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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al.Niepodległości 208,00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl
M-03
Sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi
za rok 2010
Przekazać/wysłać w terminie do dnia 30 marca 2011 r.
Urząd Statystyczny w Lublinie
20-068 Lublin ul.St.Leszczyńskiego 48
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3,   poz. 14, z późn. zm.) 
Uwaga !  Po wprowadzeniu numeru REGON i zatwierdzeniu klawiszem "enter", pola w dziale 1 wypełnią się automatycznie.
Dział 1. Dane identyfikacyjne jednostki sprawozdawczej
 Położenie zasobów lokalowych. 
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Nazwisko
Imię
Adres
Dział 2. Informacje o zasobach  lokalowych (dla których ustalane są koszty) - stan w dniu 31 XII
Liczba budynków z lokalami mieszkalnymi
01
	w tym z windą
02
        Wyszczególnienie
Lokale
mieszkalne
użytkowe
0
1
2
 ogółem
03
Liczba lokali
z dostawą
 bez liczników
04
(w budynkach
w tym
ciepłej wody
 z licznikami
05
wykazanych
z centralnym 
 bez podzielników
06
w wierszu 01)
ogrzewaniem zbiorowym
 z podzielnikami
07
Powierzchnia
 ogółem
08
użytkowa lokali w m2
w tym z centralnym
 bez podzielników 
09
(bez znaku po przecinku)
ogrzewaniem zbiorowym
 z podzielnikami
10
Liczba mieszkańców
 ogółem
11
w lokalach
w tym z dostawą ciepłej wody
 bez liczników
12
mieszkalnych
 z licznikami
13
Lokale socjalne
 ogółem
14
(wypełniają gminy dla budynków którymi zarządzają) 
powierzchnia użytkowa lokali w m2(bez znaku po przecinku)
15
Dział 3. Koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych 
Wyszczególnienie
W tys. zł
(z jednym znakiem po przecinku)
0
1
   Ogółem (wiersze 02 + 07)
01
razem (wiersze 03+04+05+06)
02
	zarządu i administracyjno-biurowe
03
Eksploatacji
konserwacji i remontów (bez kosztów utrzymania dźwigów jeżeli są księgowane jako świadczenia)
04
	podatki na rzecz gminy
05
	pozostałe koszty
06
razem (wiersze 08+09+10+11)
07
	centralne ogrzewanie i ciepła woda
08
Świadczonych usług
zimna woda, odprowadzanie ścieków lub wywóz nieczystości płynnych
09
	wywóz odpadów stałych
10
         utrzymanie dźwigów (nie dotyczy w spólnot mieszkaniowych)
11
Dział 4. Stawki podstawowych składników opłat za lokale mieszkalne za grudzień 2010 r. 
Wyszczególnienie
Opłata w przeliczeniu na
zł
gr
0
1
 Czynsz, zaliczki właścicieli mieszkań na koszt zarządu
1 m2 p.u.
01
 Opłata eksploatacyjna  (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych)
1 m2 p.u.
02
 Czynsz za lokale socjalne  (dotyczy zasobów komunalnych)
1 m2 p.u.
03
Centralne ogrzewanie
 bez podzielników
1 m2 p.u.
04
 z podzielnikami
1 m2 p.u.
05
Ciepła woda
 bez liczników
1 osobę
06
 z licznikami
1 m3
07
Zimna woda, odprowadzanie ścieków lub wywóz
 bez liczników
1 osobę
08
nieczystości płynnych
 z licznikami
1 m3
09
 Wywóz odpadów stałych
1 osobę
10
1 m2 p.u.
11
Winda (nie dotyczy w spólnot mieszkaniowych)
1 osobę
12
1 m2 p.u.
13
Indeks
Komunikat
Numer
Pole Id
Strona Id
Uznaniowy
Proszę o sprawdzenie poniższych błędów na Portalu Sprawozdawczym.
Objaśnienia
do formularza M-03
Formularz M-03 przeznaczony jest dla jednostek sprawozdawczych posiadających własne zasoby mieszkaniowe.
Dział 1. Dane identyfikacyjne zasoby jednostki sprawozdawczej
W wierszu 1 należy wpisać symbol rodzaju jednostki zobowiązanej do sporządzenia sprawozdania:
- Symbol 1 - oznacza jednostkę komunalną dla zasobów mieszkaniowych gminy, znajdujących się w domach komunalnych z pominięciem mieszkań stanowiących własność gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- Symbol 2 - oznacza zakład pracy (z wyjątkiem PKP) dla zasobów mieszkaniowych znajdujących się w domach zakładowych z pominięciem mieszkań stanowiących własność zakładów pracy w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- Symbol 3 - oznacza jednostkę Skarbu Państwa z pominięciem mieszkań stanowiących własność Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- Symbol 4 - oznacza spółdzielnie mieszkaniowe, z pominięciem mieszkań stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- Symbol 5 - oznacza Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- Symbol 6 - oznacza inny podmiot, tj. developerów, związki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, samorządy zawodowe i gospodarcze, z pominięciem mieszkań stanowiących własność tych jednostek w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- Symbol 7 - oznacza wspólnotę mieszkaniową.
W wierszach 2 i 3 - należy wpisać województwo i powiat położenia zasobów mieszkaniowych, dla których sporządzone jest sprawozdanie.
W wierszu 4 - należy wpisać liczbę odrębnych sprawozdań sporządzonych dla gminy lub liczbę odrębnych administracji/zarządów (jeżeli do administrowania zasobami utworzonych zostało kilka administracji prowadzących odrębną rachunkowość) oraz kolejnego numeru formularza wypełnionego dla gminy, zakładu (maksymalny numer formularza powinien być zgodny z liczbą sprawozdań wykazanych w pierwszym polu tego wiersza.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych należy wpisać liczbę osiedli prowadzących odrębne rozliczenie kosztów (jeżeli koszty rozliczane są dla całej spółdzielni wpisać "1") oraz podać kolejny numer formularza wypełnionego dla spółdzielni mieszkaniowej;
maksymalny numer formularza powinien być zgodny z liczbą sprawozdań wykazanych w pierwszym polu tego wiersza.
W wierszu 5 - należy podać adres administratora lub zarządcy, a w  wierszu 6 jego numer identyfikacyjny - REGON.
Uwaga!
W przypadku, gdy gmina do zarządzania zasobami utworzyła odrębne administracje nie należy sporządzać zbiorczego sprawozdania dla całej gminy.
Zasoby mieszkaniowe Agencji Nieruchomości Rolnych, które zostały przekazane w administrację spółdzielniom mieszkaniowym powołanym przez Agencję do administrowania zasobami mieszkaniowymi (które to spółdzielnie posiadają numer identyfikacyjny REGON) w wierszu 1 muszą być oznaczone symbolem "3" (jako zasoby Skarbu Państwa).
Jeżeli jednostka sprawozdawcza do administrowania swoimi zasobami, położonymi w tym samym województwie, utworzyła kilka administracji prowadzących odrębną rachunkowość, to każda administracja sporządza odrębne sprawozdanie dla każdego powiatu, w którym położone są zasoby przez nią administrowane.
Jeżeli wspólnota obejmuje więcej niż jeden budynek położony w tym samym powiecie (tj. zapis w dziale 2 wiersz 01 jest większy niż 1), to sporządza sprawozdanie zbiorcze.
W wierszu 7 - należy podać nazwę osiedla, dla którego sporządzane jest sprawozdanie (jeżeli spółdzielnie mieszkaniowe posiadają osiedla stanowiące odrębne jednostki rozliczania kosztów, tj. prowadzące odrębną księgowość).
Dział 2. Informacje o zasobach lokalowych (dla których ustalane są koszty)
W wierszu 03 należy wykazać liczbę lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Jednostka sprawozdawcza np. zakład pracy, gmina (z wyjątkiem wspólnot mieszkaniowych) na sprawozdaniu wykazuje dane o lokalach  znajdujących się w budynkach w całości stanowiących jej własność.  Wspólnota mieszkaniowa wykazuje wszystkie lokale (mieszkalne, użytkowe) stanowiące własność zarówno osób fizycznych jak i innych podmiotów.
Przy wykazywaniu lokali mieszkalnych należy kierować się odrębnością konstrukcyjną tych jednostek, zgodnie z definicją samodzielnego lokalu mieszkalnego, zawartą w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.) niezależnie od ilości zawartych umów najmu poszczególnych izb wchodzących w skład danego lokalu. W rozumieniu ustawy, lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych. Jest to również budynek mieszkalny, w którym znajduje się tylko 1 lokal (dom jednorodzinny).
Jako lokale użytkowe należy wykazać lokale wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, zajmowane na zasadzie umowy najmu, a w budynkach wspólnot mieszkaniowych również lokale stanowiące wyodrębnione własności, znajdujące się w budynkach (wykazanych w wierszu 01), w których zlokalizowane są mieszkania. Należy wykazać: lokale handlowe, usługowe, produkcyjne, różne gabinety, pracownie.
Należy tu uwzględnić również lokale, w których na koniec 2008r. nie była czasowo prowadzona działalności gospodarcza (np. były do wynajęcia, w remoncie). Do lokali użytkowych nie zalicza się garaży oraz pomieszczeń wspólnych.
W wierszach 05, 07, 10, 13 należy wykazać tylko wielkości, które dotyczą lokali wyposażonych w indywidualne liczniki pomiarowe.
Za mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie zbiorowe uznaje się takie, które są podłączone do instalacji doprowadzającej ciepło:
 - z centralnego źródła wytwarzania, tj. elektrociepłowni, ciepłowni lub lokalnej kotłowni za pomocą sieci,
 - ze źródła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy.
W wierszach 14 i 15 (wypełniają tylko gminy) - należy wykazać dane o lokalach socjalnych, tj. takich, które wynajęte zostały przez gminę na podstawie umowy o najem lokalu socjalnego, zawartej zgodnie z art.23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Liczba tych lokali powinna być uwzględniona w
ogólnej liczbie lokali mieszkalnych wykazanych w wierszu 03.
Dział 3. Koszty na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych
Jeżeli jednostka sprawozdawcza przekazała swoje zasoby mieszkaniowe w administrację zleconą, to sprawozdanie powinna wypełnić jednostka prowadząca rachunkowość zgodnie z tym, jakimi kwotami zostały obciążone zasoby lokalowe zleceniodawcy w poszczególnych pozycjach kosztów.
W wierszach 01 - 11 należy wykazać koszty utrzymania zasobów lokalowych poniesionych przez jednostkę sprawozdawczą w 2008 r. zgodnie z zaksięgowanymi kwotami, przyjętymi do bilansu finansowego jednostki.
W wierszach 12 - 14 należy wykazać kwotę wybranych przychodów (należności), która powinna wpłynąć do kasy jednostki sprawozdawczej w 2008 r.
W wierszu 02 należy wykazać wszystkie koszty eksploatacyjne łącznie z podatkiem VAT, poniesione przez jednostkę sprawozdawczą na utrzymanie własnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych, na które składają się:
 - koszty zarządu i administracyjno-biurowe,
 - koszty konserwacji i remontów,
 - podatki na rzecz gminy i inne opłaty publiczno - prawne,
 - pozostałe koszty nie zaliczone do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii.
W wierszu 03 należy wykazać wszystkie koszty zarządu i administracyjno-biurowe, które obciążają koszty zasobów mieszkaniowych, na które składają się:
 - wynagrodzenia pracowników zarządu i administracji wraz ze oświadczeniami (bez wynagrodzenia dozorców),
 - koszty biurowe, pocztowe, łączności, opłaty bankowe, sądowe,
 - zakup materiałów, utrzymanie sprzętu, koszty związane z zakupem materiałów biurowych,
 - koszty utrzymania lokali zarządu i administracji,
 - inne związane z funkcjonowaniem administracji.
 
 
 
 
 
 
8.2.1.3144.1.471865.466429
Pole to powinno być wypełnione.
Pole email administratora powinno być wypełnione.
                       -- wybierz --
Pole email osoby sporządzającej sprawozdanie powinno być wypełnione.
2
W dziale 2 wiersz 5 rubryka 1, w dziale 4 wiersz 7 rubryka 1, wiersz 9 rubryka 1 powinny by  wypełnione.
Wysłanie formularza powoduje nadpisanie danych już znajdujących się na Portalu Sprawozdawczym.
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