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Sp6ldzielni Mieszkaniowej uchwalony
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Regulamin
Rad NiiruchomoSci

Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej
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1. Rada NieruchomoSci jest organem statutowym BSM dzialqqcymna podstawie :

: ar1.35 $ 3 ustawy zdnia 16.09.1982r. Prawo spoidzielcze(Ljedn. Dz, LJ.2013,

2.

poz.1443 zp62n. zm.).
-.Statutu BSM,
- niniejszego regulaminu.

Rada NieruchomoSci iest spolecznym organem
wyodrgbnionej w zasobach Spoldzielni.

opiniodawczym danej nieruchomoSci

2.

3,

+.

L

$2.

w sklad Rady Nieruchomo$ci wehodz4 co najmniej: przewodniczqcy, zastgpca
przewodni c zqae go or az sekt etarz.
Do Rady NieruchornoSci wybiercl mshra dodatkowo do pigciu czlonk6w. Powigkszony
sktad Rady ustala sig w danej nier'uchomosci podczas zebrania wyborczego.
Rada NieruchomoSci wybierana jest spoSrod czlonk6w zarnieszkalych w danej
nieruchomoSci.
Sktad Rady NieruchomoSci wybierajq czlonkoryie z danej nieruchomoSci na zebranin
wyb-orczym'w glosowaniu jawnyrn zv,ryl<Iq wigkszoSci4 glos6w spoSr6d nieograniczonej
liezb;y kandydat6w. Zebrame jest wazne bez wzglEdn na liczbg czlonk6w obeonych na
zebraniu.
Kandydat6w do Rady NieruchomoSci na poszazegolne funkcje zglaszaj4 czlonkowie
obecni na zebraniu w;rborczym z danej nieruchomoSci. W sklad Rady wchodz4
kandydaci, ktSrzy na okreslone funkcje atrzymali kolejno najwigksz4 iloSi glosow. W
przypadku ustalenia powigkszonego skladu Rady zarz4dza sig odrEbne glosowanie na
ezlottka Rady NierushomoSci. Czlonkami zostaj4 osoby, kt6re uzyskaly kolejno
najwigksz4 iloSi glos6w

$3.

l. Do zakresu dzialania Rady Nieruchomosci nale2y w szczegolnosci:
1) inicj,owanie dzialan w celu' podnoszlnia esteiyki i funkcjonalnoSci danej

nieruchomoSci, poprzez skladanie propozycji do plan6w remont6w i konserwacji
bielqcej w danej nieruchomoSci,

5.



2) opiniowanie rocznych i wieloletnich plan6w remontovvych nieruchomodci oraz
wysokoSci odpis6w na fundusz remontowy nieruchomoSci: w danym roku
gospodarczym,
rozpatrywanie i opiniowanie wniosk6w zgLaszanych ptzez mieszkancow
nieruchomo$ci oraz organy Sp6ldzielni w zakresie nieprzekraczaj1cym czynnoSci
rozporzqdzaj4cych ni."r]r:lo1os.ci4 wspoln4 (d. przepis6w prawnych zwi4zanlrch
z uprawnieni ami wla6cici elskimi),
propagowanie kultury wsp6lz5zcia spolecznego, poszanowania wsp6lnego mienia
oraz organizowanie rozj emstwa.

1t

4)

2. Ponadto do kompetencji Rady NieruchomoSci na1e21':
l) zglaszanie administracji Sp6ldzielni informacji

nieprawidlowoSciaeh w funkcjonowaniu nieruchomoSci, l
o zavwalomych

2) zglaszanie uwag dotycz1cych utrzym ania czystoSci porz4dku 'i estetycznego
wygl4du klatek schodowyc[ dzwig6w, w6zkowni, piwnic i innych pu-i.rr.r"ft
wsp6lnego uzytku oraz na zewn4trz budynk6w w granicach nieruchomoSci,

3) mo2liwoSd wsp6ludziatu w przepxowadzaniu, co najmniej raz na rok okreso!\rych
przeglqd6w stanu technicznego budynku,urzqlzehi instalacji znajdujqcych sii w
nim oraz najbli?szego otoczerria )

4) delegowanie przedstawiciela w charakterze obserwatora - do udziatu
w czynno Sciach przetargowych doty cz1cy ch nieruchomo Sci,

5) opiniowanie wniosk6w o uzytkowanie pomieszczeh wspolnych w budynku,
6) .wsp6idzialanie w rozwiqzywaniu innych spraw zwi4zinych z funkcjonowaniem

nieruchomoSci.

Raida Nadzorcza i Zarz4d Sp6ldzielni mogE przekaza|, Radzie, NieruehomoSci
do zaopiniowania takze inne sprawy.

Obstugg techniczn4 i organizacyjnq zebrania wyborczego w nieruchomo$ci, w tym
sporz4dzenie protokolu, wykonuj 4 administracj e osiedlowe.
O. terminie i miejscu zebrania czlonk6w Sp6ldzielni zwo'lanego w celu wyboru Rady
NieruchomoSci zawiadamiajq administracje osiedlowe poprzez wywieszenie ogloszefi na
tablicach ogloszeri we wszystkich budynkach na cianej nieruchomoSci ataz w
administracji osiedlowej. Zebranie czlonkow otwiera i prowadzi kierownik lub inny
pracownik administracji osiedlowej, Kolejne zebrania Rady zwoluje i prowadzi
przewodnicz4cy, razie - jego nieobeinoSci zastgpca przewodniczqcego Rady
NieruchomoSci wedlug potrzeb. :

wybory do Rad NieruchomoSci na l?*1 kadencjg powinny odby6 sig najp62niejl
na miesi4c przedzakonczeniem kadencji Rady Nadzoiczej. , , ' , : ,:. .

W przypadku nie powolania Rady Nieruchomesci, olgany spdldzielni 'poprzez

pracownik6w administracji danego osiedla,bgd? w miarg potrzeb, bezpoSrednio zisigga|y
opinii czlonkow z danej nieruchomoSci w istotnych sprawach dotycz4cych
nieruchomo$ci' :

W nieruchomo6ciach, w'kt6rych nie wybrano Rad Nieruchorlo5oi,'Administracja osiedla
powinna przynajmniej nz w roku podejmowai pr6by wybrania R.ady poprzez'zwo\.ante
k ol ej nych zebr ah wyborczych
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Kadencja Rad NieruchomoSci pokrywa sig z kadencj4 Rady Nadzorczej i rozpoczyna sig
w dniu zwolaniapierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej,
Mandat czlorlr:a Rady NieruchomoSci wygasa po uptywie kadencji, na kt6r4 zostal
wybrany. Utratamandatu czlonka przed uplywem kadencji nastgpuje w przypadkach:

a) odwolania czlonka przez zebranie danej nieruchornoSci zwykl4 wigkszoSciq

NieruehomoSci zwoluje przewodniczqcy tej Rady (lub jego zastgpca) na pisemny
wniosek co najmniej io czlonkow z danej ni.ru.ttoros;i: --'--r r - --/ "

b) zrzeczenia sig mandatu,
, :c) ustanta czlonkostwa w Sp6ldzielni,,
d) wyprowadzenia sig z nieruchomoSci;
e) braku aktywnoSci w dzialalnoSci Rady NieruchornoSci (w tym nieuczestniczenie

L.

21' 1) W przypadku,' gdy cz-lonek Rady Nieruchomo6ci nie potwierdzi odbioru upowa2nienia
do przetwarzania danych osobowych i tym 

'samym 
nie przyjmie odpowie dzialnolci za

ochrong danych osobowych, wyb6r cztonka Rady NieruchomoSci staje sig niewazny.
Czionek ten bez zlo2enia podpisu pod w/w dokumentem, nie jest uprawniony do
podejmowaniaczynnoSci w ramach swojej funkcji w Radzie NieruchomoSci.
2)'Rada Nadzorcza zatwrerdza niewaznosi wyboru na skutek zgloszema Administratora
Bezpieczehstwa Informacji o uchyleniu sig eitonka Rady NierulchornoSci od piserrr'nego

,p otwi.erdzenia od b i oru upo waznieni a do pr zetw ar zania danych o s obowych.
3) ,Rada Nadzorcza delcyzjE o zatwierdzeniu niewaznorici wyboru czlonka Rady
NieruchomoSci podejmuje na najblihszym posiedzeniu plenanrym Rady Naarorcze.l
nastgpuj4cym po dacie zgloszema zaistnialej okolicznoS ci przez Administratora
B ezpie czei'rsl wa I n fo rmacj i .

,. 4) Fo dokonaniu zatwierdzenia niewaznoSci wyboru czlonka (cztonk6w) danej Rady
Nieruchomo5ci i niemoZnoSci dzialania Rady NieruchomoSci - jako otgunu,

:zastosowanie ma ust,'3 niniejszego paxagrafu z zastrze;Leniem $ 4 ust. + niniejs2ego
regulaminu.

3' Na rniejsce czlonka Rady NieruchomoSci sprawujgcego funkcjg przewodniczqaego,
zastgpcy przewodniezqaego oraz sekretarza,ktory utracil mandat lub kt6rego wyb6r stal
sig niewazny wchodzi do korica kadencji zamieszkuj4cy w danej nieruchomoSci czlonek

, Sp6ldzielni, kt6ry w wyborach uzyskal kolejno najwyasz4liczbg glos6w na dan4 funkcjg.
W przypadku pozostalych czlonk6w, mandat uzyskuje czlonek, kt6ry uzyst<ai t<ote.lno
najvtyZsz4liczbg glos6w. Brak takiej mozliwoSci powoduje konieczno6i wyboru czlonka
Rady prz:ez czlo+:w z.,daqej nieruchomoSci ni zebraniu zwolany* pr)erjednego z
czlonk6w Rady NieruchomoSci wedlug zasad okreSlonych w g 2 ust.5 niniejrl.go
regulaminu

4' Aktualny wykaz czlonk6w Rady NieruchomoSci podawany jest do wiadomoSci
mieszkaric6w nieruchomoSci na tablicach ogloszeri

$6.''
l. Posiedzenia Rady NieruchomoSci zwolujq prze,wodniczqcy (zastgpca). posiedzenia

s4 protokolowane, a przyjEte uchwaly, *niorn i opinie ;;"i;;y;;;";'d;;;is-i;
do administracji osiedlowej oraz wywieszane na tablicy ogloszeri danej nieruchomoSci,



2,
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Protokoly z posiedzenia s4 podpisywane przez wszystkich uczestni;cz4cych w nim
czionk6w Rady Nieruchomodci, a korespondencjg podpislij4 przewodni 

"tq"y 
(zastgpca)

i sekretarz.
Posiedzenie Rady Nieruchomo$ci jest wa2nejezeli uczestniczy w nim wigkszosd jej
skiadu.

4. Decyzje podejmowane sQ w formie uchwal, powiffry one by"
z mieszkancami nieruchomo6ci bEd2 na zebraniach danej nieruchomodci,

konsultowane
bqdL w formie

affirety.
5. Uchwaly Rady NieruchomoSci s4 wazne jesli sq pocljgte

NieruchonioSci.
6,

7.

Pierwsze wybory do Rad Nieruchomo6ci odbgdq siE
pierwszej kadenc;ji ($ 5 ust. 1) funkcjonuj4 na
Samorzqdow NieruchomoSci wybrane w 2013 roku.

przez wigkszoSd czlonk6w Rady

w roku 2015, do czasu rozpoczgcia ich
dotychczasowych zasadach Prezydia

Rada NieruchomoSci 
.reprezentuje nieruchomoSc wobec innych organow sp6ldzielni

w 
_ 
zakresie przyjgtych przez nie uchwal, wniosk6w i opinii. Frzyjgte przez ni1

dokumenty, administracja osiedlowa przekazuje wraz z zalQcz;i* ^ 
wtasnym

stanowiskiem do wlaSciwego co do kompetencji organu spolclzielni ( SRO,Zarz4d, nN).
Rada NieruchomoSci podejmuje uchwaly zgodnie z przyznanyin zakresern dzialania,
uchwaly Rady NieruchomoSci sprzeczne z ustawami lub stalutern' podlegaj4 uchyleniu
przez Radg Nadzorcz4

$8.

1. ReguJamin zostal uchwalony przez Radg Nadzorczq Bydgoskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej uchwalqnr 175/201.5 z dnia 76.12.2015 r. i wchodzi w-zycie z dniem
uchwalenia.

2. Tr1c1 moc Regulamin Samo rzqduNieruchomoSci Bydgoskiej Sp6ld zielniMieszkaniowej
zdnia28,a2,2aBr.zzasttze2e,niem$160uSt.2Statutu

AOJ/.

Zmiana $ 3 ust.2 wchodzi w zycie z dniem uchwalenia, zaS zmiana $ 5 poprzez dodanie ust.
-2' oraz zmiana treSci ust. 3 wchodzi w z1'cie z dniem uchwalenia z moc4 od daty rozpo czqcia

pierwszej kadencji Rad NieruchomoSci.

Sekretarz
Rady Nadzorczej Bydgoskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej

I
Przewodnicz4cy
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(Wojciech Skalski) ( Marian Dombrowski )


