
 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Regon jednostki (firmy): 00051614600000
Nazwa jednostki (firmy):
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU                                    
                                                             

M-03
Sprawozdanie o kosztach utrzymania 
zasobów lokalowych oraz stawkach 

opłat w budynkach z lokalami 
mieszkalnymi za rok 2012

www.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny

20-068 Lublin
ul. St. Leszczyńskiego 48

PKD: 8411Z Kierowanie 
podstawowymi 
rodzajami 
działalności 
publicznej

Przekazać/wysłać w terminie do dnia 30 marca

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię i Nazwisko: Telefon: E-mail:

Arkadiusz Walkiewicz 48 36 20 391  

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy 
 

Nazwa i adres administratora lub zarządcy Urząd Miejski w Radomiu, ul. 
Jana Kilińskiego 30 26-600 

Radom
Numer identyfikacyjny - REGON administratora lub zarządcy 000516146
Nazwa osiedla, dla którego sporządzone jest sprawozdanie (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych)  
Czy w 2012 roku jednostka posiadała (administrowała, zarządzała) zasoby mieszkaniowe dla których ustalane były 
koszty?

Tak [ X ]
Nie [    ]

Czy jednostka dla tych zasobów prowadziła ewidencję kosztów oraz stawki opłat? Tak [ X ]
Nie [    ]

Dział 2. Informacje o zasobach lokalowych (dla których ustalone są koszty) stan w dniu 31 XII
Liczba budynków z lokalami mieszkalnymi 01 186
   w tym z windą 02 0

Wyszczególnienie
Lokale

mieszkalne użytkowe

Liczba lokali (w 
budynkach wykazanych w 

wierszu 01)

ogółem 03 3097 74

w tym

z dostawą ciepłej wody
bez liczników 04 26 25
z licznikami 05 1421 18

z centralnym ogrzewaniem zbiorowym
bez podzielników 06 395 31
z podzielnikami 07 1219 18

Powierzchnia użytkowa 
lokali w m2 (bez znaku po 

przecinku)

ogółem 08 125643 6235

w tym z centralnym ogrzewaniem zbiorowym

bez podzielników 09
12615 3506

z podzielnikami 10
55205 695

Liczba mieszkańców w 
lokalach mieszkalnych

ogółem 11 9264

w tym z dostawą ciepłej wody

bez liczników 12

66

z licznikami 13

4196

Lokale socjalne

ogółem 14
1190

powierzchnia użytkowa lokali w m (bez znaku po przecinku) 15
36388



 

Dział 3. Koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych
Wyszczególnienie

 W tys. zł (z jednym znakiem 
po przecinku)

 0 1

Koszty

ogółem (wiersze 02+07) 01 13055.0

eksploatacji

razem (wiersze 03+04+05+06) 02 7863.1
zarządu i administracyjno-biurowe 03 4710.8

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

04 1880.6

podatki na rzecz gminy i inne opłaty publiczno-prawne 05  
pozostałe koszty 06 1271.7

świadczonych usług

razem (wiersze 08+09+10+11) 07 5191.9
centralne ogrzewanie i ciepła woda 08 2522.6

zimna woda, odprowadzenie śiceków lub wywóz nieczystości płynnych 09 1898.7
wywóz odpadów stałych 10 770.6

utrzymanie dźwigów 11 0.0

Dział 4. Stawki podstawowych składników opłat za lokale mieszkalne za grudzień 2012r.
Wyszczególnienie Opłata w przeliczeniu na zł gr

0 1

Czynsz 1 m2 p.u. 01 5.30
Zaliczki właścicieli mieszkań na koszt zarządu 1 m2 p.u. 02  

Opłata eksploatacyjna 1 m2 p.u. 03  
Czynsz za lokale socjalne (dotyczy zasobów komunalnych) 1 m2 p.u. 04 1.84

Centralne ogrzewanie
bez podzielników 1 m2 p.u. 05 4.00

z podzielnikami 1 m2 p.u. 06 3.10

Ciepła woda
bez liczników 1 osobę 07 0.00
z licznikami 1 m3 08 21.54

Zimna woda, odprowadzenie ścieków lub wywóz nieczystości płynnych
bez liczników 1 osobę 09 30.65
z licznikami 1 m3 10 7.96

Wywóz odpadów stałych
1 osobę 11 7.16
1 m2 p.u.

12 1.27

 Winda
1 osobę

13 0.00

1 m2 p.u.
14 0.00


