
 
 

R E G U L A M I N 
==================== 

naliczania opłat z tytułu wywozu nieczystości 
w zależności od ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym 

SM „ Zdrój” 
 

§ 1. 
 
1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad rozliczania kosztów wywozu nieczystości 

stałych z lokali mieszkalnych administrowanych przez SM „Zdrój” 
2. Użytkownicy lokali użytkowych zawierają umowy na wywóz nieczystości 

bezpośrednio z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w tym zakresie. 
3. W stosunku do niewielkich lokali użytkowych, które takowych umów nie zawarły, 

obciążenie kosztami ustalane jest w formie ryczałtu lub ustala się w stawce 
eksploatacyjnej, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności. 

 
§ 2. 

 
1. Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują koszty spółdzielni związane z 

opłatami: 
a) za wywóz nieczystości na rzecz przedsiębiorstw świadczących usługi w tym 

zakresie na podstawie zawartych umów, 
b) za dzierżawę pojemników do składowania nieczystości ( o ile spółdzielnia z nich 

korzysta). 
2. Koszty  wywozu nieczystości stałych, są: 

a) ustalane na podstawie faktur wystawianych przez poszczególne firmy 
wywozowe, 

b) ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, budynku lub 
grupy budynków, 

c) rozliczane na poszczególne lokale mieszkalne proporcjonalnie do liczby osób 
zamieszkałych w tychże lokalach, 

d) ustalane w jednakowej wysokości dla wszystkich zamieszkałych w danej 
nieruchomości, budynku lub grupie budynków. 

 
§ 3. 

 
1. Do ustalenia wysokości kosztów zależnych od liczby osób zamieszkałych stają się 

następujące zasady; 
a) obowiązek zgłoszenia ilości zamieszkałych w lokalu osób spoczywa na 

właścicielu lokalu, 
b) gdy w mieszkaniu nie przebywa żadna osoba, miesięczną opłatę za wywóz 

nieczystości stałych, ustala się tak jak w przypadku mieszkań zajmowanych 
przez jedną osobę, 

2. Spółdzielnia nie pobiera opłat od osób czasowo przebywających poza miejscem 
zamieszkania, jeżeli okres ich czasowej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż 
2 miesiące. Nie dotyczy przypadku wymienionego w ust.1 pkt b) Podstawą  do 
zwolnienia jest: 

1) wymeldowanie stałe lub czasowe, potwierdzone dokumentem z Urzędu 
Miejskiego, 



 
 
 

2) zgłoszenie i udokumentowanie nieobecności z tytułu: 
a) odbywania długoterminowej służby wojskowej, 
b) pobytu w zakładzie lecznictwa zamkniętego, 
c) pobytu w zakładzie karnym, 
d) odbywania studiów poza granicami kraju, 
e) wykonywanie pracy poza granicami kraju na podstawie zawartych 

kontraktów, 
3. Zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu oraz wynikające stąd zmiany naliczeń 

opłat dokonuje się od pierwszego dnia następnego miesiąca od złożenia wniosku. 
4. Brak powiadomienia o zmniejszeniu liczby osób zamieszkujących w lokalu nie daje 

podstawy do zwrotu nadpłaconych kwot i dokonania korekty naliczeń wstecz. 
5. Brak powiadomienia o zwiększeniu liczby osób zamieszkujących w lokalu lub brak 

zgłoszenia powrotu osób zwolnionych na podstawie pkt.2 ust.2) powoduje wsteczne 
obciążenie przez Spółdzielnię należną kwotą za okres braku zgłoszenia. 

 
§ 4. 

 
1. Członek spółdzielni, osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, właściciel mieszkania nie będący członkiem spółdzielni jak również osoba 
zajmująca lokal bez tytułu prawnego są obowiązani na bieżąco aktualizować dane 
dotyczące liczby osób zamieszkałych. 

2. Dział Czynszów dokonuje zmiany wymiaru opłaty zależnej od ilości osób wyłącznie 
na podstawie pisemnej informacji złożonej przez użytkownika lokalu. 

 
§ 5. 

 
1. W przypadku zamieszkiwania dodatkowych osób i nie zgłoszenia tego przez 

użytkownika lokalu w Dziale Czynszów do ustalenia wysokości opłat, Spółdzielnia 
w oparciu o własne ustalenia ( oświadczenia sąsiadów), naliczy opłaty za cały 
okres zamieszkiwania takiej osoby lub osób, a jeżeli nie można ustalić daty 
początkowej, za okres trzech miesięcy wstecz od momentu stwierdzenia faktu. 

 
§ 6. 

 
W przypadkach nie przewidzianych niniejszym regulaminem, użytkownik lokalu może 
uzyskać zwolnienie z opłat za osoby zamieszkujące i czasowo przebywające poza 
stałym miejscem zamieszkania, jeżeli udokumentuje fakt ich pobytu poza stałym 
miejscem zamieszkania, wówczas indywidualne decyzje w takich sprawach podejmie 
Zarząd Spółdzielni 

§ 7. 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku. 
2. Regulamin przyjęto Uchwałą Nr 39/2010r. Rady Nadzorczej w dniu 21.10.10 r.  


