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Rozdzial I

Podstawy prawne

$1

1. Ustawa z 15 grudnia2000 r. o sp6ldzielniach mieszkaniolvych Q.t. Dz.tJ. 22013 T. poz.
1222 z p11nrejszymi zmianarni),
ustawa z 16 wrzeinia 1982 r. Prawo Sp6ldzielcz e (1.t. Dz, tJ, z 201 6 r. poz. 2r),
ustawa 224 czerwca1994 r. o wtasnodci lokali (1.t.Dz.IJ.22015 r.poz. rB92),
ustawa 221 czerwc,a200l r. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniow)'rn zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego (j.t.Dz.U.22014 r. poz. I50 zp6Lniejszymi zmianami),
Statut Sp6ldzielni.

Rozdzial II

Postanowienia oe61ne

$2
W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. Pod pojEciem nieruchomoSci nale?y rczumied nieruchomoSi obejmujqcq budynek
lub budynki mieszkalne z garahami wbudowanymi oraz zespoly garaaowe wraz z
gruntem przynalehnyfr, w kt6rej mo2e byd ustanowione prawo odrgbnej wlasnodci
lokali zgodnie z ustaw4 o sp6ldzielniach mieszkaniolvych.

2. NieruchomoSd wsprfln4 stanowi grunt oraz czgs(, budynku i wzqdzenia, kt6re nie
sluz4 do v,rylqcznego uZytku wlaScicieli poszczeg6lnych lokali.

3. Pomieszczeniami przynaleLnymi s4 przypisane do lokalu pomieszczenia choiby
nawet do niego bezpoSrednio nie przylegaLy.

4' Mienie wsp6lne s4 to nieruchomoSci stanowiqce mienie Sp6ldzielni nie przynale1ne
do nieruchomoSci okreSlone w ust.1.

5. Ptzez po2ytki nale?y rozumiei przychody z nieruchomoSci wsp6lnej, w
szczeg6lnoSci oplaty za najem pomieszczef gospodarczych, dziefiawy terenu,
reklamy, itp.

6. Ptzez reklamp nale|y rozumied upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie
informacji promuiqcej osoby, przedsigbiorstwa, towary lub uslugi.

5.



7.

8.

9.

Przez tablic€ reklamow1 nale|y rozumiei przedmiot materialny pneznaczony do
ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.
Sp6ldzielnia pobiera oplaty za najem powierzchni nieruchomoSci za montaz tablic
reklamowych.
Ptzez powierzchnig uZytkow4 budynku rozumie sip sumE powierzchni uzytkowej
znajduiqcych siq w tym budynku lokali mieszkarnych i uzytkolvych.

10. Powierzchniq lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu okreSla siE wedlug
powierzchni uZytkowej ustalonej w nastppuj4cy spos6b:
a) dla budynk6w oddanych do uZytku od dnia 1.01.1993 r., powierzchniE u2ytkow4

lokali przyjmuje siE wedlug inwerftaryzacji powykonawczej przy zastosowaniu
og6lnie obowi4zuj4cych przepis6w w tym zakresie,

b) dla budynk6w oddanych do uzytku do dnia 31.I2.I992r., powierzchniq u2ytkowq
lokali przyjmuje sip wedlug uchwal Zaruqdu podjqtych do ustanowienia odrqbnej
wlasnoSci lokali.

1 1 . Powierzchni4 uiytkow4 lokalu stanowi4cq podstawq wymiaru oplat j est:
1) dla lokalu mieszkalnego powierzchnia wszystkich pomieszczeri znajduj4cych siE

w lokalu bez wzglgdu na ich przeznaczenie i spos6b u|ywania jak: pokoje,
kuchnia, p.pok,. Lazienki, ubikacje itp. Do powierzchni u2ytkowej zalicza siq
r6wnie2 powierzchniq zajptqprzez piece, trzony kuchenne i meble wbudowane.
Nie wlicza sip do powierzchni u2ytkowej lokalu mieszkalnego balkon6w, loggii,
anttesol, pralni, strych6w, suszami, piwnic. Do powierzcltni uZytkowej lokalu nie
wlicza sie takhe tej czESci powierzchni w pomieszczeniach o sufitach
nier6wnoieglych do podlogi (np. w mansardach), kt6rej wysokoSi od podlogi do
sufitu wynosi mniej niz 190 cm. Je2eli wysokoSd pomieszczenia lub jego czqSci
wynosi od 190 do 220 cm to do powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego
wltcza siq 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego czESci. Powierzchnip
lokalu lub jego czqsci w wysokoSci r6wnej i wy2szej od220 cm zalicza siq w
r00%.

2) Do powierzchni lokalu uzytkowego zalicza sie powierzchnip wszystkich
pomieszczeh znajdq4cych sig w nim jak: kuchnia, korytane, lazienki, ubikacje,' otaz pomreszczen przynalehnychjak zamkniEte pomieszczenia skladowe, gara1e,
kom6rki, piwnice itp. z wyj4tkiem strych6w, antresol, balkon6w i loggii. Do
powierzchni lokalu uZytkowego zalicza siE r6wnie2 powierzchniq zajqt4 przez
meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnia lokalu zajqta przez urzqdzenia
techniczne zwiqzane z funkcj4lokalu jest powierzchni4tego lokalu. Powierzchniq
pomieszczeri slu?qcych kilku u2ytkownikom lokali (np.: wsp6lny korytarz,
wsp6lne utzqdzenia sanitarne) dolicza siE w proporcjonalnych czEsciach do
powierzchni poszczeg6lnych lokali.

3) Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych za\icza siq 50% powierzchni rzrtu
p o zi ome go scho d6w l4czqcy ch p o s zcze 96 lne p o mi es z czenia weum4trz lokalu

12.Przez urytkownika lokalu rozumie sip:

a) cztonka Sp6ldzielni,
b) osobE nie bqd4c4 czlonkiem Sp6ldzielni, kt6rej przysluguje spoNdzielcze

wlasno$ciowe prawo do lokalu lub prawo odrpbnej wlasnodci,



c) naJemcg,

d) dzier?awcp,

e) osobQ zajmujqcqlokal bez tytutu prawnego.

13.Przez osoby zamieszkale w lokalu rozumie siE osoby zameldowane na pobyt staly
lub czasowy oraz osoby faktycznie przebywajqce w lokalu mimo nieposiadania
aktualnego meldunku w tym lokalu.
1) Ilo56 os6b zarrieszkq4cych dany lokal ustala sig na podstawie oSwiadczenia

zlohonego przez u2ytkownika lokalu posiadaj4cego tytut prawny.
2) ZgLoszenie zmrany ilo$ci os6b w danym miesiqcu skutkuje zmianqod pocz4tku

mleslQca naslQpnego.

Administracja osiedla weryfikuje zlozone oswiadczenie poprzez wywiad
Srodowiskowy i opiniE Rady NieruchomoSci.
Administracja osiedla moze samodzielnie dokonai zmiany na podstawie

pozyskanych informacj i, p o ich potwierdzeniu.
Udowodnione przypadki niezgodnosci, bqdq obciq2ai u2ytkownika lokalu w
biez4cym roku gospo darczym.

6) Zasady okreSlone w ust. 1-5 odnosz4 siq odpowiednio do ustalania ilo5ci ps6w
przebyw aj qcych w lokalu mieszkalnym

7) Gdy lokal mieszkalny, wg oSwiadczenia uzltkownika, jest niezamteszkaly lub
zamieszkaNy przez osobE przebywaj4cq czasowo, oplaty bEd4 naliczane na jednq
osobE za wyj4tkiem oplaty zawwoz odpadow komunalnych.

14.2a lokale obslugiwane przez dfwigi osobowe uwaZa siE lokale poloZone powyzej
kondygnacji, od kt6rej rozpoczyna siE bieg windy, przy azym opLata za dtwig od,

lokali polozonych na pierwszej kondygnacji, ponizej kt6rej rozpoczyna siq bieg
windy pobieranajest w wysokoSci 50% obowi4zuj4cej oplaty pelnej.

15. Oplata zn uitywanie lokalu sklada sig z nalehnoSci na pokrycie koszt6w eksploatacji
r trtrzymania nieruchomoSci, remont6w oraz oplat za medta - wraz z nale1nym
podatkiem VAT. Wraz z oplatqza u?ywanie lokalu czlonek wnosi brakujqc4 czqsc
wkladu mieszkaniowego lub budowlanego, w tym ratE kredytu z oprocentowaniem,
przypadajqcqdo splaty na jego lokal.

Rozdzial III

ie koszt6w zasobami mi
hk zonvch Z

$3
Koszfy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwane dalej kosztami gzm obejmuj4
koszty zwiqzane z eksploatacj4 i utrzymaniem nieruchomoSci zabudowanych
budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz pozostalego mienia Sp6tdzielni. W
szczeg6lnoSci na koszty gzm skladajq siE: koszty eksploatacji i utrzymania
nieruchomosci, konserwacji, odpis na fundusz remontowy, koszty medi6w.
Koszty zarzqdzania i administrowania otaz konserwacji wlasnej sq rozliczane
jednolicie w stosunku do powierzchni uzytkowej poszczeg6lnych nieruchomoSci.

J
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4)
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Zarzqd w drodze uchwaly moze okreslid inny spos6b rozliczenia tych kosztow dla
lokali uZytkowych w tym gara|y i miejsc postojowych.
Koszty sprzqtania budynku i otoczenia rozliczane se na nieruchomo$ci dla lokali
mieszkalnych wg iloSci os6b i ps6w a dla lokali u2ytkowych wg ich powierzchni.
Pozostale koszty gzm ponoszone w Sp6ldzielni obciqz,ajq kaadq nieruchomoSi
odrqbnie, wedlug faktycznie wykonanego zakresu i kosztu rob6t lub ustrug, b4d2
zakup6w dla danej nieruchomosci. Koszty maj4ce zwrqzek z wieloma
nieruchomodciami - iezeli nie moZna ich bezpoSrednio odniesi do konkretnej
nieruchomoSci - rozliczane sq poprzez ich proporcjonalny podzia| w stosunku do
powierzchni uZytkowej poszczeg6lnych budynk6w wchodz4cych w skiad tych
nieruchomosci lub na podstawie irurych metod okreslonych pnez zanqd, i
zatw ier dzony ch pr zez Radg Nadz orczq:
Je2eli w danej nieruchomo$ci znajduj4 siE lokale mieszkalne i uZytkowe koszty gzm
ustala siE dla danego rodzalu lokali odrEbnie t rczlicza siE wedlug zasady,2e koszty
obciqzajqkuzdqnieruchomoS6 wg faktycznie wykonanego zakresu i kosztu rob6t lub
uslug, bqd? zakup6w dla danej nieruchomoSci, natomiast koszty zwiqzane z wieloma
nieruchomoSciami, kt6rych nie mohna bezpoSrednio odniesi do konkretnej
nieruchomoSci rozliczane sq pruez ich proporcjonalny podziaL w stosunku do
powierzchni uZytkowej lokali w budynku, osobno dla lokali mieszkalnych i
niemieszkalnych.

Koszty eksploatacji i utrzymania wyodrEbnionego mienia Sp6ldzielni sq
ewi d encj o nowane i r o zliczane, o b c i qZaj 4c ko s zty zar zqdzania.

$4
1. Na koszfy eksploatacji nieruchomosci budynkowych skladajq sig koszty:

1) zaruqdzania i administrowania, w tym:
- place pracownik 6w wraz z narzutarni,
- koszty utrzymania pomieszczef administracyjnych,
- oplaty pocztowe i telekomunikacyjne,
- amortyzacja wyposahenia i sprzqtu,
- koszty obslugi bankowej,
- materialy biurowe,
- koszty posiedzeri organ6w samorz4dowych,
- koszty transportu,
- koszty bhp,
- inne koszty.

2) sprzqtaniabudynku i otoczenia,
3) konserwacji dZwig6w,
4) podatku od nieruchomoSci

5) oplaty zau?ytkowanie wieczyste
6) konserwacj i i trzymania nieruchomoSci, takie jak:

- place konserwator6w i innych pracownikow frzycznychwraz
z na'"zfiami.

5.

6.



- koszty material6w eksploatacyjnych i konserwacyjnych,
- oplaty za odczyty wodomierzy i innych urzqdzehpomiarowych,
- koszty ubezpieczefi maj4tkowych,
- koszty obowiqzkol\ych kontroli okresowych zasob6w i element6w skladowych

nieruchomoSci,

- koszty usiug: pielEgnacji zieleni, odSniezania, ochrony
przecivtpo?arowej budynku, dezynfekcji, derutyzacji i dezynsekcji, pogotowia

technicznego, elektryczttych, konserwacji domofon6w, dozoru mienia, koszty
informowania, koszty okresowych przegl4d6w gazowychurzqdzet'r odbiorczych w
lokalach i inne:

$s
1. Szczeg6lowe zasady tworzenia i wydatkowania Srodk6w na poszczegllne fundusze

remontowe okre$la Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.
2. Odpis na fundusz remontowy sklada siE z odpisu na:

- fundusze remontowe nieruchomoSci"
- fundusz wsp6lny,
- inne fundusze celowe.

$6
Na koszty medi6w skiadaj4 sig koszty: dostawy cieptra i wody do budynk6w i lokali, odbioru
Sciek6w, abonamentu za wod.-kan., atakhe gazu w budynkach z gazomierzami zbiorczymi
oraz energii elektrycznej.

$7
Na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoSci stanowiqcych mienie Sp6ldzielni skiadaj4
siq w szczeg6lno6ci:

- koszty konserwacji i remont6w element6w zwrqzanychztymi nieruchomoSciami,
- koszty utrzymania czystoSci, porzEdku i pielEgnacji zieleni,
- ochrona obiektu,
- ub ezpieczenia maj akowe,
- podatek od nieruchomoSci,
- oplaty zawieczyste uZytkowanie gruntu,
- inne.

$8

1. Przychody z wlasnej dzialalnoSci gospodarczej SpSldzielni stanowi4zysk brutto, kt6ry
po opodatkowaniu tworzy nadwy2kE bilansow4.

2. Poza kosztami gzm Sp6tdzielnia posiada zobowiqzania z iwrych tytul6w, na kt6re
skiadaj4siE m in.

- kredyty zacirynipte na budowp lokali wraz z oprocentowaniem i kosztami obslugi
kredyt6w, kt6re s4 ro zhczane na po szczegolne lokale.
* pozostale koszty operacyjne w tym koszty dochodzenia nalehnosci z tytulu oplat
eksploatacyjnych i finansowe, kt6re rozhczane se po zakonczenru roku
obrachunkowego z przychodami operacyjnymi i finansowymi w tym odsetki od
nieterminowo wnoszonych oplat eksploatacyjnych , a ich wynik stanowi skladnik



dochodu komercyjnego brutto Sp6ldzielni, kt6ry po opodatkowaniu tworzy nadwyzkE
bilansow4 Sp6ldzielni,

- koszty dzialalnof:ci spoleczno-kulturalnej, na kt6re skladaj4 sip koszty prowadzenia
tej dzialalnoSci w plac6wkach oruz koszty imprez i innej dzialalno$ci organizowanej
poza plac6wkami. Koszty te pokrywane sq z pozostalej dzialalnoSci komercyjnej
Sp6ldzielni. Szczeg6lowe zasady dziatralnoilci spoleczno - kulturalnej okreSla odrgbny
Regulamin zasad prowadzen ia dzialarnosci spoleczno-kulturalnej .

3. Pozytki z nieruchomoSci wsp6lnej stanowi4 skladnik przychod6w i siuzq pokrywaniu
wyd atk6 w zwiqzany ch z j ej eksp I o atacj q i utrzym aniem.

$e
Przyjqte w regulaminie zasady ustalania r rozliczania koszt6w s4 obowi4zujqce dla
wszystkich nieruchomo$ci w Sp6ldzielni a w nich dla wszystkich u2ytkownik6w lokali.

t.
$10

Okresem tozliczeniowym koszt6w eksploat acji i utrzymania nieruchomo$ci iest rok
kalendarzowy.

Dla koszt6w zuLyeia gMuw budynkach ze zbiorczym gazomierzem i energii
elektrycznej okresem rozliczeniowym jest 12 kolejnych miesigcy kalendarzolvych
o kre S I o nych pr zez Zar zqd w harmo no grami e rc zliczeh.
Dla koszt6w dostawy ciepla orazwody i odprowadzeniaSciek6w wrazzabonamentem
wod'-kan. okres rczliczeniowy wynika z odpowiednich Regulamin6w: rozliczanta
cieplej i zimnej wody oraz odprowadzenia$ciek6w orazrozliczaniakoszt6w dostawv
ciepla w budynkach BSM.

Rozdzial IV

Ustalanie optat za lokale

$ 11

1. Podstawq dla ustalenia wysokoSci stawek oplat za uzywanie lokali (mieszkalnych i
uzytkowych) w danej nieruchomoSci stanowi plan gospodarczy na dany rok,
uwzglqdniaj4cy wynik finansowy roku poprzedniego, w tym poZytki uzyskane z
nieruchomoSci wsp6lnej, a takZe inne indywidualne zobowiqzania uZytkownik6w
lokali w nieruchomoSci.

2. Plan Gospodarczy w zakresie koszt6w gzm jest sporzqdzany w oparciu o koszty gzm
poniesione w poprzednim okresie i faktyczny oraz przewidywany wzrost poziomu
poszczeg6lnych skladnik6w koszt6w, w tym wysokoSi odpis6w na poszczegolne
r o dzaj e fu nduszu remontowego.

3. Stawki oplat na pokrycie koszt6w gzm ustalane sqprzez Zarzqd, indywidualnie dla
kazdej nieruchomoSci w oparciu o uchwalony Plan Gospodarczy nadany rok..

4. Oplatg miesiqczn4 za u?ywanie lokalu ustala sip odrgbnie dla kaZdego lokalu, w
zaleZnoici od powierzchni u2ytkowej lokalu, wedlug stawki jednostkowej na 1 m2
powierzchni uZytkowej za v,ryj 4kiem oplat:

2.

J.



1) konserwacji bieZ4cej dZwig6w - wg iloSi os6b zamieszkalych w lokalu
obsluguj 4ce dZwigi osobowe,

2) energii elektrycznej - wg iloSd os6b zamieszkaiych w lokalu,
3) ganr w budynkach wyposaZonych w gazomierze zbiorcze - wg iloSi os6b

zamreszkalych w lokalu,
4) Sprzqtania budynku i otoczenia, kt6re ustalane s4:

a) dla lokali mieszkalnych - wg liczby os6b i ps6w w podziale na
nieruchomoSci

5) media tj. dostawE ciepla (na potrzeby ogrzania pomieszczeh i pod,grzania
zimnej wody) i wody oraz odbi6r 6ciek6w, abonamentu za wod.-kan., kt6re s4
ustalane i pobierane na warunkach okreslonych w odrEbnych regulaminach
rozhczama cieplej i zimnej wody oraz odprowadzenia Sciek6w oruzrozliczania
koszt6w dostawy ciepla w budynkach BSM,

6) wywozu odpad6w komunalnych, kt6re ustalane se przy uwzglgdnieniu zasad
wynikajqcych z ustawy onz akt6w prawa miejscowego okreslaj4cych zasady
utrzymaria czystoSci i porz4dku na terenie Miasta Bydgoszcz i gminy Biale
Blota.

5. WysokoSi oplaty miesiEcznej zau?ywanie lokalu zrohnicowana jest w zaleZnoSci od
tytulu do zajmowanego lokalu.
1) Czlonek Spdldzielni posiadaj4cy spol.dzielcze prawo do lokalu w oplacie

miesiEcznej jest zobowiqzany pokrywai koszty EZffi, oraz uczestniczyi w
zobowiqzaniach Sp6ldzielni z innych tytul6w w wysokoS ci przypad,ajqcej na jego
lokal.

2) Osoba nie bpd4ca czlonkiem Sp6ldzielni, kt6rej przysluguje sp6ldzielcze
wlasno$ciowe prawo do lokalu; jest zobowrqzara ponosii opiaty miesiqczne, o

kt6rych mowa w $ 11 ust. 5 pkt 1), bez uwzglEdnienia zmniejszaj4cych tE oplatg
przychod6w z mienia oraz wlasnej dziaLalnoSci gospodarczej Spoldzielni.

3) Czlonek bgd4cy wla5cicielem lokalu jest zobowrqzany ponosi6 oplaty
miesipczne, o kt6rych mowa w $ 11 ust. 5 pkt 1, pomniejszone o przypad,qqc4na
jego lokal opiatE z tytulu wieczystego uZytkowania gruntu i podatku od
nieruchomoSci.

4) WlaSciciel lokalu, kt6ry nie jest czlonkiem Sp6ldzielni jest zobowiqzany ponosii
oplaty miesipczne, o kt6rych mowa w $ 11 ust. 5 pkt 3, bez uwzglEdnienia
zmniejszajqcych tg opiatE przychod6w z mienia oraz wlasnej dziaialnoSci
gospodarczej Sp6ldzielni.

5) Na wniosek Rady NieruchomoSci i za zgodqwipkszoSci uZytkownik6w mieszkafl
posiadaj4cych tytul prawny w tej nieruchomoSci wprowadza sig innq wybran4
jednostkp rozliczeniow4 informuj4c o zmianie RadE Nadzotazq.

$12

1. Najemca lokalu mieszkalnego jest zobowiqz.any uiszczad czynsz okreSlony w
umowie oraz opLaty za media w wysokoSci ustalonej w umowie. WysokoSi
czynszu ustala Zaruqd.



2.

a
J.

Najemca lokalu utytkowego, w tym gartzujest zobowiqzany uiszczal czynsz
najmu oraz oplaty za media w wysokosci ustalonej w umowie. zasady najmu
lokali okreSla Regulamin najmu lokali uZytkowych w BSM.
u2ytkownik zajmuj4cy lokal bez tytulu prawnego jest zobowiqzany uiszcza|
odszkodowanie w wysokosci czynszu wolnorynkowego, jaki Sp6ldzielnia
moglaby otrzymad z tyfitLu najmu tego lokalu, nie nizszy jednak od koszt6w
gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadajqcych na ten lokal oraz opLat za
media. Wysoko Si o dszko dowania ustala Zarzqd,.
urytkownik zajmuj4cy lokal bez tytulu prawnego z przyznanym s4downie
prawem do lokalu socjalnego uiszcza odszkodowanie w wysokoSci koszt6w gzm
przypadajqcy na jego lokal oraz oplaty zamedia.
u2ytkownicy garaLy uczestniczq w tworzeniu i korzystaniu z funduszy
remontowych dla poszczeg6lnych nieruchomoSci garazowych zgodnie z
regulaminem finansowania budowy, zawierania um6w i korzystania z gara1y oraz
finansowania, dysponowania i u2ytkowania innych pomieszczeri gospodarczychw
BSM.

Dla uzytkownik6w domk6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej garazy
wolnostoj4cych zarzqd mohe okreSlii oplatp miesigczn4 na innym poziomie,
adekwatnie do zakresu obowi4zk6w zwiqzanych z eksploatacj qi ttrzymaniem ich
lokali, wynikaj4cego z umowy ze Sp6ldzielni4.
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JeZeli oplata miesiEczna za lokal nie zostanie wniesiona w pelnej wysokoSci, kwotE
wplacon4 przez uzytkownika lokalu zalicza sig kolejno na: oplaty za media, koszty
eksploatacji i utrzymania nieruchomo$ci, zobowiqzania Sp6ldzielni z innych tytul6w i
w ostatniej kolejno$ci na odpis na fundusz remontowy.

Rozdzial V

Ustalanie innych oplat
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1. Za zainstalowanie na budynku lub posadowienie na nieruchomoSci tablic

reklamowych pobierana jest oplata umowna, kt6rej wysoko5d ustala Zarzqd.
2. Za nqem teren6w stanowiqcych mienie Sp6ldzielni wykorzystywanych na cele

prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej pobierana jest oplata umowna, kt6rej
wysokoSi ustala Zarzqd.

Rozdzial VI

Postanowienia kofcowe

1. Niniejszy Regulamin zostal uchwalony przez RadE Nadzorcz4 Bydgoskiej
Sp6tdzielni Mieszkaniowej w dniu 9.06.2016 r. i obowi4zuje od dnia uchwalenia

AT^

5.



2. Traci moc Regulamin zasad rozliczania koszt6w gospodarki zasobami
mieszkaniowymi oraz ustalania oplat zavzywania lokali z dnia28.09.2006 r. wraz
z aneksami.

Sekretarz

Rady Nad zorcze j
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

PrzewodniczEcy

Rady N rczej
Byd goskiej Sp6/dzi elni \4ieszkaniowej

l{ie wnoszq astneiLeil formalnoprawnych

t{t\M
Radca nra\ Justyna Wofny


