
III 
REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW 

WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z 
LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia wstępne

Podstawę prawną w zakresie rozliczeń za wywóz nieczystości stałych stanowią:
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z  dnia  15.12.2000 r.  Dz.U.  4 z 

2001 poz. 27 z późn. zm.,
- Statut Spółdzielni.

ROZDZIAŁ II

Postanowienia szczegółowe

1. Celem  niniejszego  regulaminu  jest  ustalenie  zasad  rozliczania  kosztów 
wywozu nieczystości  stałych z  lokali  mieszkalnych i  użytkowych Osiedli 
administrowanych  przez  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „SEGMENT” 
/Jednostki B-1, C-1 Zachód, C-1 Wschód/.

2. Koszty wywozu nieczystości stałych osobno dla lokali mieszkalnych i lokali 
użytkowych  ustalane  są  w  oparciu  o  fakturę,  wystawioną  przez  formę 
zajmującą  się  wywozem  nieczystości,  zgodną  z  umową  zawartą  przez 
Spółdzielnię.

ROZDZIAŁ III

Ustalanie opłat za wywóz nieczystości stałych

1. Opłaty za wywóz nieczystości ustala się osobno dla lokali mieszkalnych i 
lokali użytkowych.

2. Osoby  posiadające  tytuły  do  lokali  wnoszą  miesięczne  opłaty  za  wywóz 
nieczystości stałych wraz z opłatą eksploatacyjną z góry dnia 10-go każdego 
miesiąca.

3. Opłaty  za  wywóz  nieczystości  stałych  ustala  się  od  mieszkańca 
zameldowanego w lokalu mieszkalnym w wysokości 1,643 m3 rocznie.

- w przypadku zamieszkiwania w lokalu osób nie zameldowanych liczba osób 
będzie ustalana na podstawie oświadczenia dysponenta lokalu,
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- gdy nie zameldowana jest żadna osoba w lokalu opłata ustalana będzie od 1 
osoby.

4. Opłatę za wywóz nieczystości stałych z lokalu użytkowego ustala się poprzez 
przemnożenie ilości m2 powierzchni użytkowej lokalu przez współczynnik 
gromadzenia  nieczystości  uzależniony  od  rodzaju  prowadzonej 
działalności /załącznik nr 1/ w przeliczeniu na 1 miesiąc.

5. Zmiana ilości osób dla których jest naliczana opłata za wywóz nieczystości 
stałych  następuje  po  zgłoszeniu  na  piśmie  tej  zmiany  przez  dysponenta 
mieszkania od miesiąca następnego od dnia zgłoszenia.

6. Zmiana ilości wywozu nieczystości stałych z lokali użytkowych wynikła ze 
zmiany prowadzonej działalności czy wynikła z rozpoczęcia czy zaprzestania 
działalności  następuje  od  m-ca  następnego  od  dnia  zgłoszenia  przez 
użytkownika  lokalu  potwierdzonego  urzędowo,  pod  warunkiem,  że 
zgłoszenie  nastąpi  nie  później  niż  21  dni  przed  zmianą.  W  przypadku 
niedochowania tego terminu zmiana ilości wywozu nieczystości nastąpi od 
miesiąca drugiego od zgłoszenia.

ROZDZIAŁ IV

Metoda rozliczania kosztów wywozu nieczystości 

1. Ilość  nieczystości  stałych  gromadzonych  miesięcznie  przez  mieszkańców 
Osiedli  ustala  się  wg  osób  zameldowanych  oraz  zamieszkujących  wg 
oświadczenia dysponenta mieszkania podanych do wiadomości Spółdzielni.

2. Ilość gromadzonych miesięcznie nieczystości z lokali użytkowych ustala się 
wg prowadzonej w nich działalności sumując te wielkości.

3. Spółdzielnia na podstawie posiadanych danych określa osobno w Umowie z 
firmą wywożącą nieczystości  stałe wielkości  wywozu wyrażoną w m3 na 
miesiąc oraz koszt wywozu tych nieczystości za 1 m3.

4. W  zależności  od  ustalonej  i  określonej  w  Umowie  ceny  wywozy  1  m3 
nieczystości Spółdzielnia określa dla dysponentów lokali cenę jednostkową 
w oparciu o ustalenia określone w Rozdziale III pkt. 3 i 4.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

1. Liczbę  osób  dla  których  jest  naliczana  miesięczna  stawka  za  wywóz 
gromadzonych nieczystości stałych będzie aktualizowana w umowie z firmą 
zajmującą się wywozem na koniec 1-go kwartału każdego roku i przy każdej 
zmianie ceny wywozu nieczystości.  Ewentualne różnice będą korygowane 
aneksem do tej umowy.
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2. Ilość m3 nieczystości stałych z lokali użytkowych będzie aktualizowana z 
firmą wywozową w każdym przypadku spowodowanym zmianą działalności 
w  lokalu  mającym  wpływ  na  ilość  gromadzonych  nieczystości  oraz  w 
przypadku  zaprzestania  oraz  rozpoczęcia  działalności.  Dopuszcza  się  też 
indywidualne ustalenia współczynnika wywozu nieczystości stałych z lokali 
użytkowych  inne  niż  wynikające  z  załącznika  nr  1  za  zgodą  firmy 
wywożącej  nieczystości  pod warunkiem,  że  zostaną  one  uwzględnione  w 
umowie z tą firmą.

3. Wszelkie  sprawy  nie  uwzględnione  niniejszym  regulaminem  podlegają 
rozstrzygnięciu  przez  Zarząd  Spółdzielni  na  wniosek  zainteresowanego 
dysponenta lokalu.

4. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w 
dniu 22.01.2008 r.  Uchwała nr  2/08 i obowiązuje od 01.01.2008 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz współczynników gromadzenia nieczystości stałych dla lokali  
użytkowych w zależności od prowadzonej działalności

1. lokale handlowe spożywczo-warzywne – 0,65 m3/m2/rok,
2. lokale handlowe spożywczo –przemysłowe, spożywcze – 0,5 m3/m2/rok,
3. lokale handlowe – apteki, drogerie – 0,35 m3/m2/rok,
4. lokale handlowe przemysłowe, usługowe, kwiaciarnie, fryzjerskie,  krawieckie,  bary, 

pocztowe – 0,25 m3/m2/rok,
5. lokale pozostałe w tym biura, wypożyczalnie, gabinety lekarskie – 0,15 m3/m2/rok,
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