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Dział 2. Informacje o zasobach lokalowych (dla których ustalone są koszty i przychody) - stan w dniu 31 XII
Liczba budynków z lokalami mieszkalnymi 01 197
   w tym z windą 02 0

Wyszczególnienie
Lokale

mieszkalne użytkowe

Liczba lokali (w 
budynkach wykazanych w 

wierszu 01)

ogółem 03 3826 79

w tym

z dostawą ciepłej wody
bez liczników 04 66 1
z licznikami 05 1130 7

z centralnym ogrzewaniem zbiorowym
bez podzielników 06 413 2
z podzielnikami 07 918 7

Powierzchnia użytkowa 
lokali w m2 (bez znaku po 

przecinku)

ogółem 08 128775 6086

w tym z centralnym ogrzewaniem zbiorowym

bez podzielników 09
13357 896

z podzielnikami 10
47491 587

Liczba mieszkańców w 
lokalach mieszkalnych

ogółem 11 11669

w tym z dostawą ciepłej wody

bez liczników 12

158

z licznikami 13

3310

Lokale socjalne

ogółem 14
772

powierzchnia użytkowa lokali w m (bez znaku po przecinku) 15
25127



 

Dział 3. Koszty i wybrane przychody na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych
Wyszczególnienie

 W tys. zł (z jednym znakiem 
po przecinku)

 0 1

Koszty

ogółem (wiersze 02+07) 01 14305.3

eksploatacji

razem (wiersze 03+04+05+06) 02 10613.3
zarządu i administracyjno-biurowe 03 4959.1

konserwacji i remontów (bez kostów utrzymania dźwigów jeżeli są księgowane 
jako świadczenie) 

04 1726.4

podatki na rzecz gminy i inne opłaty publiczno-prawne 05 556.8
pozostałe koszty 06 3371.0

świadczonych usług

razem (wiersze 08+09+10+11) 07 3692.0
centralne ogrzewanie i ciepła woda 08 1258.6

zimna woda, odprowadzenie śiceków lub wywóz nieczystości płynnych 09 1569.3
wywóz odpadów stałych 10 861.5

utrzymanie dźwigów 11 2.6

Wybrane przychody

wpłaty na remonty i konserwacje 12 325.0
inne przychody 13 7853.1

dotacje jednostki sprawozdawczej do remontów budynków 14 0.0

Dział 4. Stawki podstawowych składników opłat za lokale mieszkaniowe za grudzień 2008
Wyszczególnienie Opłata w przeliczeniu na zł gr

0 1

Czynsz, zaliczki właścicieli mieszkań na koszt zarządu 1 m2 p.u. 01 5.92
Opłata eksploatacyjna 1 m2 p.u. 02 0.00

Czynsz za lokale socjalne (dotyczy zasobów komunalnych) 1 m2 p.u. 03 2.90

Centralne ogrzewanie
bez podzielników 1 m2 p.u. 04 3.09
z podzielnikami 1 m2 p.u. 05 1.50

Ciepła woda
bez liczników 1 osobę 06 32.00
z licznikami 1 m3 07 16.36

Zimna woda, odprowadzenie ścieków lub wywóz nieczystości płynnych
bez liczników 1 osobę 08 15.76
z licznikami 1 m3 09 4.72

Wywóz odpadów stałych
1 osobę 10 8.13
1 m2 p.u. 11 0.80

 Winda
1 osobę

12 0.00


