REGULAMIN
określający zasady rozliczania kosztów budowy
lokali i ustalania wysokości wkładów budowlanych

§1
Ustalenie i rozliczenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego oraz ustalenie kosztów
przypadających na poszczególne lokale stanowi podstawę do ustalenia wysokości wkładów
budowlanych, jakie obowiązani są wpłacić członkowie Spółdzielni, na rzecz których ma być
ustanowione prawo odrębnej własności.
§2
1. Koszty inwestycji mieszkaniowych rozlicza się odrębnie dla każdego budynku lub zadania
inwestycyjnego obejmującego kilka budynków wraz z zagospodarowaniem terenu jeśli jego
realizacja wchodzi w zakres robót budowlanych budynku lub zadania inwestycyjnego.
2. Całkowity koszt inwestycji mieszkaniowej obejmuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
3. Do kosztów bezpośrednich zalicza się koszty związane z realizacją poszczególnych budynków lub zadania inwestycyjnego obejmującego kilka budynków, w szczególności robót budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu jeśli jego realizacja obejmuje zakres robót budowlanych związanych
z realizacją budynku lub zadania inwestycyjnego. Nie wlicza się do kosztów budowy budynków kosztów wykończenia i wyposażenia lokali dokonywanych przez członków Spółdzielni.
4. Do kosztów pośrednich zalicza się:
1) koszty sporządzenia dokumentacji projektowo-inwestycyjnej,
2) koszty badań i pomiarów geologiczno-geodezyjnych,
3) koszty przygotowania terenu pod budowę (rozbiórka tymczasowych obiektów, wycinka
drzew itp.),
4) koszty nabycia gruntu oraz opłat za użytkowanie gruntu w okresie realizacji inwestycji,
5) koszty urządzania i ukształtowania terenu, założenia terenów zielonych, drobnych form architektonicznych, dróg osiedlowych, miejsc postojowych dla samochodów itp., jeśli nie
wchodzą w zakres realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę budynku lub
budynków objętych pozwoleniem na budowę,
6) koszty nadzoru autorskiego oraz koszty obsługi inwestycyjnej,
7) koszty odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki wewnętrznej zaciągniętych przez Spółdzielnię na finansowanie kosztów inwestycji,
8) inne koszty poniesione przez Spółdzielnię w związku z realizacją inwestycji.
5. Jeżeli koszty pośrednie są związane z realizacją więcej niż jednego budynku, to ich rozliczenie na poszczególne budynki następuje proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej
lokali każdego budynku.
§3
1. Rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenia wartości początkowej (kosztu
budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa do lokali dokonuje
się w dwóch etapach:
1) wstępnie – przed rozpoczęciem inwestycji mieszkaniowej na podstawie dokumentacji technicznej, kosztorysu oraz zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni założeń organizacyjnofinansowych zadania inwestycyjnego,

2
2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.
2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem założeń organizacyjno-finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych zawierających:
1) określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
2) określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
3) określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego
budynku, a które są ewidencjonowane i rozliczane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),
4) określenie metody rozgraniczenia kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych i garaży, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,
5) określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane
indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi itp.),
6) zróżnicowanie obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalnych, użytkowych i atrakcyjności.
3. Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione
prawa do lokali stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę
lokalu zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości
i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.
§4
1. Całkowity koszt inwestycji budynku obejmujący koszty bezpośrednie i koszty pośrednie stanowi podstawę do określenia wartości kosztu budowy (wartości początkowej) poszczególnych lokali położonych w tym budynku.
2. Ustalanie wartości początkowej lokali powinno być poprzedzone wyodrębnieniem z całkowitego kosztu inwestycyjnego budynku kosztów wyposażenia i wykończenia poszczególnych lokali
(wykończenia ścian i podłóg, wyposażenie kuchni, łazienki i ubikacji, stolarki drzwiowej itp.).
Zasada ta nie dotyczy budynków, w których standard wyposażenia i wykończenia mieszkań realizowany w ramach kosztu inwestycyjnego budynku jest jednakowy dla wszystkich mieszkań.
3. Koszty określone w ust. 1 rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.
Koszty wyposażenia i wykończenia rozlicza się indywidualnie dla poszczególnych mieszkań
przy uwzględnieniu zakresu rzeczowego robót i ich standardu w każdym lokalu.
4. Koszty inwestycyjne budynku (bez kosztów wyposażenia i wykończenia lokali) rozlicza się na
poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej. Jeżeli w budynku znajdują
się lokale mieszkalne i użytkowe o różnej wysokości, koszty inwestycyjne rozlicza się najpierw
na część mieszkalną i część użytkową proporcjonalnie do kubatury każdej z tych części, a następnie dokonuje się rozliczenia na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni.
5. Jeżeli w budynku znajdują się lokale mieszkalne i garaże (lub miejsca postojowe w garażach
wielostanowiskowych) koszty inwestycyjne rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni mieszkań i garaży przyjmując do rozliczenia wskaźnik 1 m2 garażu jako równoważnik powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego określony w założeniach organizacyjno-finansowych zadania
inwestycyjnego zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni.
§5
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1. Ustalone w sposób określony w § 4 koszty inwestycyjne w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni
użytkowej mieszkań mogą być zróżnicowane w zależności od ich cech użytkowych wynikających z położenia lokali na różnych kondygnacjach, narażenia na hałas lub inne niedogodności,
nasłonecznienie itp. Kryteria zróżnicowania kosztów budowy lokali dla każdego budynku ustala
Zarząd w uchwale zatwierdzającej założenia organizacyjno-finansowe zadania inwestycyjnego,
na podstawie przepisów § 14 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółdzielni.
2. Dla poddaszy nadających się do zaadoptowania na drugą kondygnację mieszkań położonych na
ostatnim piętrze budynku, wskaźnik zróżnicowania kosztów 1 m2 pow. użytkowej poddasza w
stosunku do kosztu 1 m2 pow. użytkowej mieszkań winien uwzględniać wielkość nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia przez członka Spółdzielni koniecznych do uzyskania
standardu technicznego powierzchni poddasza odpowiadającego standardowi mieszkań w budowanym budynku.
3. Łączna suma kosztów objętych zróżnicowaniem wynikającym z przyjętych wskaźników korekcyjnych kosztów 1 m2 pow. użytkowej wszystkich lokali w budynku musi być równa całkowitym kosztom inwestycyjnym budynku określonym wg zasad wynikających z treści § 4 ust. 1 regulaminu.
§6
1. Dla ustalenia powierzchni użytkowej poszczególnych lokali, stanowiącej podstawę do wstępnego ustalenia kosztów budowy stosuje się zasady określone w polskiej normie PN-ISO-9836 w
oparciu o którą wyliczona jest powierzchnia poszczególnych lokali w dokumentacji projektowotechnicznej budynku.
2. Dla ustalenia faktycznej powierzchni użytkowej poszczególnych lokali, stanowiącej podstawę
do ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokali dokonuje się pomiaru z natury w świetle
wyprawionych ścian.
3. Przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się wymiary na poziomie podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej podaje się z dokładnością do 0,01 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.: pokojów, kuchni, przedpokojów, łazienek, ubikacji itp. pomieszczeń służących 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, loggii, 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 cm 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%.
4. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych. 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 powierzchnię piwnic przynależnych do
lokalu.
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§7
1. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.
2. Ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowej i ustalenie wartości początkowej
(wysokości wymaganego wkładu budowlanego) dokonywane jest w terminie 6 miesięcy od dnia
przyjęcia budynku do użytkowania od wykonawcy. Jeżeli inwestycja obejmuje więcej niż jeden
budynek, rozliczenie kosztów inwestycji dokonywane jest w terminie 6 miesięcy od daty przyjęcia ostatniego budynku do użytku od wykonawcy.
Jeżeli w momencie dokonywania ostatecznego rozliczenia nie zostały jeszcze wykonane w całości wszystkie roboty (np. urządzenie terenu), dopuszczalne jest dokonanie rozliczenia z
uwzględnieniem przewidywanego kosztu robót niezakończonych i ustalenie terminu, w którym
nastąpi potwierdzenie ostatecznego charakteru rozliczeń.
§8
1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 21 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.
2. Traci moc „Regulamin rozliczenia kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i
rozliczeń z tego tytułu” uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 13 sierpnia 1997 r.

RN w dn. 11.10.2005 r. wprowadziła poprawkę
uchwałą nr 237/2005; RN w dn. 26.11.2013 r.
wprowadziła poprawkę uchwałą nr 49/2013; RN
w dniu 29.08.2017 r. wprowadziła poprawki
uchwałą nr 84/2017.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Mirosław Mazur

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Bogumiła Gadziała

