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R E G U L A M I N 

 
zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali 
w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach 

 

 
ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA  

 
1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn.zm.)  
2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. 

Nr 188, poz. 1848 z późn.zm.)  
3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. 

Nr 80, poz. 903 z późn.zm.)  
4. Kodeks Cywilny  
5. Statut Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach.  
 

ROZDZIAŁ II. ZASADY OGÓLNE 

 
Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: 
 

 eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych, 

 eksploatacją i utrzymaniem lokali użytkowych, 

 eksploatacją i utrzymaniem garaży i miejsc postojowych i garażowych, 

 eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, 

 eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 

 eksploatacją i utrzymaniem lokali stanowiących odrębną własność. 
 
1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do użytkowników lokali, 

którymi są osoby fizyczne lub prawne korzystające z lokalu mieszkalnego, 
użytkowego lub garażu. 

 
2. Podstawą ustalania wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan 

gospodarczo-finansowy Spółdzielni uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej oraz 
postanowienia niniejszego regulaminu.  

 
3. Jeżeli po uchwaleniu planu gospodarczo-finansowego następują zmiany 

w uwarunkowaniach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Rada Nadzorcza 
podejmuje uchwałę o korekcie planu gospodarczo-finansowego oraz jeżeli to 
konieczne korekcie wysokości opłat.  
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4. Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielnia przeprowadza w 
okresach rocznych tj. obejmujących okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego 
roku kalendarzowego. 

 
5. Różnica między faktycznymi kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

a zaliczkowo pobranymi opłatami użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów 
zwiększa odpowiednio koszty lub przychody danej nieruchomości roku 
następnego. 

 
6. Wynik rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni za rok kalendarzowy 

stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych, 
użytkowych i garaży. 

 
7. Koszty i przychody z opłat za używanie lokali, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 2 

i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ewidencjonowane są i rozliczane 
odrębnie dla każdej nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 
Spółdzielni. 

  
8. Spółdzielnia z mocy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza własnymi 

lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a w oparciu o podpisaną umowę lub z mocy 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sprawuje zarząd nad lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność użytkowników lokali oraz 
wykonuje zarząd nieruchomościami wspólnymi.  

 
9. Jednostką rozliczeniową służącą do obciążania poszczególnych lokali kosztami 

jest:  
a) powierzchnia użytkowa lokali wyrażona w m2,  
b) wskazania urządzeń pomiarowych,  
c) liczba osób zamieszkałych w lokalu, 
d) liczba lokali w nieruchomości.  

 
10. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów utrzymania lokalu lub 

kosztów utrzymania powierzchni wspólnych nieruchomości jednostką fizyczną 
jest m2 powierzchni użytkowej lokali, to powierzchnią użytkową lokalu 
mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się 
w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania jak pokoje, 
przedpokoje, łazienki, ubikacje itp. pomieszczenia służące mieszkalnym 
i gospodarczym celom użytkownika. Do powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane 
bądź obudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: 
balkonów, loggii, antresol, pralni, suszarni, strychów, piwnic, klatek schodowych. 
Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części 
powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nie równoległych do podłogi (np. 
w mansardach), której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. 
Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego część wynosi od 140 cm do  220 cm to 
do powierzchni, lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego 
pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu lub jego część o wysokości 
równej i wyższej od 220 cm zalicza się w 100%. 
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11. Jeśli do rozliczenia niektórych składników czynszu kosztów utrzymania lokalu lub 
kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości jednostką rozliczeniową jest 
liczba osób zamieszkałych to liczbę osób zamieszkałych ustala się na podstawie 
złożonych oświadczeń przez mieszkańców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
Nr 1 do regulaminu. 
Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłat zaliczkowych za gaz, 
wpłacanych zaliczek na wodę zimną i wodę ciepłą oraz opłat z tytułu eksploatacji 
dźwigów.  
Do naliczeń opłaty z tytułu wywozu nieczystości przyjmuje się liczbę 
zadeklarowanych osób na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty 
wywóz odpadów.  
Jeżeli lokal jest niezamieszkały za podstawę przy ustalaniu wymiaru należnych 
opłat, naliczanych od liczby osób zamieszkałych w lokalu, przyjmowana jest jedna 
osoba. 
Użytkownik lokalu jest zobowiązany do powiadomienia Spółdzielni każdorazowo 
w przypadku faktycznej zmiany liczby osób zamieszkałych. 
W przypadku nie podania liczby osób przebywających w lokalu, lub ujawnieniu 
faktu nie zgłoszenia dodatkowych osób Spółdzielnia jest upoważniona do 
naliczenia opłat w oparciu o ustalony stan faktyczny po dokonaniu rozpoznania 
w miejscu zamieszkania przez pracowników Administracji Osiedla. Jeżeli wywiad 
okaże się nieskuteczny z przyczyn leżących po stronie użytkownika lokalu, za 
podstawę do ustalenia wymiaru należnych opłat, w części zależnej od liczby osób 
przyjmuje się liczbę osób ustaloną wg. następujących kryteriów: 

a) w lokalach o powierzchni do 30 m2 – 2 osoby, 
b) powyżej 30 m2 do 45 m2 – 3 osoby, 
c) powyżej 45 m2 do 60 m2 – 4 osoby, 
d) powyżej 60 m2 do 75 m2 – 5 osób, 
e) powyżej 75 m2 – 6 osób. 

 

ROZDZIAŁ III. ZASADY KWALIFIKOWANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW  

 
1. Koszty eksploatacji i utrzymania lokali w danej nieruchomości stanowią:  

1.1. koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania 
i podgrzania   wody, 

1.2. koszty usług rozliczenia centralnego ogrzewania w lokalu, 
1.3. koszty dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków,  
1.4. koszty legalizacji wodomierzy w lokalu,  
1.5. koszty dostawy gazu do lokalu w przypadku nieruchomości, w których 

występują zbiorcze gazomierze,  
1.6. koszty wywozu nieczystości stałych,  
1.7. koszty podatku od nieruchomości, 
1.8. koszty RTV, 
1.9. koszty konserwacji instalacji domofonowej. 
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2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej stanowią:  

 
2.1. koszty eksploatacji bieżącej: 

a) koszty utrzymania czystości i porządku: 

 koszty wynagrodzenia z narzutami sprzątaczy   

 koszty materiałów i usług, 
b) koszty konserwacji własnych: 

 koszty wynagrodzenia z narzutami konserwatorów  

 koszty materiałów i usług, 
c) koszty konserwacji zewnętrznych: 

 przeglądy instalacji gazowych 

 przeglądy instalacji elektrycznych 

 przeglądy kominiarskie 

 konserwacja oświetlenia 

 pozostałe konserwacje, 
d) koszty amortyzacji, 
e) koszty wód opadowych, 
f) koszty oświetlenia ulic i terenów, 
g) koszty podatku VAT, 
h) koszty energii elektrycznej, 
i)     koszty zarządzania, 
j)     koszty administrowania nieruchomościami;  

 
2.2.  koszty odpisu na remonty zasobów mieszkaniowych z podziałem na: 

a) remonty bieżące, 
b) termomodernizacja, 
c) remonty dźwigów; 

2.3. koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń dźwigowych;  

2.4. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. 

3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie 
Spółdzielni obejmują: 

3.1. koszty lokali wykorzystywanych bezpośrednio do działalności podstawowej 
Spółdzielni (pomieszczenia biurowe i gospodarcze) – koszty wymienione 
w  Rozdziale III. pkt 1. i 2. (z wyłączeniem pkt 2.1.i.j.) regulaminu; 

3.2. koszty lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz gruntów 
przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy – koszty wymienione 
w Rozdziale III. pkt 1. i  2. Regulaminu.  

4. Koszty nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego 
korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub 
osiedlu:  

4.1 koszty podatku od nieruchomości gruntowej, 
4.2 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów; 
4.3 koszty oświetlenia terenu;  



5 

 

 

4.4 koszty utrzymania czystości i porządku; 
4.5 koszty remontów i konserwacji nawierzchni dróg, chodników parkingów;  
4.6 pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

Spółdzielni.  

5. Koszty eksploatacji i utrzymania garaży oraz miejsc postojowych w garażu 
wielostanowiskowym obejmują: 

5.1. koszty utrzymania czystości i porządku: 
a) koszty wynagrodzenia z narzutami sprzątaczy,  
b) koszty materiałów i usług; 

5.2. koszty konserwacji własnych: 
a) koszty wynagrodzenia z narzutami konserwatorów, 
b) koszty materiałów i usług; 

5.3. koszty konserwacji zewnętrznych: 
a) przeglądy instalacji elektrycznych,  
b) konserwacja oświetlenia, jeśli nie posiadają indywidualnych liczników 

energii; 
5.4. koszty amortyzacji; 
5.5. koszty odprowadzenia wód opadowych; 
5.6. koszty oświetlenia ulic i terenów; 
5.7. koszty podatku VAT; 
5.8. koszty zarządzania; 
5.9. koszty administrowania nieruchomościami;  
5.10.  koszty wywozu nieczystości; 
5.11. koszty podatku od nieruchomości od garażu i od gruntu oraz opłata za 

wieczyste użytkowanie gruntów; 
5.12. koszty energii elektrycznej, jeśli nie posiadają indywidualnych liczników 

energii. 
 
6. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez  
   Spółdzielnię w Klubach Osiedlowych stanowią: 

6.1 koszty eksploatacji i utrzymania lokali, w których prowadzona jest 
działalność, 

6.2 koszty osobowe osób zatrudnionych do prowadzenia tej działalności, 
6.3 inne koszty bezpośrednio związane z tą działalnością. 

 
 

ROZDZIAŁ IV. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW 

 
1. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania lokali w nieruchomości 

 
1.1. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej na cele centralnego 

ogrzewania i podgrzania wody oraz koszty usług rozliczania centralnego 
ogrzewania określa Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do 
budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne 
ogrzewanie i za podgrzewanie wody użytkowej w Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach 
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1.2. Rozliczenie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków do 
lokalu oraz koszty legalizacji wodomierzy określa Regulamin rozliczania 
kosztów dostawy wody i odprowadzenie ścieków oraz eksploatacji 
wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach.  

1.3. Rozliczenie kosztów dostawy gazu do poszczególnych lokali w budynkach, 
w których występują zbiorcze gazomierze ewidencjonowane są odrębnie 
dla każdej nieruchomości. Koszty te rozliczane są na poszczególne lokale 
w budynku wg liczby osób zamieszkałych w lokalach. Dokonuje się 
rocznego rozliczenia zaliczek w poszczególnych budynkach. Różnice 
wynikające z rozliczenia stanowiące odpowiednio nadpłatę/niedopłatę 
dzielone są na liczbę osób zamieszkałych w roku rozliczeniowym w lokalu. 

1.4. Koszty wywozu nieczystości stałych ewidencjonowane są odrębnie dla 
każdej nieruchomości. Rozliczenie kosztów odbywa się zgodnie z Uchwałą 
Rady Miasta Siedlce.  

1.5. Koszty podatku od nieruchomości przypadające na poszczególne lokale 
w nieruchomości z wyłączeniem lokali o statusie odrębnej własności 
ewidencjonowane i rozliczane są odrębnie dla każdej nieruchomości 
z podziałem na podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, 
podatek od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Podatek od 
nieruchomości dotyczący lokali o statusie odrębnej własności rozliczany jest 
bezpośrednio przez właścicieli lokali w Urzędzie Miasta Siedlce. Jeśli 
w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność powodująca wzrost 
podatku od nieruchomości, to skutki tego wzrostu obciążają tylko ten lokal. 
Podatek od nieruchomości w części dotyczącej lokali użytkowych obciąża 
odpowiednio koszty tych lokali. 

1.6. Koszty eksploatacji instalacji dla potrzeb RTV są ewidencjonowane 
i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości. Powyższe dotyczy lokali 
mieszkalnych, które nie posiadają indywidualnych umów z dostawcą 
sygnału radiowego i telewizyjnego. 

1.7. Koszty utrzymania domofonów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie 
dla poszczególnych nieruchomości. Koszty utrzymania domofonów rozlicza 
się na poszczególne lokale podłączone do tej instalacji w oparciu o koszty 
rzeczywiste ponoszone przez Spółdzielnię i wynikające z umowy zawartej              
z  usługodawcą. 

 
2. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych   

nieruchomości 
 

2.1. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, 
które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli, lecz 
stanowią współwłasność wszystkich właścicieli. 

2.2. W skład nieruchomości wspólnej wchodzą elementy o zróżnicowanym 
stopniu związania z lokalami jak: klatki schodowe, korytarze (w tym 
zabudowane korytarze niestanowiące pomieszczeń przynależnych), 
suszarnie, pralnie, wózkownie, strychy, pomieszczenia techniczne, piwnice, 
dźwigi, zsypy. W skład części wspólnej nieruchomości wchodzą również 
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elementy konstrukcyjne budynków, w tym: fundamenty, mury, balkony, 
elewacje, stropy, stropodachy, dachy oraz wszelkie instalacje i urządzenia 
jak: instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wodno-
kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, przewody wentylacyjne, spalinowe 
i kominowe, rynny i rury spustowe jak również: okna, drzwi wejściowe do 
budynku, piwnic i pomieszczeń technicznych.  

2.3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej ewidencjonuje 
i rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości w oparciu o faktycznie 
poniesione koszty. Podstawę obciążenia poszczególnych nieruchomości 
kosztami stanowią faktury lub inne dokumenty księgowe potwierdzające 
fakt ich poniesienia. W przypadku braku możliwości określenia kosztów 
przypadających na daną nieruchomość, a dotyczących kilku nieruchomości, 
koszty te rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali 
w tych nieruchomościach. 

2.4. Koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń dźwigowych są 
ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku 
proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych. Koszty eksploatacji 
i utrzymania urządzeń dźwigowych stanowią:  

a) koszty energii elektrycznej,  
b) koszty ubezpieczenia majątkowego,  
c) koszty konserwacji,  
d) pozostałe koszty (np. dozór techniczny). 

 
3. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

stanowiących mienie Spółdzielni 
 

3.1. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia wykorzystywanego bezpośrednio 
do działalności podstawowej, o których mowa w Rozdziale III. pkt .3.1. 
regulaminu ewidencjonowane są wg miejsc ich powstawania, tj. 
Administracje Osiedli i Biuro Zarządu. 

3.2. Koszty te na koniec każdego roku kalendarzowego są rozliczane na 
poszczególne nieruchomości i obciążają koszty eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości wspólnych. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia 
Spółdzielni wykorzystywanego do działalności podstawowej są rozliczane 
proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali w nieruchomościach. 
Nie obciąża się tymi kosztami kosztów eksploatacji i utrzymania lokali 
użytkowych wykorzystywanych na potrzeby własne. 

3.3. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni przeznaczonego do 
wynajmu lub dzierżawy, o których mowa w Rozdziale III. pkt 3.2 
ewidencjonowane i rozliczane są odrębnie dla każdej nieruchomości. Jeżeli 
przychody z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie 
Spółdzielni przewyższają koszty ich eksploatacji i utrzymania, uzyskana 
kwota nadwyżki podlega podziałowi po zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego zgodnie z podjętą uchwałą przez Walne Zgromadzenie 
stosownie do zapisów Statutu Spółdzielni. 



8 

 

 

3.4. Koszty nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego 
korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub 
osiedlu, o których mowa w Rozdziale III. pkt .4 regulaminu ewidencjonuje 
się odrębnie dla każdej wydzielonej nieruchomości. Koszty te są rozliczane 
w skali osiedla proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali 
w nieruchomościach. 

3.5. Koszty eksploatacji i utrzymania garaży ujęte w Rozdziale III. pkt 5 
regulaminu ewidencjonowane i rozliczane są dla każdej nieruchomości 
odrębnie, proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej garaży 
w nieruchomościach, za wyjątkiem kosztów zużycia energii elektrycznej. 
Koszty energii elektrycznej zużytej w garażach i do oświetlenia 
wyodrębnionej nieruchomości garażowej rozliczane są na poszczególne 
garaże wg zasad:  

a) zużycie energii elektrycznej w garażu wg odczytów licznika energii         
elektrycznej zainstalowanego w garażu i ceny za 1 kwh energii 
elektrycznej, 

b) zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia nieruchomości 
garażowej oraz koszty opłat stałych przesyłowych i abonamentowych 
proporcjonalnie do liczby garaży w nieruchomości.  

Koszty eksploatacji i utrzymania miejsc postojowych ewidencjonowane są 
i rozliczane dla każdej nieruchomości odrębnie, proporcjonalnie do ilości 
tych miejsc w nieruchomości. 

3.6. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez 
Spółdzielnię określone w Rozdziale III. pkt 7 regulaminu ewidencjonowane 
są na wyodrębnionym koncie księgowym zgodnie z Zakładowym Planem 
Kont. Koszty te finansowane są z:  

a) opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni w wysokości 
uchwalonej przez Radę Nadzorczą 

b) opłat od osób niebędących członkami Spółdzielni, którzy korzystają 
odpłatnie z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 
podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią,  

c) innych źródeł, tj. wynajmu sali, dofinansowania uzyskanego od 
podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji publicznych, 
dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych.  

 
Różnica między kosztami a przychodami z działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej 
działalności w roku następnym.  
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ROZDZIAŁ V. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI 

 

1. Zasady podstawowe  

1.1. Członkowie Spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie lub 
własnościowe prawo do lokalu są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z:  

a) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 
przypadających na ich lokale,  

b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 
Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu 
Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.  

1.2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani 
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z:  

a) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,  
b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,  
c) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 

Spółdzielni poprzez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami  
Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.  

 
1.3. Członkowie Spółdzielni wnoszą również opłaty na pokrycie kosztów 

związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną 
przez Spółdzielnię w wysokości uchwalonej przez Radę Nadzorczą. 

1.4. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z:  

a) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 
przypadających na ich lokale,  

b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 
Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu 
Spółdzielni  oraz niniejszego regulaminu.  

1.5. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani 
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z:  

a) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,  
b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,  
c) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 

Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez 
osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu przez 
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni oraz 
niniejszego regulaminu.  

1.6. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali oraz właściciele lokali niebędący członkami 
Spółdzielni wypełniają obowiązki w zakresie regulowania opłat na takich 
samych zasadach jak członkowie Spółdzielni, z wyłączeniem obowiązku 
wnoszenia opłat na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej 
i kulturalnej. 
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1.7. Najemcy lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu są 
zobowiązani do pokrycia kosztów, o których mowa w Rozdziale III. pkt 1., 
2., 3. niniejszego regulaminu oraz obowiązani są wnosić opłaty wynikające 
z zawartych umów najmu. 

1.8. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić 
członków, co najmniej 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Zmiana wysokości wymaga uzasadnienia na piśmie. 

1.9. W przypadku zmiany wysokości opłaty na pokrycie kosztów niezależnych 
od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, 
odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić 
członków, co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale 
nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego termin.  

1.10. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości 
opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Członkowie Spółdzielni, 
osoby niebędące członkami Spółdzielni oraz właściciele lokali niebędący 
członkami mogą kwestionować zasadność wysokości opłat bezpośrednio 
na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę 
wewnątrzspółdzielczą lub sądową zobowiązani są wnosić opłaty 
w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany 
opłat spoczywa na Spółdzielni.  

1. Zasady ustalania opłat dla użytkowników lokali zajmujących lokale 

stanowiące własność Spółdzielni  

Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali określonych 

w Rozdziale III. pkt 1. regulaminu ustalane są wg następujących zasad:  

2.1. Opłaty na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej zużytej na potrzeby 
centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz na pokrycie kosztów usługi 
rozliczenia centralnego ogrzewania ustala się i rozlicza zgodnie 
z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz 
dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i za 
podgrzewanie wody użytkowej w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach. 

2.2. Opłaty na pokrycie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków 
oraz opłaty na pokrycie kosztów legalizacji wodomierzy ustala się i rozlicza 
zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy i odprowadzenie 
ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach.  

2.3. Opłaty na pokrycie kosztów dostawy gazu do lokalu w przypadku budynku, 
w których występują zbiorcze gazomierze ustala się na podstawie 
planowanych kosztów dostawy gazu do nieruchomości przypadających na 
osoby zamieszkałe w lokalu w nieruchomości.  
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2.4. Opłaty na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych ustala się                   
w  wysokości odpowiadającej:  

a) dla lokali mieszkalnych – w przeliczeniu na osobę zamieszkałą 
w lokalu wg. Uchwały Rady Miasta Siedlce, 

b) dla lokali użytkowych i garaży – w przeliczeniu do m2 powierzchni 
użytkowej lokali w nieruchomościach wg faktycznie poniesionych 
kosztów określonych w umowie zawartej z przedsiębiorstwem 
dokonującym odbioru odpadów.  

2.5. Opłaty na pokrycie podatku od nieruchomości przypadającego na dany 
lokal odpowiadają wysokości stawki podatku od nieruchomości 
zatwierdzonej przez Radę Miasta Siedlce. 

2.6. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
wspólnej i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni określonych 
w Rozdziale III. pkt 2. i 3. regulaminu ustalane są wg następujących zasad:  

a) opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
wspólnej, nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni 
odpowiadają wysokości planowanych do poniesienia w danym roku 
kosztów. Opłaty ustalone są do  m2 powierzchni użytkowej lokali 
w nieruchomościach. 

b) opłaty na konserwację urządzeń dźwigowych ustalane w wysokości 
odpowiadającej poniesionym kosztom proporcjonalnie do ilości osób 
zamieszkałych w budynku.  

c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów obciążają 
wszystkich użytkowników lokali i ustalane są na m2 powierzchni 
użytkowej lokalu. 

2.7. Opłaty dla najemców lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu 
stanowiących własność Spółdzielni wynikają z indywidualnych stawek 
najmu określonych w umowach najmu. Wysokość opłat za wynajem lub 
dzierżawę ustala Zarząd Spółdzielni, przy czym obowiązujący czynsz nie 
może być niższy od ponoszonych kosztów.  

 
3. Zasady ustalania pozostałych opłat  
 

3.1. Użytkownicy lokali posiadający dodatkowe komórki, nieprzypisane do lokali 
mieszkalnych wnoszą opłatę na podstawie odrębnej kalkulacji, stanowiącej 
załącznik do Planu gospodarczo – finansowego. Opłaty za dodatkowe 
komórki stanowią pożytki z nieruchomości wspólnej i zasilają fundusz na 
remonty tej nieruchomości. 

3.2. W uzasadnionych przypadkach, gdy sposób używania lokalu mieszkalnego 
lub pomieszczeń do niego przynależnych powoduje wzrost kosztów 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej, w oparciu o kalkulację 
kosztów użytkownik lokalu wnosi dodatkową opłatę. 

3.3. W przypadku wystąpienia mieszkańców z wnioskiem o dodatkowe 
sprzątanie klatek schodowych w ilości 50%+1, mieszkańców obciąża się 
kosztami wynikającymi z kalkulacji zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. 
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ROZDZIAŁ VI. ZASADY ROZLICZANIA POŻYTKÓW I INNYCH PRZYCHODÓW 
SPÓŁDZIELNI  
 

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, po pokryciu kosztów 
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem są rozliczane proporcjonalnie do m2 
powierzchni użytkowej lokali w nieruchomości. 

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej przypadają właścicielom 
lokali, członkom Spółdzielni posiadającym spółdzielcze prawa do lokali, oraz 
osobom posiadającym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niebędącymi 
członkami Spółdzielni.  

3. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni (w tym 
z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni) po 
pokryciu kosztów tej działalności przypadają członkom Spółdzielni.  

4. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni 
stanowią nadwyżkę bilansową, której podziału dokonuje Walne Zgromadzenie po 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 

5. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej oraz własnej działalności 
gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
prawnych.  

 

ROZDZIAŁ VII. TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI  

 

1. Opłaty za używanie lokali, o których mowa w Statucie Spółdzielni powinny być 
uiszczane, co miesiąc z góry do 20-tego każdego miesiąca.  
Najemcy lokali regulują opłaty w terminie określonym w umowach najmu.  

2. Za termin wpłaty uważa się termin wpływu środków na rachunek bankowy 
Spółdzielni.  

3. Za opłaty, o których mowa w Statutucie Spółdzielni odpowiadają solidarnie 
z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni 
lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące 
w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, 
a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzialność wyżej 
wymienionych osób ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich 
stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.  
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ROZDZIAŁ VIII. BONIFIKATY W OPŁATACH ZA UŻYWANIE LOKALI 
I ODSZKODOWANIA 

 

1. W przypadku trwającej dłużej niż 3 dni przerwy w funkcjonowaniu dźwigu, 
zbiorczej anteny radiowo-telewizyjnej lub domofonu użytkownikom lokali 
przysługuje obniżka opłat w wysokości 1/30 danego składnika opłaty miesięcznej 
za każdy dzień przerwy w funkcjonowaniu tych urządzeń. 

 
2. W przypadku obniżenia standardu użytkowania lokalu w wyniku 

niezadowalającego poziomu świadczonych usług lub niewykonaniu przez 
Spółdzielnię obciążających ją remontów Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję 
o przyznaniu członkowi zamieszkałemu w tym lokalu odszkodowania w formie 
obniżenia opłat za używanie lokalu. Przy przyznaniu odszkodowania Zarząd 
bierze pod uwagę przyznany już upust zgodnie z postanowieniami ust. 1. 
Podejmując taką decyzję Zarząd ustala jednocześnie, jakie działania i w jakim 
terminie zostaną podjęte w celu poprawy warunków użytkowania lokalu. 
O podjętych działaniach w tych sprawach Zarząd informuje Radę Nadzorczą na 
najbliższym posiedzeniu. 

3. Obniżki w opłatach (bonifikaty i odszkodowania) rozlicza się z użytkownikami 
lokali w okresach miesięcznych. Kwoty udzielonych bonifikat i przyznanych 
odszkodowań stanowią zmniejszenie przychodów związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości. 

 

ROZDZIAŁ IX    POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Niniejszy regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej SSM Nr 
49/2013r z dnia 28 sierpnia 2013r. i obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z póź.zm.), ustawy z 16 września 1982r. 
Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz.1848 z póź.zm. (Kodeksu 
Cywilnego oraz Statutu Spółdzielni). 

3. Traci moc: Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi – bez kosztów c.o. i 
c.w.) oraz ustalania opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej              
Nr 10/43/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi 
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/63/2006 z dnia 28 czerwca 2006r. oraz 
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/92/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. 

 

 
 
 
 


