
Spółdzielnia  Mieszkaniowa w Żmigrodzie  zawiadamia,  że na podstawie
uchwały  Zarządu  Nr  6/2020  z  dnia  30.03.2020r.  z  dniem  01  lipca  2020r. zmianie
ulegają  następujące stawki:
- opłata eksploatacyjna na utrzymanie części wspólnych:
       dla członków i najemców  lokali mieszk. z kwoty 1,8819 zł/m2 na 2,2232 zł/m2

       dla nie członków z kwoty 2,1219 zł/m2  na 2.3832 zł/m2

- opłata na podatek od nieruchomości – zmiana niezależna od spółdzielni,
   wprowadzona na podstawie uchwały Nr 0007.XII.155.2019 Rady Miejskiej
   w Żmigrodzie z dnia 29.11.2019r. „w sprawie określenia stawek podatku od
   nieruchomości”
- opłata za energię elektryczną w częściach wspólnych – zmiana niezależna od
   spółdzielni, wprowadzona na postawie nowej taryfy dla energii elektrycznej
   obowiązującej od 01 stycznia 2020r.
- opłata za wodę i odprowadzenie ścieków – zmiana niezależna od spółdzielni,
   zostaje wprowadzona z dniem 01.06.2020r. na podstawie Decyzji Dyrektora
   Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 26.04.2018r.
   i z dnia 07 .05.2018r.

U z a s a d n i e n i e

W związku z art. 4 ust. 1-2 i 4 oraz art. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z
dnia 15 grudnia 2000r.  (z późn.  zmianami) tj.  obowiązkiem zbilansowania kosztów i
przychodów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii  Rady
Nadzorczej podjął uchwałę o zmianie opłat za lokale mieszkalne.
Nowe  stawki   wynikają   z  koniecznej  podwyżki   opłaty  eksploatacyjnej  oraz  opłat
niezależnych od spółdzielni tj. podatku od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną
oraz opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków.
Dotychczasowa wysokość opłaty eksploatacyjnej nie pozwala na pokrycie rosnących
kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, wynikających między innymi ze wzrostu
kosztów materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji budynków, deratyzacji oraz
przeglądów wykonywanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
Poza tym znaczący wpływ na podwyżkę ma wzrost z dniem 01 stycznia 2020r. płacy
minimalnej.  Spółdzielnia  zatrudniając  osoby  otrzymujące  najniższe  wynagrodzenie
miała obowiązek podnieść ich wysokość o 15,56%. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia
wzrosły  również  koszty  obowiązkowych  ubezpieczeń  społecznych,  obciążających
Spółdzielnię jako pracodawcę.
Pozostałe składniki opłat zależnych od Spółdzielni pozostawiamy na dotychczasowym
poziomie.


