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Informacja o kosztach miesięcznych związanych z lokalami w sprawie których wpłynęły wnioski                   

o wykup. 

 

1.    Piłsudskiego 33 lok. 38 

       Ilość zamieszkujących osób: 3 

       Opłata za lokal: 616,82/ m-c, w tym  251,52 opłata za czynsz. 

       Pozostała kwota przypada na opłaty eksploatacyjne (odpady, co, antena, woda, ścieki).  

Koszty odprowadzane do Wspólnoty  - zal. za lokal – 1,80 zł/m2 x 42,6 m/2 =  76,68 

                                                              f. remontowy – 1,70 zł/m2 x 42,6 m/2 =  72,42  

                                                                                                    Razem koszty: 149,10 

2.       Dembowskiej 1 lok. 25 

       Ilość zamieszkujących osób: 5 

       Opłata za lokal: 1 063,45/m-c, w tym  279,76 opłata za czynsz. 

       Pozostała kwota przypada na opłaty eksploatacyjne (odpady, co, antena, woda, ścieki).  

Koszty odprowadzane do wspólnoty  - zal. za lokal – 2,90 zł/m2 x 52 m/2 =  150,80 

                                                            f. remontowy – 2,00 zł/m2 x 52 m/2 =   104,00  

                                                                                                  Razem koszty:  254,80 

3.       Okólna 3 lok. 6 

       Ilość zamieszkujących osób: 4 

       Opłata za lokal: 597,60/ m-c., w tym  254,00 opłata za czynsz. 

       Pozostała kwota przypada na opłaty eksploatacyjne (odpady, energia elektr. części 

wspólnych, woda, ścieki).  

Koszty odprowadzane do wspólnoty  - zal. za lokal – 2,00 zł/m2 x 50 m/2 =  100,00 

                                                            f. remontowy – 4,50 zł/m2 x 50 m/2 =   225,00  

                                                                                                  Razem koszty: 325,00 
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4.       Inżynierska 13/15 lok. 30 

       Ilość zamieszkujących osób: 1 

       Opłata za lokal: 231,33/ m-c, w tym  176,63 opłata za czynsz. 

       Pozostała kwota przypada na opłaty eksploatacyjne (odpady, woda, ścieki).  

Koszty odprowadzane do wspólnoty  - zal. za lokal – 2,30 zł/m2 x 32,83 m/2 =  75,51 

                                                            f. remontowy – 2,90 zł/m2 x 32,83 m/2 =  95,21  

                                                                                                    Razem koszty: 170,72 

 

 

5.       Inżynierska 13/15 lok. 95 

       Ilość zamieszkujących osób: 2 

       Opłata za lokal: 355,05 w tym  245,65 opłata za czynsz. 

       Pozostała kwota przypada na opłaty eksploatacyjne (odpady, woda, ścieki).  

Koszty odprowadzane do wspólnoty  - zal. za lokal – 2,30 zł/m2 x 45,66 m/2 =  105,02 

                                                            f. remontowy –  2,90 zł/m2 x 45,66 m/2 =  132,41  

                                                                                                    Razem koszty:    237,43 

 

6.       Ogólna 3 lok. 1 

       Ilość zamieszkujących osób: 4 

       Opłata za lokal: 474,80 w tym  254,00 opłata za czynsz. 

       Pozostała kwota przypada na opłaty eksploatacyjne (odpady, energia elektr. Części 

wspólnych, woda, ścieki).  

Koszty odprowadzane do wspólnoty  - zal. za lokal – 2,00 zł/m2 x 50 m/2 =  100,00 

                                                            f. remontowy – 4,50 zł/m2 x 50 m/2 =  225,00  

                                                                                                    Razem koszty: 325,00 
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