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I.  PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 
ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.).  

3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w Oleśnicy.  
4. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze. zm.). 

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin ustala zasady określające koszty utrzymania 
nieruchomości   oraz opłat ponoszonych przez: 
1) członków Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze prawa do 

lokali 
2) osoby nie będące członkami Spółdzielni którym przysługują 

spółdzielcze prawa do  lokali  
3) właścicieli lokali będących członkami Spółdzielni 
4) właścicieli lokali  nie będących członkami spółdzielni 
5) najemców lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tym garaży 
 – zwanych dalej użytkownikami 

 
2. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są 

obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją            
i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez 
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu. 

 
3. Osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 
przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie opłat na takich samych 
zasadach jak członkowie Spółdzielni.  

 
4. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć 

w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie opłat zgodnie z 
postanowieniami Statutu. 

 
5. Właściciele lokali nie  będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć 

w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani 
uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do 
wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub 
osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczenie  opłat na takich samych 
zasadach jak członkowie Spółdzielni.  
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6. Najemcy lokali wnoszą na pokrycie kosztów  eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości czynsze najmu ustalane według zasad określonych w umowach 
najmu. Najemca obowiązany jest także do wnoszenia comiesięcznych opłat na 
pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania 
ścieków wywozu nieczystości stałych, energii elektrycznej odpisów na fundusz 
remontowy oraz podatku od nieruchomości. 

 
7. Celem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest ustalenie 

wysokości obciążeń na poszczególne lokale. 
 

8. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ewidencjonuje się i rozlicza                     
w oparciu o zakładowy plan kont. 

 
9. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują w szczególności: 

1) Eksploatację i remonty zasobów, 
2) Dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania 

ciepłej wody użytkowej, 
3) Dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, 
4) Eksploatację i remonty dźwigów osobowych, 
5) (uchylony) 
6) Utrzymanie domofonów. 

 
10. Podstawą do rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania  
      opłat za używanie lokali jest plan ekonomiczno-finansowy uchwalony przez Radę 
      Nadzorczą  dla Oleśnicy i Bierutowa. 
 
11. Rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się                            

w okresach rocznych pokrywających się z latami kalendarzowymi z podziałem na  
nieruchomości.  

 
12. Jeżeli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywana jest korekta planu 
ekonomiczno-finansowego  oraz wymiaru opłat za używanie lokali, uchwalana 
przez Radę Nadzorczą. 

 
13. Po zakończeniu okresu obrachunkowego dokonywane jest rozliczenie wyniku 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Różnica między kosztami eksploatacji i 
utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art.1 
ust. 3 oraz art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z 
opłat, o których mowa w art. 4 ust.1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
zwiększa odpowiednio przychody lub koszty  eksploatacji i utrzymania danej 
nieruchomości w roku następnym. 
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III. FIZYCZNA JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA 
 

1. Za jednostkę rozliczeniową poszczególnych składników kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi  ustala się odpowiednio: 
 

1) jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych, użytkowych w tym garaży, 

2) osobę zamieszkałą w lokalu mieszkalnym, 
3) lokal, 
4)   wskazania urządzeń pomiarowych . 

2. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich 
pomieszczeń  znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, 
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących 
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich 
przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego 
nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w 
ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych 
do przechowywania opału. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy 
przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określenia i obliczania 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie. 

3. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnie wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak: kuchnie, 
przedpokoje, korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, alkowy, zamknięte 
pomieszczenia składowe, garaże, komórki, piwnice itp., z wyjątkiem strychów, 
antresoli, balkonów, loggii, pawlaczy. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza 
się również powierzchnie zajęte przez meble wbudowane lub obudowane. 
Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego 
lokalu jest jego powierzchnią użytkową. 

4. Powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali użytkowych (np. 
wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w 
proporcjonalnych częściach do powierzchni poszczególnych lokali. 

5. Do powierzchni garażu zalicza się powierzchnię użytkową pomieszczenia. 

6. Obmiaru powierzchni lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu dokonuje się w 
świetle wyprawionych ścian w budynkach. 

7. Do powierzchni miejsca postojowego  zalicza się powierzchnię miejsca 
oznakowanego (oraz ułamkowy udział w powierzchni ogólnej terenu) przy 
zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe. 
Obmiary powierzchni miejsca postojowego  dokonuje się w osiach linii 
rozgraniczających stanowiska. 

8. Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych nowo oddanych do 
eksploatacji, dla celów rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 
oblicza się na podstawie dokonanego pomiaru z natury. 

9. Przy obliczaniu powierzchni należy przyjmować wymiary, których wynik podaje się 
z dokładnością do 0,01 m2. 

10. Za osoby zamieszkałe w lokalu mieszkalnym uważa się wszystkie osoby objęte 
zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy oraz faktycznie zamieszkałe                    
w danym mieszkaniu.  
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11. Liczba osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych ustalana jest   
na podstawie dokumentacji Spółdzielni. Użytkownicy lokali mają obowiązek 
zgłaszania zmian w ilości osób zamieszkujących dany lokal, a w szczególności :   

1) ( wykreślony), 
2) ( wykreślony),  
3) urodzenia dziecka,  
4) zgonu osoby,  
5) ( wykreślony). 

12. Zmiany dokonywane są z dniem zgłoszenia. Wyjątek stanowią następujące  
przypadki: 
1) ( wykreślony),  
2) dzieci nowonarodzone - zmiany wprowadzane są z  dniem  narodzin,  
3) w przypadku zgonu- zmiany wprowadzane są z dniem zgonu. 

13. Naliczenia opłat korygowane są: 

1) jeżeli zmiana następuje do 15 dnia miesiąca - w danym miesiącu,  po 
złożeniu stosownego dokumentu, 

2) jeżeli zmiana następuje po 15 dniu  miesiąca - w następnym miesiącu, po 
złożeniu stosownego dokumentu.  

14. Podstawą do uwzględnienia zmiany ilości osób jest oświadczenie użytkowników 
lokali.  

15. W szczególnych przypadkach, nie ujętych w niniejszym Regulaminie, decyzję o 
zmianę lub zwolnieniu z naliczania opłat „od osoby" podejmuje Zarząd Spółdzielni 
na wniosek zainteresowanej osoby. 

16. Lokalem jako jednostką rozliczeniową kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi jest mieszkanie, lokal użytkowy w tym garaż. 

17. Urządzeniem pomiarowym jest wodomierz, licznik energii elektrycznej, licznik 
centralnego ogrzewania. 

 
 

IV. ROZLICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI  I  UTRZYMANIA 
NIERUCHOMOŚCI 

 

1.  Koszty eksploatacji rozlicza się na wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe 
zajmowane na warunkach spółdzielczych praw do lokali, odrębnej własności lokali 
oraz na pozostałe lokale. 

2. Podstawą do określania obciążeń poszczególnych lokali kosztami eksploatacji                   
(bez odpisów na fundusz remontowy), jest roczny koszt poszczególnych 
nieruchomości w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokali określonych               
w ust.1. 

3. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków 
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki 
przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości 
wspólnej. 

 
4. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może 

przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją            
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i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków  oraz na 
prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 

 
5. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, 

zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art.1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust.1-2 i 4 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększa odpowiednio przychody lub koszty  
eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym..  

 

6. Najemcy lokali oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługuje 
tytuł prawny do lokalu nie czerpią korzyści z pożytków i innych przychodów 
wymienionych w ust. 4. 

 

7. Wyliczony według zasad określonych w ust.2 koszt l m2 powierzchni użytkowej 
eksploatacji zasobów mieszkaniowych może być skorygowany dla lokali 
użytkowych z tytułu większej intensywności użytkowania zwiększającej koszty 
oraz wyższych stawek opłat za usługi komunalne (woda i kanalizacja) oraz innych 
dodatkowych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię  w związku z tymi lokalami. 
W przypadku gdy członek Spółdzielni wykorzystuje część powierzchni lokalu 
mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej, powierzchnię 
przeznaczoną na tę działalność obciąża się kosztami eksploatacji według zasad 
obowiązujących dla lokali mieszkalnych, a nadto ponosi on obciążenia wynikające    
z wyższych stawek podatkowych. 
 

V.  ZASADY DOKONYWANIA ODPISÓW NA FUNDUSZ REMONTOWY 
 

     Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni określa   
     odrębny regulamin. 
 

VI.  ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ   
     PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  
 
Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej określają odrębne regulaminy. 
 
 

VII. ROZLICZANIE DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW 

 

1.  Rozliczenie dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków dokonuje się odrębnie 
      dla zasobów Spółdzielni znajdujących się w Oleśnicy i Bierutowie. 
 

2. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków obejmują wydatki           
poniesione na zakup wody i odprowadzanie ścieków, uiszczane na rzecz          
usługodawcy. 

 

3. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości dostarczonej wody. W budynkach          
wyposażonych w wodomierze główne, w których poszczególne ujęcia wody mają          
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zainstalowane wodomierze indywidualne, koszty ponoszone przez Spółdzielnię za          
dostawę wody do danego budynku i odprowadzenie ścieków dzieli się na podstawie          
wskazań wodomierzy na koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach          
oraz pomieszczeniach wspólnego użytku. Koszty zużycia wody i odprowadzenia          
ścieków w pomieszczeniach wspólnych obciążają koszty eksploatacji budynku.  

       Koszty zużycia wody w lokalach rozlicza się dla każdego lokalu opomiarowanego z 
       wyodrębnieniem: 

1) Kosztu podstawowego : 
a) Dla budynków nie wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej           

( c.w.u. ) ustalonego jako iloczyn m3 zużycia wody wg. wskazań wodomierza 
lub wodomierzy w danym lokalu oraz ceny 1 m3 dostarczonej wody i 
odebranych ścieków. 

b) Dla budynków wyposażonych w instalację c.w.u. ustalonego jako iloczyn m3 
zużycia wody wg. sumy wskazań wodomierza lub wodomierzy  wody zimnej 
oraz wodomierza wody ciepłej w danym lokalu oraz ceny 1 m3 dostarczonej 
wody i odebranych ścieków. 

2) Kosztu uzupełniającego będącego rozliczeniem różnicy między wskazaniami 
wodomierza głównego w budynku a sumą wskazań indywidualnych 
wodomierzy w poszczególnych lokalach, pomieszczeniach wspólnego użytku 
oraz dla innych usługobiorców, którzy są zaopatrywani w wodę przez SM 
„Zacisze” (Wspólnoty Mieszkaniowe), pomniejszonej o zużycie wody w 
pomieszczeniach wspólnego użytku. Różnica rozliczana jest na poszczególne 
lokale proporcjonalnie do wielkości kosztu podstawowego przypadającego na 
dany lokal. W przypadku przeniesienia prawa do lokalu na inną osobę (w 
wyniku np. dziedziczenia, darowizny, sprzedaży) koszt uzupełniający obciąża 
nabywającego za cały okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło przeniesienie 
prawa do lokalu. 

 

4. Na poczet opłat za wodę w lokalach mieszkalnych opomiarowanych użytkownicy tych 
lokali wnoszą zaliczkowe opłaty miesięczne. Jest to wielkość będąca iloczynem liczby 
osób zamieszkujących w lokalu i 4 m3 wody zimne oraz ceny 1m3 wody                         
i odprowadzania ścieków w danym okresie w Oleśnicy  i Bierutowie. 

 

5. Dla lokali mieszkalnych nie opomiarowanych ustala się opłaty ryczałtowe w kwocie: 
1) wynikającej z iloczynu liczby osób zamieszkujących w lokalu , a wielkością 

zużycia 6 m3 na osobę miesięcznie a ceną 1 m3 wody i odprowadzania ścieków 
obowiązujących w danym okresie w Bierutowie. 

2) wynikającej z iloczynu liczby osób zamieszkujących w lokalu , a wielkością 
zużycia 9 m3 na osobę miesięcznie a ceną 1 m3 wody i odprowadzania ścieków 
obowiązujących w danym okresie w Oleśnicy. 

 

6. Ustalone w ust. 4 i 5 opłaty są wnoszone miesięcznie przez użytkownika, o którym 
mowa w rozdz. II, ust. 1 niniejszego Regulaminu, przez cały okres roku 
kalendarzowego. Zarząd Spółdzielni na wniosek użytkownika może ustalić inną 
wysokość opłaty zaliczkowej niż jest określona w ust. 4 . 

7. Osoby uprawnione do lokalu zobowiązane są na bieżąco informować Spółdzielnię                          
o zmianach ilości osób mieszkających w lokalu. 

8. Okresem rozliczeniowym za wodę w przypadku lokali opomiarowanych, są okresy 
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obejmujące kolejne miesiące kalendarzowe: I - od stycznia do czerwca i II - od lipca 
do grudnia. W przypadku, gdy cena wody i odprowadzania ścieków ulega zmianie w 
ciągu roku, to okresy rozliczeniowe można odpowiednio wydłużyć lub skrócić, tak 
aby rozliczenie wody dokonać, na dzień zmiany cen. W przypadku zmiany ceny wody 
i odprowadzenia ścieków w trakcie II okresu rozliczeniowego, odczyty wodomierzy 
dokonuje się w ostatnim dniu miesiąca, po którym nastąpi zmiana ceny oraz na koniec 
tego okresu rozliczeniowego  natomiast rozliczenie wykonuje się na koniec roku. 

9. Przedstawiciele Spółdzielni dokonują odczyty stanów liczników wodomierzy na 
koniec okresu rozliczeniowego, a także w przypadku przeniesienia prawa do lokalu na 
inną osobę. W przypadku przeniesienia prawa do lokalu na inną osobę odczyt 
dokonywany jest niezwłocznie. Przedstawiciele Spółdzielni dokonują odczyt stanu 
licznika wodomierza w obecności lokatora i przekazują dane do działu księgowości  
w terminie 2 dni od dokonania odczytu, w celu rozliczenia lokalu. Rozliczenie 
następuje w terminie 30 dni po upływie okresu rozliczeniowego. W lokalach 
wyposażonych w wodomierze przystosowane do odczytu radiowego ich odczyt 
dokonywany jest przez przedstawicieli Spółdzielni bez wejścia do lokalu chyba, że  
z przyczyn technicznych czy kontrolnych konieczne jest wejście do lokalu w celu 
dokonania odczytu. 
Spółdzielnia może zarządzić odczyty kontrolne wody w całych zasobach lub 
wybranych budynkach, w celu sprawdzenia poprawności odczytów wodomierzy. 
 

10. Dla lokali  użytkowych wpłaty ustala się:  

1)  dla lokali opomiarowanych - na podstawie wskazań wodomierzy, zgodnie                   
z zasadami wynikającymi z umowy najmu lokali, powiększone o koszt 
uzupełniający wyliczony według postanowienia ust. 3b punkt 2 rozdziału VII 
niniejszego regulaminu, 

2) w przypadku lokali nie opomiarowanych - wg wielkości ryczałtowych 
wynikających z umowy najmu lokalu. 

 

11. O terminie dokonywania odczytów wodomierzy Spółdzielnia powiadomi                           
z odpowiednim wyprzedzeniem swoich członków, najemców, właścicieli lokali oraz 
inne osoby posiadające prawa do lokali poprzez wywieszanie ogłoszeń na klatkach 
schodowych lub stosownym pismem.  

W budynkach, w których lokale są wyposażone w wodomierze przystosowane do 
odczytu radiowego, nie wywiesza się ww. informacji o odczycie. 
W budynkach, gdzie wystąpią istotne różnice miedzy sumą odczytów wodomierzy 
mieszkaniowych a odczytem wodomierza głównego, Spółdzielnia może zarządzić 
odczyt kontrolny połączony ze sprawdzeniem czy do opomiarowanej wodomierzem 
mieszkaniowym części instalacji wodociągowej podłączone są wszystkie punkty 
czerpalne w mieszkaniu. 

 

12. Rozliczenie wody w przypadku zgłoszonej przez członka Spółdzielni, najemcę, 
właściciela lokalu lub inną osobę uprawnioną do lokalu  niesprawności wodomierza lub 
stwierdzenia awarii przez służby techniczne Spółdzielni odbywać się będzie                 
w sposób następujący: 
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1) od dnia ostatniego odczytu wodomierza do dnia ponownego odbioru      
wodomierza po jego naprawie, obowiązuje średnia zużycia z poprzedniego      
okresu rozliczeniowego wg wskazań wodomierza w danym lokalu, 

2) w przypadku niemożliwości ustalenia średniego zużycia wody w danym lokalu, 
do rozliczenia przyjmuje się zużycie wody 4 m3 na osobę miesięcznie. 

 

13. W przypadku stwierdzenia samowolnego zerwania lub naruszenia plomby, bądź innych 
form wstrzymywania wskazań wodomierza i nie zgłoszenia tego faktu do Spółdzielni, 
Spółdzielnia dokonuje rozliczenia dostawy wody dla tego lokalu, za okres od ostatniego 
odczytu licznika wodomierza, jak dla lokalu nie opomiarowanego w sposób ustalony              
w ustępie 5 rozdziału VII niniejszego regulaminu. 

 

14. Jeżeli członek Spółdzielni, najemca lokalu lub inna uprawniona do lokalu uniemożliwia 
Spółdzielni dokonanie odczytu licznika wodomierza bądź uniemożliwia legalizację 
wodomierza w danym lokalu, Spółdzielnia dokonuje rozliczenia dostawy wody dla tego 
lokalu, za okres od ostatniego odczytu licznika wodomierza, jak dla lokalu nie 
opomiarowanego w sposób ustalony w ustępie 5 rozdziału VII niniejszego regulaminu. 
W przypadku nie udostępnienia mieszkania w celu odczytu wodomierza, wniesiona 
kwota zaliczki zostanie uznana na pokrycie kosztów dostawy zimnej wody                       
i odprowadzania ścieków. 

 

15. Niedopłata wynikająca z różnicy wnoszonych zaliczek, a faktycznie poniesionych 
kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków winna być uregulowana przez członka 
Spółdzielni, najemcę lokalu, lub inną osobę uprawnioną do lokalu w terminie 30 dni od 
daty przekazania szczegółowego rozliczenia dostawy wody i odprowadzania ścieków. 
Nadpłatę wynikającą z rozliczenia dostawy wody i odprowadzania ścieków 
dokonywanego przez Spółdzielnię członkowie Spółdzielni, najemcy, właściciele lokalu 
oraz inne osoby uprawnione do lokalu powinni uwzględnić przy najbliższej opłacie 
czynszowej. 

 
16. W celu przeciwdziałania pozalicznikowemu poborowi wody Spółdzielnia może 

montować na wodomierzach wskaźnik antymagnetyczny wraz z plombami 
zabezpieczającymi przed zerwaniem wskaźnika. Z czynności montażu Spółdzielnia 
sporządza protokół z udziałem osoby uprawnionej do lokalu. 

 
17.  Jeżeli na podstawie wskazań wskaźnika antymagnetycznego stwierdzono wstrzymanie 

wskazań wodomierza w danym lokalu, Spółdzielnia dokonuje wymiany istniejącego 
wodomierza na wodomierz odporny na działanie pola magnetycznego a kosztami 
obciąży osobę uprawnioną do lokalu oraz dokonuje rozliczenia dostawy wody dla tego 
lokalu, z okresu od ostatniego odczytu licznika wodomierza, jak dla lokalu nie 
opomiarowanego w sposób ustalony w ustępie 5 rozdziału VII niniejszego regulaminu. 

 

VIII. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI  DŹWIGÓW OSOBOWYCH 
 

1. Koszty eksploatacji dźwigów osobowych w budynkach wyposażonych w dźwigi 
rozlicza się na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. 
 

2. Dla lokali użytkowych rozliczenie następuje według zapisów zawartych w umowie. 
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IX. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w S.M.”ZACISZE” w Oleśnicy odbywa 
się na podstawie ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2013r.poz.1399 z późn. zm.) 

2. Spółdzielnie obowiązują akty prawa miejscowego uchwalone przez Radę Miasta 
Oleśnicy, Radę Miejską w Bierutowie dotyczące funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

3. W Spółdzielni odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. 
4. Spółdzielnia może żądać od właściciela lokalu, osoby której służy spółdzielcze 

prawo do lokalu lub osoby faktycznie zajmującej lokal podania danych niezbędnych 
do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie 
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby o których mowa w pkt.4 
zobowiązane są złożyć Korekty Oświadczenia w terminie 10 dni od dnia 
wystąpienia zmiany. 

6. Spółdzielnia jest obowiązana ponosić na rzecz gminy na terenie której są położone 
jej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  
i w terminie ustalonym w uchwale Rady Miasta Oleśnica, Rady Miejskiej  
w Bierutowie. 

7. Rada Nadzorcza Spółdzielni w uchwale w sprawie ustalenia opłat za używanie 
lokali, opłat na fundusz remontowy i działalność społeczną, oświatową i kulturalną  
w zasobach Spółdzielni w Oleśnicy i Bierutowie ustali stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miasta  
w Oleśnicy, Rady Miejskiej w Bierutowie. 

8. Osoby o których mowa w pkt.4 wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi razem z innymi opłatami za lokal na indywidualne konto Spółdzielni  
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

9. Odbiór odpadów komunalnych od lokali użytkowych odbywa się na podstawie 
zawartej umowy z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów. Koszty 
odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z lokali użytkowych obciążają 
koszty ich eksploatacji. 

 
X.  ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGI ELEKTRYCZNEJ W GARAŻACH 
 
W   zespołach  garaży  posiadających  wspólną   instalację   elektryczną   i   zamontowane 
indywidualne  podliczniki   energii  elektrycznej  stosuje  się  następujące  zasady rozliczeń 
energii elektrycznej. 
         

 1. Osoby o których mowa w Rozdziale II ustęp 1 zwani dalej użytkownikami   
zobowiązani  są do udostępnienia garażu w celu odczytu podlicznika energii 
elektrycznej w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię. 

   2.  O terminie odczytów użytkownicy garaży powinni być powiadomieni poprzez   
wywieszenie ogłoszeń na garażach oraz pisemnie, listem zwykłym, na adres 
zamieszkania z 7 dniowym wyprzedzeniem. 
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3. Jeżeli odczyt nie dojdzie do skutku z powodu nie udostępnienia garażu przez jego 
użytkownika Spółdzielnia ustali drugi termin i powiadomi o nim użytkowników 
garaży w sposób określony w ust. 2. 

4. W przypadku gdy odczyt nie dojdzie do skutku w drugim terminie, Spółdzielnia 
ustali ilość zużytej energii elektrycznej dla tego garażu według następującej 
zasady. Od ogólnej ilości energii ustalonej na podstawie licznika głównego, 
odjęta zostaje ilość energii ustalona na podstawie odczytanych podliczników w 
poszczególnych garażach z uwzględnieniem energii zużywanej przez urządzenia 
podlicznika, pozostała różnica  dzielona jest równo na wszystkich użytkowników 
garaży, w których nie odczytano wskazań podlicznika energii elektrycznej.   

5. W przypadku odczytania podliczników we wszystkich garażach rozliczenie  
następuje według następującej zasady. Od ogólnej ilości energii ustalonej na 
podstawie licznika głównego, odjęta zostaje ilość energii ustalona na podstawie 
odczytanych podliczników w poszczególnych garażach z uwzględnieniem energii 
zużywanej przez urządzenia podlicznika, pozostała różnica  dzielona jest na 
wszystkich użytkowników garaży posiadających podliczniki proporcjonalnie do 
zużycia wskazanego przez ich podlicznik.    

6. Ilość energii elektrycznej zużywanej przez podliczniki w zależności od jego typu 
zatwierdza Zarząd Spółdzielni w oparciu o wyliczenia przedstawione przez 
inspektora nadzoru robót elektrycznych Spółdzielni. 

7. W przypadku zamiaru odłączenia się garażu od instalacji wspólnej w zespole 
garaży, jego właściciel zobowiązany jest :  
a) Wystąpić pisemnie do Spółdzielni z wnioskiem o odłączenie garażu do 

instalacji elektrycznej. 
b) W ustalonym dniu udostępnić garaż w celu odłączenia go od pozostałej 

części instalacji elektrycznej i zabezpieczenia instalacji przed poborem 
energii poza licznikiem.  

c) Pokryć koszty wykonania czynności o których mowa w pkt. b. 
d) Czynność odłączenia garażu i zabezpieczenia instalacji, o której mowa w 

pkt. b może zostać wykonana przez elektryka działającego na zlecenie 
Spółdzielni w obecności przedstawiciela Spółdzielni. Z czynności tych 
sporządza się protokół zawierający m.in. stan licznika w momencie jego 
demontażu. Zdemontowany licznik jest przekazywany właścicielowi garażu. 

e) Rozliczenie energii elektrycznej za okres korzystania z energii elektrycznej 
w garażu odbywa się na zasadach określonych w ust. 5. 

f) W przypadku samodzielnego demontażu licznika i odłączenia się od 
instalacji w rozliczeniu za ostatni okres garaż ten zostaje obciążony różnica 
między sumą podliczników a wskazaniem licznika głównego pomniejszoną o 
zużycie energii przez urządzenia podliczników.  

 8. W przypadku stwierdzenia w garażu jednej z niżej wymienionych sytuacji:  
a) podlicznik energii elektrycznej  w garażu jest niesprawny lub 

rozplombowany,  
b) w garażu znajdują się gniazda wtykowe, oświetlenie lub urządzenia 

elektryczne nie podłączone do układu pomiarowego ( podlicznika energii 
elektrycznej w garażu), 

użytkownik garażu zostanie obciążony różnicą, o której mowa w ust. 5 
niniejszego Rozdziału.   
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 9. Użytkownik garażu jest zobowiązany, na wezwanie Spółdzielni, udostępnić do  

kontroli lub przeglądu garaż. Nie udostępnienie garażu może zostać potraktowane 
jako próba ukrycia sytuacji, o której mowa w ust. 8 i użytkownik garażu może 
zostać obciążony różnicą, o której mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału. 
 

 
XI. ROZLICZANIE WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ,  

KULTURALNĄ I OŚWIATOWĄ 
 

1. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty na działalność społeczno-oświatową i         
kulturalną pokrywają członkowie Spółdzielni. Wysokość odpłatności od 
członków Spółdzielni naliczana jest od 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego miesięcznie. 

2. Koszty działalności gospodarczej są ustalone w planie ekonomiczno – 
finansowym Spółdzielni zatwierdzane co roku przez Radę Nadzorczą. 

 
XII. wykreślony    
XIII. USTALANIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI 

1. Obciążenia poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, są 
pomniejszane o: 

1) przysługujący właścicielom lokali udział w pożytkach z nieruchomości wspólnej 
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

2) przysługujący członkom spółdzielni udział w pożytkach z własnej działalności  
gospodarczej spółdzielni na podstawie  uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni 
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

2. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na dany lokal, niepokryte 
pożytkami z własnej działalności gospodarczej lub pożytkami z nieruchomości 
wspólnej, muszą być pokryte opłatami użytkownika lokalu, których wysokość ustala 
Rada Nadzorcza. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na lokal 
użytkowy zajmowany na warunkach najmu, są pokrywane z czynszu najmu i opłat, 
których wysokość określa umowa najmu. Opłaty należne od lokali zajmowanych na 
potrzeby własne spółdzielni są pokrywane ze środków przewidzianych na finansowanie 
działalności, na potrzeby której lokale te są zajmowane. Osoba zajmująca lokal bez 
tytułu prawnego uiszcza na rzecz spółdzielni odszkodowanie pokrywające koszty 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadające na dany lokal, a nadto 
Spółdzielnia może żądać odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w 
wysokości utraconych pożytków. Wysokość odszkodowania ustala Zarząd Spółdzielni.  

3. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu 
przez spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktyczne objęcie lokalu 
nastąpiło po tym dniu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika 
spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą. 
Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia 
lokalu i oddania kluczy spółdzielni. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji 
spółdzielni użytkownik jest obowiązany zawiadomić spółdzielnię pisemnie przed tą 
datą. 
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4. Za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych , odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali 
niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, 
którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale 
z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na 
ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. 

5. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 4, ogranicza się do wysokości opłat 
należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 

6. Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry, do ostatniego dnia każdego 
miesiąca. Do osób, które nie wniosły opłat za używanie lokalu  
w terminie, Spółdzielnia wysyła upomnienia i wezwania do zapłaty należności. Koszty 
upomnienia i wezwania do zapłaty obciążają osoby, do których  
są kierowane w wysokości ustalonej przez Zarząd. Od opłat wnoszonych  
z opóźnieniem naliczane są odsetki ustawowe. Wpłacane środki są księgowane  
na indywidulnych kontach przypisanych do danego lokalu. Wpłaty  
są kwalifikowane zgodnie z następująca kolejnością :  
 należność główna,  

 koszty komornicze i sądowe,  

 odsetki. 
W przypadku prawomocnego wyroku sądowego w sprawie zadłużenia lokalu, 
wpłacane środki są księgowane na pokrycie zadłużenia, kosztów sądowych oraz 
odsetek w podanej wyżej kolejności. Dopiero po uregulowaniu należności  
wynikających z danego wyroku sądowego, kolejne wpłaty za lokal są księgowane na 
poczet opłat bieżących lub na zaspokojenie zadłużenia wynikającego  
z kolejnego „najstarszego” wyroku sądowego.  

7. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić osoby, o których 
mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w terminach 
określonych w w/w ustawie. 

8. Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone wpłatami bankowymi lub przelewami 
bankowymi na rachunek bankowy spółdzielni. 

XIV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI 

1. W ramach opłat za używanie lokali Spółdzielnia obowiązana jest zapewnić: 
a) w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontów -utrzymanie budynków                         

w należytym stanie technicznym, estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich 
instalacji i urządzeń w budynkach oraz ich otoczeniu, sprawną obsługę 
administracyjną, 

b) w zakresie centralnego ogrzewania - dostarczenie takiej ilości energii cieplnej, która 
zapewni utrzymanie w lokalu mieszkalnym temperatury co najmniej 20°C 

c) w zakresie eksploatacji dźwigów – stałe funkcjonowanie tych urządzeń, 

2. Użytkowników lokali mieszkalnych korzystających z dźwigu osobowego, zwalnia się               
z  opłat w części dotyczącej eksploatacji dźwigu, w wysokości 1/30 za każdy dzień 
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unieruchomienia windy, w przypadku  gdy postój trwał więcej niż jeden dzień. Za dzień 
unieruchomienia dźwigu uważa się taki dzień, w którym dźwig w godz. 600 – 2200 nie 
był czynny więcej niż 11 godzin. Podstawą do stwierdzenia czasu unieruchomienia 
dźwigu są kontrolki pracy dźwigów poświadczone przez konserwatora dźwigów. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków Spółdzielni dotyczący napraw w lokalach znajduje 
się w Regulaminie w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw 
wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale. 
 

XV.  WYMIANA I DOFINANSOWANIE STOLARKI OKIENNEJ W LOKALACH   
MIESZKALNYCH  

 
Użytkownikiem lokalu w rozumieniu zapisów niniejszego rozdziału nie jest najemca 
lokalu.   

 
1. Spółdzielnia dofinansowuje wymianę stolarki okiennej tj. okien i drzwi balkonowych 

zamontowanej w lokalach w momencie ich oddawania do eksploatacji na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie.  

2. Dofinansowanie jest jednorazowe, tj. nie obejmuje wymiany okien wymienionych w 
trakcie eksploatacji lokalu, które były objęte wcześniej dofinansowaniem ze strony 
Spółdzielni.  

3. Wielkość dofinansowania wynosi 50 % kosztów zakupu i wymiany okna lub drzwi 
balkonowych określonych w kalkulacji zatwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni. Kwota  
dofinansowania jest określana na podstawie kalkulacji obowiązującej w dniu wypłaty 
dofinansowania.    

4. Dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynkach eksploatowanych krócej niż 
20 lat jest możliwe po zakwalifikowaniu tej stolarki do wymiany przez komisję 
powołaną przez Zarząd Spółdzielni.  

5. Dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynkach eksploatowanych dłużej niż 
20 lat, nie wymaga kwalifikacji przez Spółdzielnię . 

6. Użytkownik lokalu zainteresowany dofinansowaniem wymiany stolarki okiennej przed 
jej wymianą składa do Spółdzielni wniosek o dofinansowanie zawierający ilość i 
usytuowanie stolarki okiennej, którą zamierza wymienić.  

7. W budynkach eksploatowanych ponad 20 lat, w ciągu 14 dni od daty złożenia 
wniosku, Spółdzielnia wysyła zainteresowanemu potwierdzenie wpisania na listę 
oczekujących na dofinansowanie do wymiany okien. Wpis na listę oczekujących na 
dofinansowanie zostaje dokonany z datą wpłynięcia wniosku lokatora do Spółdzielni.    

8. W budynkach eksploatowanych krócej niż 20 lat w ciągu 14 dni Spółdzielnia przysyła 
komisję mającą sprawdzić stan techniczny okna i dokonać ewentualnej kwalifikacji 
okna do wymiany. W ciągu 14 dni od daty sprawdzenia stolarki przez komisję, 
Spółdzielnia wysyła do zainteresowanego informację, czy stolarka została 
zakwalifikowana do wymiany i została wpisana na listę osób oczekujących na 
dofinansowanie czy nie. Wpis na listę oczekujących na dofinansowanie zostaje 
dokonany z datą wpłynięcia wniosku lokatora do Spółdzielni.    
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9. Użytkownicy lokali, w których komisja nie zakwalifikowała stolarki okiennej do 
wymiany mogą ja wymienić na koszt własny ale nie będzie im przysługiwało 
dofinansowanie ze strony Spółdzielni. Zamontowana stolarka okienna powinna 
spełniać wymogi określone w ust. 10. 

10. Spółdzielnia dofinansowuje wymianę stolarki okiennej, tylko w przypadku gdy nowa 
stolarka spełnia następujące warunki :  
a) Zachowany jest kolor i podział oryginalnej stolarki 
b) Każde okno lub drzwi balkonowe jest wyposażone w nawietrzak okienny 

montowany w górnej części okna dostarczający każdy minimum 10 m3 powietrza na 
godzinę przy różnicy ciśnień 10 Pa.     

c) Zamontowane okno lub drzwi posiadają dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie mieszkaniowym   

11. Za spełnienie parametrów podanych w ust. 10 i jej właściwy montaż odpowiada 
użytkownik. 

12. W przypadku montażu stolarki okiennej nie zapewniającej dopływu powietrza do 
lokalu zgodnej z normą PN-83/B-03430 lub innymi przepisami regulującymi tą 
kwestię, użytkownik  może zostać obciążony kosztami usuwania zagrzybienia lokalu.    

13. Termin wypłaty dofinansowania kosztów wymiany stolarki okiennej przez 
Spółdzielnię zależeć będzie od wysokości środków finansowych zgromadzonych z 
danej nieruchomości na funduszu remontowym. 

14. Spółdzielnia do 31 marca każdego roku zawiadamia pisemnie o przypadającym w 
danym roku terminie wypłaty dofinansowania. Użytkownik ma czas na wymianę 
stolarki okiennej do 15 grudnia roku w którym przypada termin wypłaty 
dofinansowania stolarki o którą się ubiega.   

15. Co roku 10% funduszu remontowego zgromadzonego przez nieruchomość może być 
przeznaczone na dofinansowanie do kosztów wymiany okien w danej nieruchomości.  

16. Wielkość dofinansowania, o którym mowa w ust. 15 może zostać zwiększona lub 
zmniejszona, jeżeli ponad 50 % użytkowników ( licząc ilością lokali ) w danej 
nieruchomości wyrazi taką potrzebę.  

17. Wypłata dofinansowania do wymiany okien będzie realizowana zgodnie z kolejnością 
wpisu na listę osób oczekujących począwszy od wpisów najwcześniejszych.     

18. Dofinansowanie okien zakwalifikowanych do wymiany na podstawie „Regulaminu w 
sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz 
lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale” 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 12/97 Rady Nadzorczej wraz z późniejszymi zmianami, 
następuje na zasadach określonych w dotychczasowym  Regulaminie. 

19. Użytkownicy, którzy nie dokonali wymiany stolarki okiennej terminie określonym w 
ust. 14,  są przesuwani na koniec kolejki osób oczekujących na wypłatę 
dofinansowania w danej nieruchomości.  

20. Jeżeli użytkownik, o którym mowa w ust. 19 dokonał wymiany tylko części okien to 
otrzymuje on dofinansowanie za wymienione okna a dofinansowanie pozostałych 
okien nastąpi na zasadach określonych w ust. 19. 
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21. Zarząd Spółdzielni, na uzasadniony wniosek zainteresowanego, w sytuacji opisanej w 
ust. 19 lub 20 może ustalić wcześniejszy termin wypłaty dofinansowania za wymianę 
stolarki okiennej, nie wymienionej w terminie określonym w ust. 14.        

22. W przypadku przekazania lokalu osobie bliskiej w formie darowizny lub  sprzedaży  
przed wypłatą dofinansowania do wymiany stolarki okiennej zostanie ono wypłacone 
osobie, której przekazany został lokal. Zasada ta obowiązuje również w przypadku 
przejęcia lokalu przez osobę bliską na skutek postępowania spadkowego. Przez osoby 
bliskie rozumie się osoby wymienione w art. 2 ust. 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r o 
spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z 2003 .119.1116 z późn. zm. ) 

23. W przypadku sprzedaży lub darowizny ( nabycia w drodze spadku ) osobie nie będącej 
osobą bliską, o której mowa w ust. 22, przed wypłatą dofinansowania do wymiany 
stolarki okiennej, nabywcy lokalu nie przysługuje roszczenie o wypłatę 
dofinansowania. 

 
 
 
 
Niniejszy regulamin jest zgodny: 
 z ustawą z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze  Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm. 
 z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych   Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm. 
 oraz ze Statutem Spółdzielni. 

 
 
 
Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą  
w dniu 28.04.2015 r. Uchwała NR 6/2015 
 
Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 
w dniu 24.05.2016 r. Uchwała NR 16/2016   
 
Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 
w dniu 30.10.2017 r. Uchwała NR 13/2017 
 
Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 
w dniu 29.05.2018 r. Uchwała NR 8/2018 
 
Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 
w dniu 25.09.2018 r. Uchwała NR 12/2018 
 
Zmiany Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 
w dniu 30.04.2020 r. Uchwała NR 4/2020 
 
Zmiany Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 
w dniu 23.06.2021 r. Uchwała NR 4/2021 
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