
REGULAMIN
ustalanin i roz|iczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi or:łz ustalania

wysokoŚci opłat za lżytkowanie lokali w Tarnowskiej tipółdzietni Mieszlkaniowej

|,. Postanowienia ogólne

§l
Podstawy prawne

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie § 96 ust. 4 Statutu Spółdzielni
w oparciu o przepisy prawa:

- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity
Dz.U. z2018 r. poz. 845 zpóźniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym z,aopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścięków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. t|52 wraz
z p óźniej szy mi zmi anami )

-ustawa z dnia l0 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.IJ.
z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity Dz.U. zżOt8 r. poz. 1036 zpóźniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U . z 2018 r.
poz. 39 5 z późniejszymi zmianami)

§2
Podstawowe pojęcia zastosowane w regulaminie.

l . Działalność gospodarcza Społdzielni obejmuje:

gospodarkę zasobami mieszkaniowymi

pozostałą działalność Spółdzielni

2. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi stanowi podstawową dzińalność Spółdzielni
obejmującą zasoby lokali mieszkalnych w budyŃach więlorodzinnych
ijednorodzinnych oraz pozostałe pomięszczęnia i urządzenia wchodzące w skład
budyŃu mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne
do prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do
budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz
administrowanie.

3. Nieruchomość w zasobach mieszkaniowych jest podstawową jednostką, w ramach
której dokonuje się rozliczeń kosztów i przychodów oraz ustalania wysokości opłat,
zwyjątkiem opłat z ffiftu dostawy energii cieplnej, które są ustalane w ramach
p oszczę golnych budynków.

4. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy z dnia 24 częrwca
l994r. o własności lokali jest wydzielona trwaĘmi ścianami w obrębie budynku izba
lub zespól izb przeznaczonych na stĄ pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje
się równieź odpowiednio do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie



ZPtzeznaczęniem na cęle inne niż mieszkalne. Spełnienie wymagań rwięarrych
z kwalifikacją lokalu stwierdza prezydent miasta (starosta) w formie zaświadczenia.

5. Do lokalu mogą przyna|eżeć jako jego części składowe, pomieszc zenia, choćby nawet
do niego bezpośrednio nie przylegĘ lub były położone w granicach nieruchomości
gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczęgólności:
p iwnica, strych, komórka, gar ń zrĄI anę pomieszczeniami przy należmy mi.

§3
Uźytkownicy lokali paĄcypujący w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości:

członkowie Spółdzielni, którym przysfugują spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie
lub własnościowe),

członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali,

właściciele lokali niebędący członkami,

naj emcy lokali mieszkalnych,

najemcy lokali o innym przęznaczeniu, znajdujących się w nieruchomości.

§4
Rodzaje opłat wnoszonych przez uzytkowników lokali i terminy zawiadamiania cl ich
zmianie.
l. Opłatami na pokrycie kosźów niezależnych od Spółdzielni są opłaĘ; z tytułu

dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnęgo ogrzęwania i podgrzewania wody,
dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków, dostawy gazu w budynkach
z centralnymi gazomierzami, wywozu nieczystości stĄch, opłaty za wieczyste
uzytkowanie gruntów i podatku od nieruchomości.
O zmianie opłat na pokrycie kosźów niezależnych od SpółdzielninaleĘ zawiadomić
użytkowników lokali co najmniej na 14 dni przed upĘwem terminu do wnoszenia
opłat, ale nie później niż ostatniego dnia poprzedzającego ten termin.

Ż. Opłatami na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni są opłaty; z §rtufu
eksploatacji podstawowej, eksploatacji dźwigów osobowych, odpisu na fundusz
remontowy nieruchomości, eksploatacji wodomierzy, domofonów, urządzeńtelewizji
kablowej, monitoringu itp.
O zmianie opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni należy zawiadomić
uzytkowników lokali co najmniej na 3 miesiąca naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowęgo.

§5
Zasady partycypacji uzytkowników lokali w kosztach związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości vl,zasobach administrowanych przez Spółdzielnię:

1. Członkowie Spółdzielni uĄtkujący lokalę na podstawie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mięszkalnego, spółdzielczego własnościowęgo prawa do lokalu
mięszkalnego oraz do lokalu o innym przęznaczeniu obowiązani są do uczestnicz;enia
w kosztach poptzez wnoszenie miesięcznych opłat na zasadach okręślonych w art. 4
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zw iązany ch z:
1) eksploatacją i utrzymanięm nieruchomości w częściach przypadających na ich

lokale,
2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,



2|.. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lclkali są obowiązani uczestniczyć
w pokrywaniu koszt ów związany ch z:

1 ) eksploat acją i utrzymaniem ich lokali,

2 ) eksp l o atacją i utrzymaniem nięruchomo śc i wsp ólnych,

3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które
Są Przęznaczonę do wspÓlnego korzystania przęz osoby zamieszkujące
w określonych budynkach lub osiedlu w części niepokrytej pożytkami i innymi
przycho dam i z własn ej działalno ś c i go sp o dar czej .

Właścicielę lokali niebędący człoŃami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć
w pokrywaniu koszt ów związany ch z:

1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali
2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Społdzielni, które

są PrzęZnaczonę do wspólnego korzystania przęz osoby zamieszkujące
w określonych budynkach lub na osiedlu w części niepokrytej pożytkami i innymi
dochodam i z Ę ch nieruchomości,

3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach
zarządu tymi nieruchomościami.

Najemcy lokali mieszkalnych opłacaj ą czynsz według zasad określonych w umowie
najmu.

Najemcy lokali o innym ptzęznaczeniu niż lokale mieszkalne opłacają czynszzgodnie
z zawartą umową wynikaj ąc ą z przepisów kodeksu cywilnego.

ZasaĆly ustalania elementów rozliczeniowych kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi.

§6
Firycznymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki mieszkaniowej są:

m2 powierzchni uzytkowej lokalu (bez pomieszcz eńprzynaleznych)
jedna osoba zamięszkała w lokalu
lokal
w skazani e pr zy r ządu lub ur ządzenia p omi arowe go
inne jednostki

2. Przy rozliczaniu kosźów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu
opłat, gdzie jednostką rozliczęniową jest,,m2" stosuje się następujące ,^udy,
1) Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się powierzchnię

wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bęz względu na ich
Przeznaczenie i sposób użytkowania, sfużący celom mieszkalnym
i gospodar czym użytkownika j ak:

pokoje
kuchnia
przedpokoje
łazienki
ubikacje

3i.

4.

5.

II.

l.



aJ.

powierzchnie zajęte przęz meble wbudowane,bądź obudowane itp.
spiżarnie
garderoby

Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się:

powierzchni pomieszczeńprzynależnych (piwnic, pomieszczeń gospodarczyclt,
komórek)

powierzchni balkonów, loggii

częŚci powierzchni w pomieszczęniach o sufitach nie równolegĘch do
podłogi, których wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż !40 cm
jeżel'i wysokość pomieszczenia lub jego część wynosi 140 cm do 220 cm to do
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego
pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu mieszkalnego lub jego
części w wysokości równej i wyższej od 220 cm zaliczasię w l00%

2) Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszyslkich
pomieszczeń znajdujących się w nim oraz powierzchnię pomieszczeń
Przynależnych jak; zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, piw:nice,
powierzchnie zajęte przęzmeble wbudowane lub obudowane, komórki itp.
Do powierzchni lokalu użytkowego nie za|icza się; strychów, antresol,
balkonów, loggii i galerii.
Powierzchnia lokalu użytkowego zajęta przęz utządzenia technicznę związane
z funkcją danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu.
Powięrzchnię pomieszczeń służących kilku uzytkownikom lokali jak; wspólny
kor5Ąarz i wspólne urządzenia sanitarne dolicza się w częściach
proporcjonalnych do powierzchni ich lokali.

3) Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych dla celów roz|iczania
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ob|icza się według dokumenLtacji
technicznej budynku przyjętej przez Spółdzielnię * trakcie odbioru nolrrych
budynków. W przypadku budynków objętych inwentaryzacjąna podstawie ustawy
,,o społdzielniach mieszkaniowych" powierzchnia uĄrtkowa wynika
z uprawomocnionych uchwał w sprawie wyodrębnienia własności lokali.

4) Przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się wymiary liniowe na poziomie posa,dzki
odpowiedniej kondygnacj i.
Wynik pomiaru powierzchni podaje się z dokładnością do 0,01 m2.

Przy ustalaniu porvierzchni nie wlicza się wnęk o powierzchni rzutu
poziomego do 0,1 m2.

Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu
innych opłat, gdzie jednostką rozliczęniową jest ,,osoba zamięszkała w lokalu"
stosuje się następuj ące zasady:

1) stan osób zamieszkaĘch w mieszkaniu, stanowiący podstawę obciążenia
określonymi kosźami rozliczanymi ,,na osobę", ustala się w oparciu o danę
meldunkowę uwzględniające zameldowanie na pobyt staĘ i czas<lwy,
kwestionariusz osobowy, deklarację przystąpienia do Spółdzielni oraz na podstawie
oŚwiadczenia, którego wzór stanowi załączniknr 1 do niniejszego Regulaminu.

2) wymienione w pkt.l) oświadczenię składane jest przęz osobę posiadającą tytuł
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prawny do lokalu. Przęz tytuł prawny do lokalu rozumie się prawo uzyskanLe na
podstawie: ptzydziahl, umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu, umowy o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lclkalu
w spółdzielcze własnościowe prawo, umowy o ustanowieniu spółdzielczego
własnościowego prawa <lo lokalu, aktu notarialnego, prawomocnego postanowienia
lub wyroku sądu oraz umowy najmu lokalu zawieranej między Spółdzielnią,
a najemcą. W przypadku umowy najmu tytułem prawnym do lokalu nie jest ufilowa
najmu sporządzona pomiędzy innym wynajmującym niż Spółdzielnia, a najenrcą.

osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, a nie mogące zróżnychprzyczyn zgłosić
się osobiście w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą działać pol)rzęz
pełnomocnika. Pełnom<lcnik przy składaniu stosownego oświadczęnia okazuje
dokument tozsamości i pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

w przypadku toczących się postępowań spadkowych dotyczących prawa do lo.kalu,
oświadczenię o ilości osrib zamieszkujących w lokalu możę złożyć następca pralwny
zmarłej osoby, która była uprawiona do lokalu.

w przypadku zmiany rłłaścicięla lub uzytkownika lokalu mieszkalnego i b,raku
złożęniaoświadczenia o którym mowa w pkt. 1 obowiązujące koszty naliczane będą
najedną osobę.

zmiany stanu osobowego w poszczególnych lokalach mieszkalnych uwzględnia się
od następnego miesiąc,a po złożeniu oświadczenia, lub po powzięciu trlrzez
Spółdzielnię informacji o ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

w przypadku posiadania KaĘ Dużej Rodziny osoby zamieszkujące w lokalu rnogą
ubiegać się o zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunaln.ymi.
W tym celu osoby zaintęresowane winny wypełnić stosowny dokument stanovriący
załącznlknr 2 do niniejszego Regulaminu. Zmiana wysokości opłat za uzytkorvanie
lokalu nastąpi od następnego miesiąca po złożenil dokumentu.

W lokalu mieszkalnyffi, w którym nie zamieszkujążadnę osoby, koszty,,na osobę" nie
będą naliczane pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia, o którym nlowa
w ust. 3.

Niniejsze zasady rozliczania kosźów mają zastosowanie do wszystkich kosztów
r ozliczanych,,na osobę".

§7
1. Koszty i przychody zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane i rozliczanę

w skali nieruchomości.

2. Szczegółowe zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów i przychodów określa
się w Zakładowym Planie Kont stanowiącym część składową polityki
rachunkowości.

III. KoszĘ gospodarki zasobami mieszkaniowymi

§8
Kosźy gospodarki zasobami mieszkaniowymi kalkulowane na poszczególne
nięruchomości obejmują:

1 ) koszty eksploatacji podstawowej,

3)

4)

5)

6)

7)

4.

5.



2) kosńy wywozu nieczystości,

3) odpisy na fundusze remontowę zasobów mieszkaniowych,
4) kosźy eksploatacji dźwigów osobowych,

5) koszty centralnego ogrzewania,

6) koszty dostawy centralnej ciepłej wody,

7) koszty dostawy wody zimnej i odprowadzanię ścieków,

8) koszty dostawy ga^Iw budynkach z centralnymi gazomierzami,

9) koszty konserwacji domofonów,
10) opłaty zawieczyste uzytkowanie gruntu,

11) podatek od nieruchomości,

12) inne koszĘ ustalone i kalkulowanę przez Spółdzielnię (np. koszty AZART-u,
legalizacjiwodomierzy, TV-kablowej, urządzeńmonitoringowych).

§9
l. Koszty eksploatacji podstawowej obejmują:

a) wynagrodzenie i narzuĘ pracowników eksplo atacji,

b) odpisy na ZFŚS od pracowników wyszczególnionych w pkt a),

c) kosź energii elektrycznej dla oświetlenia pomieszczefi ogólnego uzytku, terenu
oraz zasilania urządzeń pracujących na rzęcz eksploatacji (np. hydrofornia, węzeł
ciep lny, wentylacj a mechaniczn a, grzńki na rynnach),

d) kosźy matęriałów bezpośrednich i koszty zaopatrzenia związane z zakupem
i magazynowaniem tych materiałów,

e) kosźy konserwacji zasobów mieszkaniowych,

0 prowizje bankowe dotyczące opłat zaużytkowanie mięszkń,
g) ubezpieczeniezasobów,

h) amortyzację środków trwĄch niemieszkaniowych,

i) kosźy bhp (m.in. odzieży ochronnej, szkoleń bhp, kontrolnych badań
lekarskich itp.),

j) podatek VAT dotyczący zakupu matęriałów i usług na rzęcz eksploatacji
w części nie podlegającej odliczeniu,

k) kosźy utrzymania terenów Społdzielni, odśniezania, usuwania skutków
gołoledzi, koszenia traw, formowania żywopłotów itp.,

D narzutkosźówogólnychSpółdzielni,

ł) narzut kosźów ogólnych zarządzania nieruchomościami,

m) nadwyżkę kosztów z lat ubiegĘch,

n) inne koszty,

Rozliczanie kosztów eksploatacji podstawowej jest dokonywane w przeliczęniu na
l m2 powierzchni użytkowej.

2. Koszty wywozu nieczystości obejmują:
a) kosźy usług wywozu nieczystości,



b) koszty dzierżawy pojemników,
c) kosztywywozupozostałychnieczystości (np.liście, wiatrołomy, trawa, kwiaty oraz

inne odpady w tym tzw. wielkogabarytowe),

d) VAT dotyczący w/w usfug - niepodle gający odliczeniu,
e) inne koszty,

Rozliczenie kosztów wywozu nieczystości następuje w przeliczęniu na osoby.
3. odpisy na funduszę remontowe zasobów mieszkaniowych obejmują:

a) odpisy na fundusze ręmontowe nieruchomości,

b) odpisy na remonty bieżące dńvigów osobowych,
Odpisy na fundusze ręmontowe dokonywane są w wysokości nie mniejszej, niż to
wynika z przyjętego planu gospodarcze9o na dany rok w formie stawek na 1 m2
powierzchni użytkowej mieszkania.

4. Koszty eksploatacji dnvigów osobowych obejmują:

a) koszty energii elektrycznej,

b) koszty konserwacj i i bieżącego utrzym ania dźwigów,
c) opłaty zanadzór Urzędu Dozoru Technicznego,

d) VAT dotyczy w/w usług niepodlegaiący odliczeniu,
e) inne kosźy eksploatacji dźwigów.

5. Kosży centralnego ogrzewania obejmują:

a) zakup energii cieplnej i paliw gazowych dla celów grzewczych,
b) koszty eksploatacji własnej kotłowi w części dotyczącej kosztów centralnego

ogrzewania,

c) vAT dotyczącyww kosżów w części niepodlegającejodliczeniu,
d) koszty obsfugi systemu rozliczania kosźów c.o w budynkach rozliczanych wg

podzielników i liczników ciepła.

6. Koszty podgrzewania wody obejmują:

a) zakup energii cieplnej i paliw gazowych dla celów podgrzewania wody
b) koszty eksploatacji własnej kotłowni w części dotyczącej kosztów

podgrzewaniawody,

c) vAT dotyczący w/w kosźów w części nie podlegającej odliczeniu,
7. Koszty dostawy wody i odprowadzaniaścieków obejmują:

a) dostarczenie wody użytkowej,

b) odprowadzenie ścieków do kanalizacji,
c) opłatę abonamentową od zainstalowanych wodomierzy głównych,
d) VAT od Ww usług niepodlegający odliczeniu,

8. Koszty dostawy gazu w budynkach z centralnymi gazom ierzami obej muj ą :

a) zakuppaliw gazowych dla celów domowych,

b) VAT dotyczący w/w paliw w części niepodlegającej odliczeniu,

9. Kosźy konserwacji domofonów obejmują:

a) zakup usług obcych zsrłiązanych z konserwacja domofonów,



b) VAT od w/w usług nie podlegający odliczeniu,

10. Opłaty zawieczyste uĄrtkowanie obejmują:

a) opłatę roczną za grunĘ uzytkowan ę przez Spółdzielnię,
b) pierwszą opłatę w przypadku nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

1 1. Podatek od nieruchomości obejmuje:

a) podatek od budynków i ich części wg stawek uchwalanych corocznie przęzRadę
Miasta lub Gminy,

b) podatek od gruntów wg stawekj.w.

§10
1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla lokali mieszkalnych połozonych

w domach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i b|iźniaczej oraz koszty
eksploatacji i ltrzymania lokali o innym przeznaczenil z wyjątkiem lokali
wynajmowanych roz|icza się według kalkulacji kosźów własnych z uwzględnieniem
charakteru użytkowania lokali.

2. Kalkulacja kosztów, o jakich mowa w ust. l winna obejmowaćw szczególności:

- kosźy administrowania nieruchomością,

- wywóz nieczystości, jeżeli jest realizowany zapośrednictwem Spółdzielni,

- koszty przeglądow technicznych,

- koszty ponoszone na utrzymanie ciągów pieszych związanych z funkcjonowaniem
Ęch lokali,

- koszty ponoszone na utrzymywanie urządzeń i sieci technicznęgo uzbrojenia
z:łvięanych z dostarczanięmmediów niezbędnych do funkcjonowania tych lokali.

3. Nie wnosząwpłatna pokrycie kosztów ręmontów:

1) członkowie posiadający spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych
i właściciele lokali mieszkalnych niezależnię od posiadania członkostwa, których
lokale połozone są w domkach jednorodzinnych w zabudowie młartej lub
bliźniaczej,

2) członkowie posiadający lokale o innym przęznaczeniu i właściciele takich lrrkali
nięzależmię od członkostwa w Spółdzielni z wyjątkiem lokali o innym
przęznaczeniu zlokalizowanych w budyŃach, w których Spółdzielnia jest - co
naj mniej wspófułaścicie lem.

IV. Ustalanie opłat zauĘtkowanie lokali i ich rozliczanie.

§ l1
1. Podstawę do ustalania wysokości opłat za uĘwanię lokali stanowi roczny plan

gospodarczy uchwal ony przezRadę Nadzorczą.

2. Stawki opłat zaużytkowanie i eksploatację lokali ustala Zarząd Spółdzielni.
3. Jężeli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów

- dokonywana jest korekta planu gospodarczęgo oraz stawek opłat za użytkorł,anie
lokali.
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Opłaty z tytułu zużycia wody i kanalizacji, podgrzewania wody a takżę opłaty na
pokrycie kosztów wywozu nieczystości, dostawy gazv w budynkach z centralnymi
gazomietzami ustala się w przeliczeniu na l osobę.

Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji, konserwacji zasobów mieszkaniowych,
odpisów na fundusz remontowy, cęntralnego ogrzewania oraz fuŃcjonowania
dŹwigów osobowych ustala się przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Opłaty na pokrycie kosztów obsługi wodornierzy, konserwacji domofonów,
urządzen monitoringu i korzystania z telewizji satelitarnej ustala się
w przeliczeniu na l lokal.

§12
Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,
członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali oraz właściciele lokali nie
będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związ,anych z eksploatacją i utrzymaniem ich lclkali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych oraz eksploatacjąiutrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni - wymienionych w § 9 i § 10 niniejszego
regulaminu - w zalężności od przysfugujących im praw do lokali (w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych lub do lokali o innym przęznaczeniu).

W przypadku mieszkań obciążonych kredytem bankowym - uźytkownicy lokali
oprócz opłat związanych z pokryciem kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi wnoszą opłaty związane ze spłatą i obsfugą tego kredytu wg
zasadwynikaj ący ch z odrębnych przepisów.

Właściciele lokali niebędący członkami Społdzielni uiszczają opła§ za pokrycie
kosztów wymienionych w § 9 i § 10 niniejszego regulaminu na takich samych
zasadach, jak członkowie Spółdzielni.

Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni nie partycypują
w pożytkach i innych przychodach z własnej działalności gospodarczej
Spółdzielni.

Uzytkownicy lokali, którzy wskazali inny adres korespondencyjny niż zajmowany
lokal lub złożyli oświadczenie o dostarczaniu korespondencji wyłącznie poprzęz
pocztę dodatkowo ponoszą opłatę związanąz wysyłką korespondencji.

§13
Stawki opłat za najem wnoszone przęz najemców lokali użytkowych ustalane są
w drodze negocjacji , przetargu lub koŃursu ofert i wymagaj ą zatwierdzęnia ptzęz Zarząd
Społdzielni.

§14
1. Miesięczną opłatę z Ętllfu wywozu nieczystości, ptzypadającą na lokal mieszkalny

ustala się na podstawie:

a) liczby osób zamieszkĄch w lokalu określonej zgodnie z zasadanti zawaĘmi
w § 6 ust. 3 niniejszego regulaminu,

b) stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów uchwalonej przez rady
poszczegÓlnych gmin na których znajdują się nieruchomości administrowane

4.

5.

6.

1.

2.

aJ.

4.

5.
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3.

lub zarządzane przęz Spółdzielnię podejmowane stosownie do
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wszelkie zmiany czynników mających wpĘw na wysokość opłaty za wllwóz
nieczystości powodować będą potrzebę zmiany opłat ztego tytułu.

Dla lokali uzytkowych, które nie zawaĘ oddzielnej umowy bezpośrednio z zakłetdem
usługowym na dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości i w przypadku
korzystania z altany śmietnikowej Spółdzielni, dopltszcza się stosowanie odrę:bnie
ustalonych przęz Zarząd Spółdzielni stawek opłat.

§ 15

W budynkach wyposażonych w dźwigi osobowe opłaty związane z ich
funkcjonowaniem wnoszą wszyscy użytkownicy lokali proporcjonalnie do
powierzchni użytkowej lokali przęz nich zajmowanych bęz pomieszczeń
przynależnych.

Podstawę obciązenia lokali mieszkalnych opłatą z Ętufu eksploatacji dźwigów
osobowych stanowi średnioroczny koszt eksploatacji dźwigów w ptze|iczeniu na
1 m2 powierzchni uzytkowej.
Opłatę miesięczną za eksploatację dtwigów dla lokali ustala się przez podzielenie
średniorocznęgo kosźu ptzęz l2 miesięcy.

UĄtkownikom lokali korzystającym z dńvigów przysfuguje bonifikata w wysokości
l l 3 0 za każdy dzięń unieruchomienia dźwigu.
Za dzięń unieruchomienia dźwigu uvłaża się taki dziefl, w którym dźwigw godzinach
od 6oo do 22* był czynny mniej niż 10 godzin.

Jeżeli klatki schodowe w budynku połączone są przejściami na najwyższej
kondygnacji kńdej z klatek schodowych funkcjonuje jeden dtwig,, to
unieruchomienie dźwigu w którejś z klatek schodowych nie jest wystarczającym
powodem do udzielenia bonifikaĘ w opłatach za dtwig użytkownikom lrrkali
połozonych na klatce schodowej, gdzie dźwig był nieczynny. Podstawą. do
stwierdzenia Qzasu unieruchomienia są kontrolki pracy dźwigów poświadczone
codziennie pr zęz admini stratora.

Bonifikata za przestój nie przysługuje użytkownikom lokali w nieruchomościach,
gdzie kosź modernizacji był dofinansowany z Centralnego Funduszu RemontoIvego
Spółdzielni.

Bonifikaty w opłatach rozlicza się z llżytkownikami lokali w okresach nie dłuzs.zych
niż jeden rok. Globalne kwoty udzielonych bonifikat w opłatach stanlcwią
zmniejszenie wpływów.

§16
1. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wkład mieszkaniowy

lub budowlany zmniejsza się o wymagane zobowiązania człoŃa z Ętułu nię
opłacenia opłat za użytkowanie lokalu.

2. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu, Spółdzielnia w przypadkach
społecznie uzasadnionych moze z dotychczasowym użytkownikiem zawrzeć umowę
najmu lokalu.

1.

2.

ĄJ.

4.

5.
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§17
Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach
rocznych, zzastrzężęniem ust. 3.

RÓżnica między kosztami a przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub
przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym, poprzęz
r ozliczęnia międzyokresowe kosztów gzm.

RÓznica, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy rozliczenia wyników w przypadku:

a) r ozliczenia zuży cia energii cieplnej,

b) r ozliczenia zuĘ cia wody zimnej i odprowa dzania ścieków,
c) rozliczenia zużycia gazuw budynkachzę zbiorczymi gazomierzami.

§18
Zasady ustalania i rozliczania kosztów centralnego ogrzęwania i podgrzewania wody
olraz ustalania opłat za dostawę energii cieplnej do poszczególnych lokali, określa odrębny
regulamin gospodarki cieplnej .

§19
1. Przy rozliczeniu kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach

mięszkalnych wyposazonych w indywidualne wrrdomierze na etapie budowy lub
w lokalach mieszkalnych, w których zainstalowano wodomięrze indywidualne
zgodnie z unofinowaniami obowiązującymi w tym zakresie w Spółdzielni przyjmuje
się następuj ące zasady:

a) podstawę naliczania opłat stanowi wskazanie zarejestrowanego w Spółdzielni
wodomierzapodwarunkiem, że jest on zaplombowany i sprawny technicznie,

b) odczytu wodomierza dokonuje przedstawiciel Spółdzielni, lub podmiot
ptzez nią upoważniony, ztym, że odczytu wodomierza w mięszkaniach, w których nie
dokonano wymiany wodomierzy na wodomierzę z nakładką radiową dokonuje się
w obecności użytkownika mieszkania,

c) użytkownicy lokali mieszkalnych posiadający indywidualne wodomierze liszczają
opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków zaliczkowo w wysokości określonej
Przęz Zarząd Spółdzielni w formie jednolitej normy zuĘcia wody na jednego
mieszkańca oraz wnoszą co miesiąc opłatę stałą wynikającą z kosztów
poniesionych z §rtułu odczytywania i rozliczania kosżów związanych z obsługą
wodomierza. Wysokość opłaty stałej ustala ZarządSpółdzielni. Uzytkownicy lokali
mieszkalnych, w których nię dokonano wymiany wodomierzy na wodomierze
z nakładką radiową ponoszą dodatkowo opłaĘ z tytufu indywidualnego odczytu
wodomierzy w mieszkaniu,

d) rozliczenie kosźów zużycia wody i kanalizacji wg rzeczywistego zużycia
dokonuje_się w okresach nie dłuzszych jak pcńrocznych oraz w przypadku zmiany
ceny 1 m3 wody i odprowadzania ścieków. Ostatecznym okresęm rozliczeniowym
jest stan zużycia wody na dzięń 31 grudnia danego roku. NadpłaĘ wynikające
zrozliczenia za poszczególne okresy podlegaią potrąceniu z bieżących opłat,
natomiast niedopłaty winny być wniesione w miesiącu następnym po otrzymaniu
r ozliczęnia ze Spółd zięIni.

3.



e) uzytkownicy lokali mieszkalnych posiadający zainstalowane indywidualne
wodomierzę zobowiązani są do udostępnienia mieszkń, w celu dokonywania
okresowych odczytów kontrolnych wodomierry, jak również mają obowiązek
zgłaszaĆ nięzvłłocznie do administracji osiedla nieprawidłowości
w funkcjonowaniu wodomierzy,

f) w przypadku zgłoszenia przez uzytkownika lokalu mieszkalnego lub stwierdzenia
Przęz pracownika Spółdzielni lub podmiot przez nią upowazniony
nieprawidłowości w fuŃcjonowaniu wodomierzy lub w przypadku nie
udostępnienia mieszkania celem dokonywania odczytu wodomiętza w lokalach
mieszkalnych, w których nie dokonano wymiany wodomierzy na wodomierze
znakJadkąradiową nalezność za zużycie wody w okresie rozliczeniowym, będzie
na|iczana w wysokości równej średnięmu zuĘciu wody na osobę w tym lclkalu
mieszkalnym w okresie ostatniego roz|iczonego kwartału. Brak danych z drvóch
okręsów rozliczęniowych spowoduje naliczenie nalężności za zużycie wodv jak
w ptzypadku mieszkań bęz wodomierzy zgodnie z unormowaniem zawartymw § 19
ust. 2 niniejszych zasad,

g) w przypadku zainstalow,ania w lokalu mieszkalnym wodomierzy indywidual_nych
izmiany zasad rozliczania kosźów zużycia wody i odprowadzania ściekólv na
rozliczanię wedfug wodomierzy indywidualnych nie ma mozliwości powrotu do
rozliczania kosztów zużycia wody wg zasad, które obowiązywaĘ przed
zainstalowaniem wodomierzy indywidualnych,

h) w przypadku samowolnego zdemontowania wodomierzy indywidualrrych
Spółdzielnia dokona ponownego montazu licznika na kosź demonĘącego
uĄtkownika lokalu, a do czasu jego zamontowania nalicza opłaty za tęn clkres
przyjmując zużycie wody jako średnią miesięczną za dwa ostatnię rozliczeniowe
kwartĄ.
Norma ta nie moze byó niższa niż średnie miesięczne zużycie wody w danym
budynku, przyjmując wskazanie głównego wodomięrza i ilość zamieszkaĘch
osób.

Rozliczenie należności za zamontowanie wodomięrza zostanie rozłożone na 12
miesięcznych rat.

2. Przy rozliczaniu kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach
mieszkalnych nie wyposazonych w wodomierzę indywidualne uwzględnia się
następujące elementy:

Średnią miesięczną nolmę zużycia wody i kana|izacji dla mieszkań nie
wyposażonych w wodomierze (tzw . ry czń),
i l o ś ć o s ób zamieszkaĘch w mie s zkaniach n i e wyp o s ażony ch w wod om ier ze,

cenę l m3 wody i odprowa dzaniaścieków,

a) średnią miesięczną nonnę zuĘcia wody i odprowadzania ścieków na osobę
zamięszkńą w danym budynku w mieszkaniu nie wyposażonym w wodomierze
indywidualne stanowi zużycie wody wyrażone w fr3, wynikające z różnicy
pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego budynku a sumą wskazań
wodomierzy indywidualnych podzielonej przez ilość osób zamieszkĄch
w mieszkaniach bez wodomierzy w danym okresie rozliczeniowym.
Korekty średniej miesięcznej normy zużycia wody dokonuje się w okresactr nie
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dłuższych niz 12 miesięcy.
Przyjmuje się, ze dolną granicę ustalonego ryczńu stanowi więlkość 4 m3/os.
miesięcznie, natomiast górną granicę ustalonego ryczńu stanowi więlkość
10 m3/os. miesięcznie.

b) dla potrzeb ustalania normy zużycia wody i odprowadzania ścieków przyjmuje się
okres rozliczeniowy od l stycznia do 31 grudnia. Ponownego ustalęnia miesięcznej
nonny zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonuje się po upĘwie tego
okresu na podstawie zuĘciaza okręs miniony,

c) stan osób zameldowanych w lokalach mieszkalnych niewyposażonych
w wodomierze indywidualne ustala się w oparciu o unorTnowania określone w § 6
ust. 3

d) w przypadku, gdy w wodomierze zostanie wyposazone co najmniej 90 % lokali
mieszkalnych w budynku, Spółdzielnia możę dokonywać instalacji wodomierzy
indywidualnych w pozostĄch mieszkaniach na koszt uzytkowników łch
mieszkań. Spłatę kosztów instalacji wodomierzy Spółdzielnia może rozłożyc:

nie więcej jak na 12 miesięcznych rat w przypadku montażu jednego
wodomięrza w mieszkaniu,

nie więcej jak na 24 miesięczne raty w ptzypadku montazu dwóch i więcej
wodomierzy w mieszkaniu,

Po zainstalowaniu tych wodomierzy przez Spółdzielnię do rozliczania kosztów
dostawy wody i odprowadzania ścieków będą mieć zastosowanie unormowania
zawarte w § 19 ust. l.

3. W lokalach użytkowych, gdzie rozliczanie zużycia wody następuje z uzytkownikami
§ch lokali za pośrednictwem Spółdzielni - rozliczanie to następuje na podstawie
rzeczywistego zużycia wody stwierdzonego odczytem wodomierza zainstalowanego
w lokalu.
W przypadku braku wodomierza indywidualnego rv lokalu użytkowym Zarząd, ustala
odpłatność za zuĘcie wody biorąc pod uwagę charakter prowadzonej w lokalu
działalności.
UĄrtkownicy tych lokali wnoszą, co miesięczną opłatę stałą wynikającą z kosztów
poniesionych z tytułu odczytywania i rozliczania kosźów zużycia wody oraz innych
kosźów związanych z obsługą wodomięrza. Wysokość opłaty stałej ustala Zarząd,
Społdzielni.

4. Nadwyżka kosztów dostaw zimnej wody i odprowadzania ścieków nad przychodami
ustalona na 31 grudnia danego roku, obciąża kosźy eksploatacji podstawowej
p oszczególnych nieruchomości.

5. W przypadku zbycia mieszkania na wolnym rynku zbywca i nabywca dokonują
r ozliczęn z tytułu zllży cia wody i kanalizacji we własnym zakres ie.

§20
Rozliczenia opłat zSułtl centralnej dostawy gazu odby,wa się wg poniższychzasad:

1) podstawą ustalania zaliczkowej opłaty za zuĘcie gazu w poszczegolnych lokalach
jest liczba osób ustalona w oparciu o unorrnowania zawarte w § 6 ust. 3 niniejszego
regulaminv oraz stawka na osobę wynikając a z decyzji Zarządu,

2) stawka opłaty za anżycie gazu wynika z kosztów dostawy gazu w roku poprzednim
13



orazprzęwidywanych podvryżek cęn gazuw roku, którego dotyczy,

3 ) okrese m rozliczeniowym zuży cia gazu j est rok kalend arzow,
4) roz|iczenia opłat dokonuje się pod datą 31 grudnia wg stanu osób na ten clzień

w terminie do 3-ch miesięcy po zakończęniuroku,

5) spółdzielnia zawiadamia uzytkowników lokali o wy,nikach rozliczenia, przy czym
nadpłaty podlegają potrąceniu znależnych opłat za mieszkanie a niedopłaty porł,inny
być wniesione w terminie 1 miesiąca od daty otrzymaniarozliczenia,

6) zmiana wysokości obciązenia odbiorców za zużycie gazu może równiez nastąpić
w ciągu roku w rwiązkuze zmianącęngazu,

7) stawki opłat za gaz dla lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w budynkach
zę zbiorczymi gazomierzami ustala Zarząd Spółdzielni w postaci miesięcznego
ryczałtu na 1m2 powierzchni uĄrtkowej lokalu na podstawie rozliczenia kosztów
zuĘcia gazu z roku poprzedniego w danym budynku.

v. postanowieniakońcowe.

§21
1. Traci moc dotychczasowy regulamin ustalania i rozliczania kosźów gosporlarki

zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie l,ckali
w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Radę Nadzorczą
uchwałą nr 10/19 w dniu 25.02.2019 t.wrazzpóźniejszymi zmianami.

2. Niniejszy regulamin został uchwalony przęz Radę Nadzorczą Spółdzielni
w dniu 16 .l2.20I9 r. r. uchwał ą ttr !t.9.t 49 i obowi ązuję od dnia uchwalenia.

Przewodnicząc

/łrz,z/(^1
k Jerzy) -/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za 

użytkowanie lokali w TSM. 

* określając liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość należy kierować się następującą definicją miejsca zamieszkania: miejsce 
zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności 

związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół, krewnych, interesami, leczeniem medycznym. 

 
 

Na potrzeby złożenia (pod rygorem art.56 kodeksu karnego skarbowego) obowiązkowej 

deklaracji przez Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku ze stosowną uchwałą Rady 

Miasta Tarnów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez zarządzającego nieruchomością budynkową 

 

 

..................................................................      
                        (imię i nazwisko) 

                         

.................................................................. 
             (dane kontaktowe np. nr tel., e-mail) 

 

 

składam następujące oświadczenie 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej oświadczam, że w lokalu mieszkalnym pod adresem 

…………………………………………………………… zamieszkuje …………… osób/y, w tym 

……………… osób/y posiada Karty Dużej Rodziny wg dołączonego do niniejszego oświadczenia 

załącznika nr 2. 

 

Równocześnie oświadczam, że znany mi jest obowiązek zawiadamiania Spółdzielni o zmianie 

liczby osób zamieszkujących w lokalu mającej wpływ na wysokość opłaty za używanie lokalu 

(składniki opłaty przeliczane „od osoby”). W związku z tym zobowiązuję się każdorazowo do 

pisemnego powiadomienia Spółdzielni o zmianie stanu osób faktycznie zamieszkujących* w lokalu 

w terminie 7- dniowym od dnia jej zaistnienia. 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.) informuje się, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 
14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM. 

 Podanie danych (telefon kontaktowy, e-mail) jest niezbędne do celów kontaktowych wyłącznie w kwestiach związanych z posiadaniem 
przez  Państwa tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (ochrona Państwa 

żywotnych interesów np. na wypadek awarii) oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez ADO). Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie skutkuje nieważnością oświadczenia. 

 W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny (Załącznik nr 2) podanie danych osobowych (nazwisko, imię, nr karty, data 

ważności karty) jest niezbędne w celu uzyskania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części ½ opłaty od 

każdego członka rodziny zgodnie z Uchwałą Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w zw. z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na ADO).  

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.  

 Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (w zakresie danych 

kontaktowych - firmy zajmujące się konserwacją i obsługą techniczną budynków i mieszkań,  firmy wykonujące przeglądy mieszkań: 

budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, firmy zajmujące się utrzymaniem instalacji: 

centralnego ogrzewania, wody zimnej, centralnej ciepłej wody, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, domofonowych, firmy 
zajmujące się odczytem wodomierzy, odczytem podzielników ciepła i rozliczaniem kosztów dostawy ciepła,) oraz innym podmiotom na 

podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Komornicy, Urząd Miasta). 

 Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres ważności oświadczenia, a w przypadku jego aktualizacji/zmiany 
przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń (4 lata). 

 Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni pod adresem e-mail: iod@tsmtarnow.pl. 

 

 

 

Tarnów dnia   ...........................         ………………………………………….. 
                                                                (czytelny podpis)  

mailto:iod@tsmtarnow.pl


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za 

użytkowanie lokali w TSM. 

W związku z ubieganiem się o zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w części opłaty od każdego członka rodziny zamieszkałego w nieruchomości, posiadającego Kartę 

Dużej Rodziny, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie przedkładam poniższe 

wymagane dane KARTY DUŻEJ RODZINY* 

 

Adres lokalu  …………….……………….…………………………………………………… 

1) Nazwisko i imię …………………………………………….………………………………………. 

Nr karty ……………………………………………………..……………………………………….. 

Data ważności karty ………………………………………………………….…………...………… 

2) Nazwisko i imię …………………………………………………………………………….………. 

Nr karty ………………………………………………………………………………………….….. 

Data ważności karty …………………………………………………...…………………….……… 

3) Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………. 

Nr karty ………………………………………………………...…………………….……………... 

Data ważności karty …………………………………………...…………………….……………… 

4) Nazwisko i imię …………………………………………………………………….………………. 

Nr karty …………………………………………………………………………….……………….. 

Data ważności karty …………………………………………….……………………….………….. 

5) Nazwisko i imię ……………………………………………….…………………………….……… 

Nr karty ……………………………………………………….…………………………….………. 

Data ważności karty ……………………………………………….……………………….……….. 

6) Nazwisko i imię …………………………………………………….……………………….……… 

Nr karty ……………………………………………………………….………………………..……. 

Data ważności karty ………………………………………………………….………….………….. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.) informuje się, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 
14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM. 

 Podanie danych osobowych dotyczących posiadania Karty Dużej Rodziny (nazwisko, imię, nr karty, data ważności karty) jest 
niezbędne w celu uzyskania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części ½ opłaty od każdego członka 

rodziny zgodnie z Uchwałą Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(obowiązek prawny ciążący na ADO).  

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.  

 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa (Urząd Miasta Tarnów) 

 Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres ważności oświadczenia, a w przypadku jego zmiany (w związku 
z utratą ważności karty, sprzedaży lokalu, zgonu, zmiany adresu zamieszkania) będą przechowywane przez 6 lat. 

 Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni pod adresem e-mail: iod@tsmtarnow.pl. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, TSM zobowiązuje Państwa do poinformowania osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, 

których dane Państwo podali w niniejszym dokumencie o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu oraz podstawie prawnej 
przetwarzania, o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania i źródle pozyskania 

danych. 

 

 

Tarnów, dnia …………………                                                   ……………………………… 
              (czytelny podpis) 

 

 

*UWAGA! W przypadku większej ilości osób należy wypełnić dodatkową kartę. 

mailto:iod@tsmtarnow.pl

