
UCHWALA nr1712017

Rady Nadzorczei Sp6ldzielni Mieszkaniowej "Sloneczny Stok" w Bialymstoku z dnia 18 grudnia 2017r
w sprawie zalohefi planu gospodarczo-finansowego Sp6ldzielni na 2018 rok i wynikajqcych

z niego stawek oplat za lokale mieszkalne, u2ytkowe, garaie oraz Swiadczenia.

Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w $ 27 pkt.1 ust. 1 Statutu Sp6tdzielni Rada Nadzorcza
Sp6ldzielni Mieszkaniowej "Sloneczny Stok" w Bialymstoku

postanawia:

$l
Zatwierdzic wysokoSd odpis6w na remonty:

a) od lokali mieszkalnych
b) od lokali uzytkowych wlasno6ciowych

c) od lokali administracyjnych Sp6ldzielni
d) od lokali u2yteczno6ci publicznej

e) od garazy
Zalwierdzic wysoko56 wplat na potrzeby remontowe od lokali zajmowanych przezwla6cicieli wyodrqbnionych
bgd4cych i nie bqdqcych czlonkami Spoldzielni:

a) od lokali mieszkalnych

b) od lokali uzytkowych

c) od garazy

s2

Zatwierdzic wysokoS6 stawek wynikaj4cych z planu gospodarczo-finansowego Sp6ldzielni na 201B rok.

Za lokale mieszkalne zajmowane przez:
1 . Czlonk6w Sp6tdzielni na zasadzie wlasno6ciowego i lokatorskiego prawa do lokalu :

a) oplata eksploatacyjna 1,99 zllm2 p.u.

1,30 zllm2 p.u.

' ,30 zllm2 p.u.

1,30 zllm2 p.u.

1,30 zllm2 p.u.

1,30 zllm2 p.u.

0,50 zllm2 p.u.

1,30 zllm2 p.u.

1,30 zllm2 p.u.

0,50 zllm2 p.u.

Lqcznie
2. Wla6cicieli wyodrqbnionych lokali mieszkalnych

a) oplata eksploatacyjna

b) remon
3,29 p.u.

bqdqcych czlonkami Sp6ldzielni :

1,84 zltm2 p.u.

b'l remonty 1,30 zllm2 p.u.

tqczttie 3

3. WlaScicieliwyodrgbnionych lokali mieszkalnych nie bqdqcych czlonkami Sp6tdzielni :

a) oplata eksploatacyjna 1,83 zllm2 p.u.

b) remon 1,30 zllmz o.u.
Lqcznie 3,13

4. Cztonk6w z wNasno5ciowym i lokatorskim prawem do lokali mieszkalnych w Nieruchomo5ci
nr 305 na osiedlu "Le6na Dolina" objgtejwieczystq dzierhawqterenu:
a) oplata eksploatacyjna 2,31 zllm2 p.u.

5. Najemc6w lokali mieszkalnych:

a) oplata eksploatacyjna 1,99 zllm2 p.u.

b) remonty 1,30 zllm2 p.u.

Lqcznie 3$i //mrp.u.

b) remonty 1,30 2/m2 p.u.

LEcznie i,rl@

6. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwalq Rady Miasta Bialystok



7. Oplala eksploatacyjna za windy
( dot. budynkow wyposazonych w windy)
- Iokale powyzej I pigtra 0,31 zllm2 p.u.

- lokale na I piqtrze 0,16 zllm2 p.u.

8. Oplata zazimnqwodq i kanalizacjg w mieszkaniach zgodnie z obowiqzujqc4taryfqWodociqg6w
Bialostockich Sp6lka z o.o :

- bez wodom ierzy ryczall. 1 5m3/osobq

9. Oplata za centralne ogrzewanie w mieszkaniach:
- z podzielnikami zaliczki indywidualne
- bez podzielnik6w odszkodowanie

10. Oplata za podgrzanie wody w mieszkaniach:
- z wodomierzami 18,00 zllm3

- bez wodomierzy ryczall.3,20m3/os. 57,60 zllos

1 1 . Optata za gazw budynkach ze zbiorczymi gazomierzami zaliczki do rozliczenia
- osiedle "sloneczny Stok" 0,32 zllm2 p.u.

- osiedle "Zielone Wzg6rza" 0,29 zllm2 p.u.

- osiedle "LeSna Dolina" 0,29 zllm2 p.u.

12. Oplata za pakiet podstawowy TV
- ELPOS 2,50 zllmieszkanie

13. Oplata za bok6wki 3,00 zllm2
14. Oplata ryczaltowa za ochrong osiedli 2,00 zltmieszkanie

15. Optata ryczallowa na legalizacje wodomierzy 2,50 zilmieszkanie

z.w. ic.w.

Za lokale u2ytkowe:

l.Oplata zal^rwoz nieczystoSci : 0,44 zllm2 p.u. + vAT

2. Oplala za zimnqwodg i kanalizacjq w lokalach uzytkowych zgodnie z obowiqzujqcq taryfq Wodociqg6w
Bialostockich Spolka z o.o :

3. Oplata za centralne ogrzewanie w lokalach:
- z podzielnikami zaliczki indywidualne
- bez podzielnik6w odszkodowanie

4. Optata za podgrzanie wody w lokalach:
- z wodomierzami 14,63 zllm3+ VAT

- bez wodomierzy 1,68 zllm2 p.u.+ VAT

5. Oplata za doz6r lokali uzytkowych przy ul. Upalnej 1A 0,82 zllm2 p.u.+ VAT

6. Oplata ryczaltowa za ochrong osiedli od lokali 1,64 zlllokal + vRt
( zvvylqczeniem lokali przy ul.Upalnej 1A)

7. Optata ryczaltowa na legalizacjg wodomierzy 2,05 zlllokal + VAT
z.w. ic.w.



Wyszczeg6lnienie

Lokale u2ytkowe
wlasnoSciowe Lokale

uzytkowe z
prawem

odrebnej
wlasnoSci

Lokale o

braniy
medycznej z

wieczyste
dzierzawq

Lokale o bran21

medycznej bez

wieczystej
dzietzalu{i

z wieczysta
dzieiawq

bez
wieczystej
dzierzary

Oplata eksploatacyjna 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

Podatek od nieruchomoSci 2,02 2,02 0,50 0,50

Wieczysta dzierZawa terenu
dotyczy lokali podanych

niae)
1,21 1,21

Razem stawka

eksploatacyjnaw zllm
p.u.

6,03 4,82 2,80 4,51 3,30

Fundusz remontowy 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

B. Oplaty eksploatacyjne za lokale uZytkowe w zllm2 p.u. ( netto):

Nieruchomo56 nr 305

Wyszczeg6lnienie

Lokale u2ytkowe
wlasnosciowe z

wieczystE dzierzawE
terenu

Lokale uzytkowe wlasnoSciowe
z wieczyst4 dzierzawa terenu -

branza medyczna

Splata eksploatacyjna 2,80 2,80

Podatek od nieruchomoSci 2,02 0,50

uVieczysta dzier2awa terenu
0,32 0,32

Razem stawka
eksploatacyjn aw zllm2
p.u.

5,14 3,62

Fundusz remontowy 1,30 1,30

Lokalom u2ytkowym poloZonym pfizy ulicach j/n nale2y nalicza6 optate za wieczyst4 dzier2awe terenu:

Osiedle "SNoneczny Stok" Osiedle "Zielone Wzg6rza" Osiedle "Le6na Dolina"
ul. Witosa 32 ul.Rumiankowa 10/1 ul.Armii Krajowej29A
ul.Witosa 34 ul.Slonecznikowa 9 ul.Powstaric6w 1

ul. Sikorskiego 32 ul.Zielonog6rska 2 NieruchomoSc 305
ul.Upalna 84A ul.Konwaliowa 2

ul. Upalna 14 ul. Al.NiepodlegloSci5A

Za garahe w zllm2 (netto)

Osiedle "Sloneczny Stok'
Marczukowska wolnostojqce z
wieczvsta dzierzaw a tere n u

2,18 0,36 2,54 0,50 3,04

Witosa 25, Sikorskiego 6A wolnostojqce bez
dzier2awy terenu

2,18 2,18 0,50 2,68 1,64

Skrajna 4 wolnostoj4ce z dzierzawe terenu 2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Upalna 1A wolnostojece z dzier2awa terenu
dozorem

2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 0,82

Skrajna 1 1,1 3,1 5 wbudowane bez dzierlawT
terenu 2,18 2,18 0,50 2,68 1,64

Wyszczeg6lnienie Eksploatacja
Dzie.zawa

terenu

Razem
eksploatacja

zllm2

Fundusz
remontowy

w zllm2

Oplata
og6lem

Ochrona
zllszl.

Doz6r

zllm2



Os ied le "Zielone Wzg6rza"

Lniana wolnostojqce z dzier2awq terenu 2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Hetmaiska i Rumiankowa wolnostojqce z
dzier2awa tdrenu 2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Niepodleglosci zesp6l ll wolnostojace z
dzierzawa terenu

2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Niepodleglosci zesp6l I , lV wolnostojqce z
dzier2awq terenu 2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Szkolna wolnostojqce z dzier2awq terenu 2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Lawendowa 77A wbudowane bez wieczystej
Czierzawy terenu 2,18 2,18 0,50 2,68 1,64

Lawendowa 8'lA wbudowane bez wieczystej
Czier2awy terenu 2,18 2,18 0,50 2,68 1,64

Osiedle "Le5na Dolina"
Popieluszki A wolnostojqce z dzier2awq
terenu 2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Popieluszki B wolnostojqce z dzierlawq
terenu

2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Popieluszl(i G wolnostoJace z dztetaawq
terenu 2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

Popieluszki D wolnostojqce z dzietzawq
terenu 2,18 1,43 3,61 0,50 4,11 1,64

tsoDolr 9zA, c4A wolnostojqce oez dztetzaw
terenu

2,18 2,18 0,50 2,68 1,64

Pozostale gara2e wbudowane bez
wi eczvstei dzier2att'nv 2,18 2,18 0,50 2,68 1,64

Gara2e - najem 6,36 1,64

Miejsca postojowe - najem/szt
106,00 1,64

Optaty za dzier2awq terenu - stawki minimalne
- zajgtego pod zabudowg 4,70 zllm2 p.u.+ VAT
- pozostalq powierzchnig wyodrgbnionej dzialki O,8O zllm2 p.u.+ VAT

s3

Zasoby lokalowe do planu gospodarczo-finansowego - zalqcznik nr 2.

s4

Uchwala wchodzi z mocq obowiqzprania od dnia 01.01.2018r.

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodnicz4ca Rady Nadzorczej
Ewa Niemyjska Anna Samborska

b";cr 
"Yt'orr'..1,iAu,a 

* Sa"tkO,'sbrult

( za przyjqciem uchwaly glosowalo../.?..... czlon k6w)


