UGHWAŁA NR 3/2018
z dnia 22 lutego 2018

r

RADY oslEDLA WsM zoLlBoRz

Il

w sprawie: planu gospodarczo-fi nansowego dla nieruchomości XVl
w Osiedlu WSM Zoliborz ll na 2018

Rada Osiedla WSM Żoliborz ll działając na podstawie § 99 pkt.1 i 2

Statutu

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia.

§1

Uchwalić ,,Plan Gospodarczo- Finansowy dla nieruchomości XVl Osiedla WSM Zoliborz ll
na 2018 r. stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

obowiązujące od dn. 1czerwca 2018 r. opłaty: eksploatacyjne,
fundusz remontowy nieruchomości dla lokali mieszkalnych, podatek od nieruchomości,
opłaty za użytkowanie terenu dla lokali o nieustanowionej odrębnej własności,
określonej'w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały - uwzględniające zapewnienie
pokrycia planowanych kosztów na rok 2018.

1. Uchwalić miesięczne,

2,

Przy kalkulacji kosztów pośrednich przyjęto wskaźnik intensywności eksploatacji:
1,0 - dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych własnościowych
3,0 - dla lokali użytkowych w najmie
0,1 - dla stanowisk postojowych w halach garaźowych własnościowychi garaży
0,3 - dla stanowisk postojowych w halach garaźowych w najmie

3. Uchwalić opłaty na dźwigi - zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Uchwalić opłaty eksploatacyjne, w dotychczasowej wysokość,dla
w nieruchomości XVl - zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Uchwalić opłaty dla stanowisk w hali garażowe, w nieruchomości XVl 6.

garaży
zgodnie

z zalącznikiem nr 5.
Uchwalió opłaty eksploatacyjne obowiązujące dla lokali użytkowych własnościowychzgodnie z załącznikiem nr 6
§3

1. Wysokośćfunduszy remontowych na dzień 01.01.2018 r. w osiedlu winien stanowić stan
na koniec 2017 r, z uwzględnieniem zmian w 2018 r.
Sposób planowania wielkościfunduszy dotyczy.
- funduszy remontowych nieruchomości dla lokali mieszkalnych,
- funduszy remontowych dźwigów,
- funduszy remontowych lokali użytkowych, galaży i miejsc postojowych
2, Ustalić planowany, miesięczny odpis na fundusz remontowy obciążający odpowiednio
koszty eksploatacji podstawowej oraz dźwigów:
a) dla lokali mieszkalnych - zgodnie zzałącznikiem nr 7 w tym:

b) dla lokali mieszkalnych i użytkowych fundusz remontowy dźwigów.
- zgodnie z załącznikiem nr 8
c) dla garaży, stanowisk w hali garażowej , odpis na budynkowy fundusz remontowy:
,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Odpis

na fundusz remontowy

21 099,60 zł;

dla lokali

użytkowych własnościowychw wysokości:

- odpis na scentralizowany fundusz remontowy dla lokali użytkowych w najmie : 8 882,40 zł
- zgodnie z zalącznikiem nr 10

§4

Ustalic na 201 8 r. odpis na działalnoścspołeczno
0,04 złlm'p.u,

- kulturalno-oświatową w wysokości

§5

Ustalic wysokośc opłaty za ochronę mienia w nieruchomości XVl na poziomie 66,27
złllok.lm-c dla lokali mieszkalnych oraz 53 88 złllok.lm-c dla lokali użytkowych, garaży
i stanowisk postoj owych - zgodnie z załącznikiem nr 12
§6

Podtrzymac wysokośc opłat, za dodatkowe pomieszczenia - na dotychczasowym poziomie
3,50 złlm', natomiast w hali garażowe1 , 3,50 złlm'+ VAT,
§7

Utrzymac bezprowizyj ne dokonywanie wpłat w agencji l\4ONETlA mieszczącej się w budynku
Administracj i, na konta czynszowe lokaIi mieszkańcow i najemcow lokali uzytkowych Osiedla

żoliborz ll

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podlęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1czerwca 2018
§10

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Osied la Zoliborz ll

Sekretarz Rady Osiedla

Przewodniczący Rady Osiedla
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