REGULAMIN
Rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztu
budowy ( wartości początkowej ) poszczególnych lokali w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ożarów”.
§ 1.
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 82 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni określa
zasady rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości
początkowej ( kosztu budowy ) poszczególnych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ożarów”.
§ 2.
Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej
( kosztu budowy) poszczególnych lokali stanowi podstawę do:
1) rozliczeń Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych lub
budowlanych w przypadku ustanawiania spółdzielczych praw do lokali, lub
odrębnej własności,
2) ustalenia przez Spółdzielnię źródeł sfinansowania kosztów budowy lokali
na wynajem oraz lokali na potrzeby własne Spółdzielni.
§ 3.
Sposób rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych odrębnie dla każdego budynku
lub dla całej inwestycji ustala każdorazowo Rada Nadzorcza.
Całkowity koszt inwestycji mieszkaniowych obejmuje koszty bezpośrednie oraz koszty
pośrednie.
§ 4.
Do kosztów bezpośrednich zalicza się koszty bezpośrednio związane z budową danego
obiektu ( budynku ), tj. robotami budowlano-montażowymi, instalacyjnymi;
wykończeniowymi i wyposażeniem poszczególnych lokali, które są zaliczane do
kosztów bezpośrednich tylko w zakresie obciążającym spółdzielnię jako inwestora.
Nie zalicza się do kosztów bezpośrednich kosztów wykończenia i wyposażenia
poszczególnych lokali realizowanego indywidualnie przez użytkowników tych
lokali.
§ 5.
Do kosztów pośrednich zalicza się:
1) koszty sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2) koszty badań i pomiarów geologicznych oraz geodezyjnych,
3) koszty przygotowania terenu pod budowę, a w szczególności rozbiórki
tymczasowych obiektów, wyrębu drzew itp.,
4) koszty nadzoru autorskiego i obsługi inwestycji,
5) koszt nabycia terenu na własność lub opłaty za wieczyste użytkowanie terenu w
okresie realizacji inwestycji,
6) koszty urządzenia i ukształtowania terenu, założenia terenów zielonych,
odrębnych form architektonicznych,
7) opłaty za przyłączenia do sieci energetycznych,
8) koszty środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych,
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9) inne koszty poniesione przez Spółdzielnię w związku z realizacją inwestycji
( np. odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki wewnętrznej zaciągniętych
przez Spółdzielnię na finansowanie kosztów inwestycji ).
§ 6.
Jeżeli koszty pośrednie są związane z realizacją więcej niż jednego obiektu
( budynku ), to ich rozliczenia na poszczególne obiekty ( budynki ) dokonuje się
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych obiektów.
§ 7.
Odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki wewnętrznej zaciągniętych na
sfinansowanie inwestycji ( § 5 pkt 9 ) powinny obciążać tylko te lokale, których
użytkownicy nie wnosili wpłat zaliczkowych w wysokości i terminach zapewniających
pełne pokrycie kosztów bieżąco ponoszonych przez Spółdzielnię.
§ 8.
Całkowity koszt inwestycyjny budynku stanowi podstawę do określenia kosztu budowy
( wartości początkowej ) poszczególnych lokali w tym budynku.
Ustalenie kosztu budowy ( wartości początkowej ) poszczególnych lokali powinno
być poprzedzone wyodrębnieniem z całkowitego kosztu inwestycyjnego budynku:
1) kosztów robót stanu surowego zamkniętego,
2) kosztów wyposażenia i wykończenia poszczególnych lokali w zakresie
obciążającym Spółdzielnię jako inwestora,
3) pozostałych kosztów.
§ 9.
Koszty określone w § 8 pkt 1 i 3 rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do
ich powierzchni użytkowej z zastrzeżeniem § 7.
Jeśli w budynku znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe o różnej wysokości, koszty
robót stanu surowego i pozostałe koszty rozlicza się najpierw na część mieszkalną i
użytkową proporcjonalnie do kubatury każdej z tych części, a następnie dokonuje się w
każdej z tych części rozliczenia na poszczególne lokale wg. zasad § 6.
§ 10.
Ustalone w trybie określonym w ust. 8 koszty stanu surowego i koszty pozostałe ( z
wyłączeniem kosztów określonych w § 5 pkt 9 ) w przeliczeniu na 1 m² powierzchni
użytkowej mieszkania mogą zostać zróżnicowane w zależności od cech użytkowych
poszczególnych mieszkań. Kryteria tego zróżnicowania ustala Rada Nadzorcza
Spółdzielni.
Maksymalna rozpiętość zróżnicowania nie może przekroczyć przedziału 0,9 – 1,1, a
łączna suma kosztów objętych zróżnicowaniem nie może ulec zmianie.
§ 11.
Koszty określone w § 8 pkt. 2 rozlicza się indywidualnie dla poszczególnych lokali przy
uwzględnieniu zakresu rzeczowego robót i ich standardu w każdym lokalu.
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§ 12.
Całkowity koszt budowy ( wartość początkowa ) lokalu jest sumą kosztów
przypadających na dany lokal określonych według zasad § 7, 9, 10,11.
§ 13.
Rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenia wartości początkowej
( kosztu budowy ) poszczególnych lokali dokonuje się:
1) wstępnie – na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu lub zbiorczego
zestawienia kosztów; wstępny koszt budowy określony przed rozpoczęciem
inwestycji jest indeksowany w trakcie jej realizacji wskaźnikami zmian cen
materiałów i usług budowlanych publikowanymi przez Główny Urząd
Statystyczny; częstotliwości tej indeksacji określa Rada Nadzorcza Spółdzielni,
2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji na podstawie zestawienia kosztów
rzeczywiście poniesionych przez Spółdzielnię.
§ 14.
Dla ustalenia powierzchni użytkowej poszczególnych lokali, stanowiącej podstaw do
wstępnego rozliczania kosztów budowy , Spółdzielnia stosuje zasady określone
polską normą PN-ISO 9836 i PN-70/B-02365.
§ 15.
Dla ustalenia powierzchni użytkowej poszczególnych lokali stanowiącej podstawę do
ostatecznego rozliczenia kosztów budowy Spółdzielnia stosuje zasady określone polską
normą PN-ISO 9836 i PN-70/B-02365.
Przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się wymiary na wysokości 1,0 m ponad
poziomem podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej
lokalu podaje się z dokładnością do 0,1 m².
Przy ustalaniu powierzchni nie wlicza się wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1
m². Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób
używania, jak np.: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp. pomieszczenia
służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika.
Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię
zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie wlicza się do powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, loggi, antresol, pralni, suszarni, strychów,
piwnic.
Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części
powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi ( np. w
mansardach ) , której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli
wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 140 do 220 cm, to do powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub
jego części.
Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza
się w 100%.
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Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak: kuchnie,
przedpokoje, korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia
składowe, garaże, komórki itp., z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, loggii,
pawlaczy. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą
przez meble wbudowane lub obudowane. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia
techniczne związane z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu.
Powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali ( np. wspólny
korytarz, wspólne urządzenia sanitarne ) należy doliczyć w częściach proporcjonalnych
do powierzchni poszczególnych lokali.
Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnie piwnic
przynależnych do lokalu.
Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni
rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu.
§ 16.
Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być
ustanowione spółdzielcze prawa do lokali, stanowi podstawę do określenia przez
Spółdzielnie w umowach zawieranych indywidualnie z członkami m.in. następujących
warunków:
1) deklaracji Spółdzielni o zarezerwowaniu dla danego członka konkretnie
określonego lokalu ( adres budynku, numer lokalu, powierzchnia użytkowa ),
2) określenie wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów
wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu,
3) określenie zakresu rzeczowego robót, do których realizacji jest zobowiązana
Spółdzielnia jako inwestor,
4) terminu ostatecznego ustalenia kosztu budowy lokalu,
5) terminu rozliczenia różnic między ostateczną wysokością wymaganego wkładu
a sumą wniesionych przez członka zaliczek ( zwrot nadpłaty wkładu przez
Spółdzielnię lub obowiązek uzupełnienia wkładu przez członka ).
Niniejsze warunki powinny być zawarte w treści umowy.
§ 17.
Ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowej i ustalenie wartości
początkowej ( kosztu budowy ) poszczególnych lokali jest dokonywane w terminie 3
miesięcy od daty przekazania do użytkowania ostatniego budynku należącego do
inwestycji.
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 427 z dnia
20.12.2002 r.
Sekretarz Rady Nadzorczej
...................................................
(-) Mariola Zawadzka-Kamola

Przewodniczący Rady Nadzorczej
......................................................
(-) Tadeusz Złotkowski

Ożarów Mazowiecki dn. 20.12.2002r.
Dokonano aktualizacji podstaw prawnych zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 503 z
dnia 11.05.2005r.
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