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Regulamin prryjmowania w poczet czlonktiw, ustanawiania praw do lokali i zamiany
mieszkari w Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

Dzialajqc na podstawie $ 50 ust. 1 pkt 13 i $ 100 statutu, Rada Nadz ercza Bydgoskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej uchwala co nastppuj e:

I. Postanowienia og6lne.

$r
1. Regulamin niniejszy opracoweny zostatr na podstawie:

a. ustawy z dnta 16.09.1982 r. * Prawo Sp6ldzielcze (tekst jednolity - Dz. lJ . z 2A03r
Nr 188 poz. 1848 ze zm.) rwanqdalej,,prawem sp6ldzielczym", ustawy z drila
15.L2.2000r o sp6ldzielniach mieszkaniowych (teks jednolity Dz. IJ z 2003r Nr 119
poz. 116 ze zm.) mvanqdalq,,ustaw{'.
b. Statutu Sp6ldzielni.

2. Regulamin okreSla zasady przyjmowani a czlottkfw, zamiany mieszkari i ustanawiani apraw
do lokali w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinnym.

II. Prz,yjmowanie w poczet czlonk6w.

$2
1. Czlonkiem Sp6ldzielni moZe byd osoba ftzyczna, chofby nie miala zdolnoSci do czynnoSci
prawnych lub miala ograniczon4zdolnoS6 do czynnoSci prawnych.
2. Czlonkawti Sp6ldzielni mogqbyd oboje malzonkowie, choiby spltdzielcze prawo do lokalu
albo prawo odrEbnej wlasno5ci lokalu przyslugiwalo tylko jednemu z nrch. Maleonkowi
czlonkaprzysluguje roszczenie o przyjgcie w poczet czlonk6w Sp6ldzielni.
3. Czlonkiem Sp6ldzielni moZe byd osoba prawna, jednakze takiej osobie nie prrysluguje
splldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

$3
1. Osoba frzycznamoze byt przyjgtaw poczet cztronk6w Sp6ldzielni, o ile spelnia wymagania
okreSlone w $ 7 ust. 1 i ust.3 Statutu.
2. Osoba prawna moze byf przyjgtaw poczet czlonk6w Sp6ldzielni, jeaelispelnia wymagania
okreSlone w $ 7 ust. 2 i ust.3 Statutu.
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3. Zarzqd Sp6ldzielni nie moZe odm6wii przyjEciaw poczet czlonk6w:
a) nabywcy sp6ldzielczego wlasno$ciowego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) nabywcy sp6ldzielczego wlasnoSciowego prawa do lokalu u4rtkowega, garant, miejsca
postojowego,
c) nabywcy prawa odrpbnej wlasno5ci lokalu,

je2eli osoby te odpowiadaj4 wymaganiom $ 7 Statutu. Dotyczy to r6wnie2 spadkobiercy,
zapisobiorcy, licytanta lub osoby (frzycznej lub prawnej), kt6ra lvygrala przetarg
organizowany przez Sp6ldzielniE.

$4
l. Zarzqdprowadzi rejestr czlonk6w zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. W rejestrze wpizuje siE czlonk6w wedlug kolejnoSci przyjgcia ich do Sp6ldzielni.
3. Czlonkowie wnoszqudziaty i wpisowe w wysoko3ciach okreSlonych w Statucie.

III. Ustanawianie praw do lokali.

$5
I . Dla zaspokojeni a potrzeb mieszkaniolvych czlonk6w Sp6tdzielnia moZe:

1) ustanawiad rrarzecz czlonk6w sp6ldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego:
a) do kt6rego prawo to wcze$niej ustanowione wbudynkach eksploatowanych-wygaslo,
b) w budynkach nowych, realizowanych z udzialem pomocy finansowej ze $rodk6w

publicznych,
Na wniosek czhonka Sp6ldzielni umowq o spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu
zawierasiE takZe ze wsp6lmalzonkiem czlonka.

2) ustanawiad i przenosi6 narzecz czlonk6w i os6b uprawnionych prawo odrgbnej wlasnoSci
lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznanzeriu, atakae
ulamkowego udzialu we wsp6hvlasnoSci garahu wielostanowiskowego w budynkach
stanowi4cych wlasnoSi lub wspdhrlasnoSi Sp6ldzielni. W pr4rpadku wygaSniqcia
sp6ldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego sp6ldzielni4
z zastrzeieriem art. 15 ustawy o sp6trdzielniach mieszkaniowych, oglaszarne p62niej ruz
w ci4gu 3 miesiqcy od dnia opr62nienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu,
przetarg na ustanowienie odrEbnej wlasnoSci tego lokalu, zaviadamiajqc
o przetargu w spos6b okreSlony w statucie oraz przez publikacjE ogloszenia w prasie
lokalnej. Pierwszefstwo w nabyciu lokalu majq czlonkowie, kt6rzy nie majq_
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zglosz4 gotowo$6 zawarcia umowy
o ustanowienie i przeniesienie odrEbnej wlasno$ci tego lokalu.

3) wynajmowai czlonkom lub innym osobom lokale mieszkalne w budynkach stanowi4cych
wlasno36 lub wsp6lwlasnoSd Sp6ldzielni.

2. W ramach nowej inwestycji realizowanej przez Sp6ldzielniE za Srodki wlasne czlonk6w,
kolejnoSi rozpatrytvanta ofert tazawarcie umowy o budowq lokalujest nastgpujqca:
1) Oferty z\ohone przez czlonk6w Sp6ldzielnio kt6my nie maj4 zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych, o ile zgodnie z zapisami $ 98 ust. I i 3 statutu czlonek
w wyznaczonym przez Zaruqd terminie przystqpi do zawarcia umowy o budowp lokalu.
Kolejno56 rozpatrywarua ofert tej grupy czlonk6w ustalana jest na podstawie dotychczas

zawartych um6w okreSlaj4cych kolejnoil przydzialu, wedtug kolejno$ci numer6w tych
um6w.

2) Oferty zloflone prizez, innych czlonk6w Sp6ldzielni rozpatrywane wedlug
nastppuj4cych kryteri6w :



a) w pierwszej kolejnoSci oferty zNolane przez czlonk6w Sp6ldzielni oruz ich
zstEpnych' kt6rzy dotqd nie skorzystali z mohliwosci nabycia prawa do lokalu
w ramach nowych inwestycji realizowanych przez Sp6ldzielnig za drodki
wlasne czlonk6w;

b) nastppnie oferty zlohone przez czlonk6w Spdldzielni,W6rzy uprzednio nabyli
prawo do lokalu w ramach nowych inwestycji realizowanych przez
sp6ldzielnie za Srodki wlasne czlonk6w, dla zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych swoich lub swoich rodzin;

c) nastqpnie oferty zlahone przez czlonk6w, kt6rzy uprzednio nabyli lokale
w ramach nowych inwestycji realizowanych przez Sp6ldzielnig za Srodki
wlasne czlonkdw, a nastqpnie dokonali ich zbycia. Powyzsze zastrzeierie rie
doty czy zby cia na rzecz zstEpnych, wstEpnych i rodzeristwa.

3) Oferty zNoLone przezpozostale osoby

3. O kolejnoSci rozpatrywarua ofert na zawarcie umowy o budowE lokalu decyduje
ponadto datazlozemaoferty przezosobywskazanewust. 2pkt2apir,J-.2b,pkt2c orazw
ust. 2 pkt 3 regulaminu. Lista ofert sporz4dzona wedlug daty zlozenta wniosku ustalana
jest odrgbnie dla kazdej z wymienionej powyZej grupy os6b.,,

1.

N. Zzmiana mieszkarh.
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Spoldzielnia jest zobowiryana umozliwid czlonkom dokonanie zarriany lokali
mieszkalnych lub garazy miEdzy sobq oraz osobami zajmuj4cymr lokale i garaze nie
stanowiqce wlasnosci sp6ldzielni, jesli spelniajq wymogi okreslone * g tot-to+
Statutu.

Zanianamieszkari zalrnowanych na podstawie splldzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego lub na podstawie umowy najmu wymaga zgody^ Zauqdu
Sp6ldzielni.

Zarriana mieszkai mo2e miei miejsce we wlasnym zakresie lub stosownie do
mozliwodci Sp6ldzielni - przy jej pomocy, np.: przez ogloszenie na stronie
intemetowej lub na tablicach ogloszef w zarzqdzie i w administracjach, ofert
zwniany.

zanqd moze odm6wid wyra?enta zgody na zanrixrE mieszkari w przypadku, gdy
uzyska informacjE, ze osoba ubiegaj4ca sig o zamianq w sp6tdzielni:

a) oplacala nieregulamie czynsz (oplaty za korzystanie z lokalu)
Lab zalegalaz ich uiszczariem,

b) w miejscu zamieszkiwania nie przesttzegala regulaminu porz4dku
domowego.

Pruy tozliezentach z cztonkami w nvi44ku z zamianqmieszkari oraz przy okredleniu
zobowtqzaft finansowych z tego tytulu stosuje sig odpowiednio postanowienia Statutu
o wnoszeniu wklad6w i ich rozliczaniu.
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5.



6. Zobovnryanra wynikajqpe zrczliczema medi6w przechodz4na nabywcg lokalu.
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Warunkiem przeprawadzenia zamiany jest brak zaleglo$ci w oplatach czynszowych.

V. Prawo do wkladu
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W przypadku zrzeczenra siE prawa do wkladu lub jego czESci (np. poprzezbylego malzonka,
spadkobiercdw) na rzecz osoby trzeciej, wymagane jest dostarczenie operatu szacunkowego
wyceny wartoSci rynkowej lokalu na dzieh zrzeczeri4 w celu ustalenia wysoko$ci wkladu
mieszkaniowego. Koszty sporzqdzenia operafu szacunkowego ponosi osoba zainteresowana.

YI. Postanowienia koicowe
$e

Traci moc Regulamin przyjmowania w poczet czlonk6w, ustanawiania praw do lokali i
zamiany mieszkanw Bydgoskiej SpdldzielniMieszkaniowej z dma25 stycznia 2Al2t
Regulamin niniejszy zostal zatwierdzony Uchwalq Nr 9ll2013 z dnia 26 vnzesnta
2013 r. Rady Nadzorczej Sp6ldzielni oraz zmieniony Uchwalq Nr . . . . . .12014 z dma 27
lutego 2014 r.
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