 2,5.

5. Wszystkie opłaty za lokale użytkowe zwiększa się o obowiązujący podatek VAT.

§ 22

1. Wynajmowanie powierzchni wspólnych wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w 
drodze uchwały.

2. Warunki  wynajmowania  powierzchni  wspólnych  oraz  wysokości  opłat,  ustala  Zarząd 
Spółdzielni  w drodze zawartej  umowy.  Opłaty te zasilają  fundusz remontowy danego 
budynku.

D. Opłaty za tablice informacyjne i reklamowe

§ 23

1. Umieszczenie tablicy informacyjnej lub reklamy na nieruchomości Spółdzielni wymaga 
zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w drodze uchwały.

2. Osoby  fizyczne  i  prawne  umieszczające  tablice  informacyjne  lub  reklamy  wnoszą 
miesięczną opłatę.

3. Opłata wnoszona jest na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią.
4. Wyjątkiem są tablice i reklamy umieszczone na oknach lub drzwiach lokalu użytkowego, 

które są bezpłatne.
5. Wysokość opłaty powinna odpowiadać cenie rynkowej dla każdej lokalizacji.
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6. Projekt, miejsce umieszczenia oraz wysokość opłaty ustala Zarząd Spółdzielni. Opłaty te 
zasilają fundusz remontowy danego budynku.

7. Opłaty  za  tablice  informacyjne  lub  reklamy  na  budynku  przy  lokalach  użytkowych 
zwiększa się o obowiązujący podatek VAT.

E. Opłaty za rządzenia chłodzące

§ 24

1. Umieszczenie  urządzeń  chłodzących  wymaga  uprzedniej  zgody  Zarządu  Spółdzielni 
wyrażonej na piśmie.

2. Osoby fizyczne i prawne, które zainstalowały urządzenia chłodzące na zewnątrz budynku 
są obowiązane wnosić opłaty miesięczne.

3. Opłaty są wnoszone od każdego urządzenia o mocy powyżej 10 kW.
4. Wysokość opłat ustala Zarząd Spółdzielni. Opłaty te zasilają fundusz remontowy danego 

budynku. 
5. Opłaty za urządzenia chłodzące przy lokalach użytkowych zwiększa się o obowiązujący 

podatek VAT.

Niniejszy Regulamin  został  uchwalony przez Radę  Nadzorczą  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
Przedsiębiorstwa  Budownictwa  Miejskiego  Warszawa-Południe  w dniu  12.05.2010  roku 
uchwała nr 5/2010 z mocą obowiązująca z dniem uchwalenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja postanowienia 
Statutu oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 
2003 r , Nr 119, poz. 1119 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM PBM Warszawa-Południe

Piotr Racewicz
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