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Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego
w Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

RadaNadzorczadzialajqc napodstawie $ 50 ust I pkt 13 i19 orcz 153 ust 7 statutu
uchwala Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego nastqpuj4cej treSci.

s11. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniolvych oraz na
podstawie $ 153 statutu sp6ldzielni, sp6ldzielnia tworzy fundusz remontowy.

2, W ramach funduszu remontowego wyodrEbnia sig:
- fundusz remontowy nieruchomoSci,
- fundusz remontowy wsp6lny.

Sp6ldzielnia prowadzi dla kazdej nieruchomoSci ewidencjg i rozliczenie wplyw6w i
wydatk6w funduszu remontowego nieruchomoSci.
Sp6ldzielnia prowadzi ewidencjE wplyw6w i wydatk6w funduszu remontowego
wsp6lnego.

5. O wysokoSci Srodk6w funduszu okreSlonego w ust. 2 w danym roku rozstrzyga PIan
Gospodarczy uchwalany przez RadE Nadzorczq:

1.

$2
Ilelaoi w regulaminie jest mowa o:
zasobie mieszkaniowym - naIe2y przez to rozumiei budynki mieszkalne, lokale, czgsci
wsp6lne nieruchomoSci mieszkalnych, budowle i urzqdzenia infrastruktury okreSlone w
pidmie Ministerstwa Finans6w z grudnia2006 roku jako zas6b mieszkaniowy.
nieruchomoSci - nale?y przez to rozumied nieruchomoSi obejmuj4c4 budynek lub
budynki mieszkalne z garahami wbudowanymiwraz z gruntem przynaleanyffi, w ktorej
mohe byl ustanowione prawo odrgbnej wlasnoSci lokali zgodnie z ustaw4 o
sp6ldzielniach mieszkaniowych.
mieniu wsp6lnym nale?y przez to rozumie6 nieruchomoSci
Sp6idzielni nie przynalehne do nieruchomoSci.
remoncie - naleZy ptzez to rozumiei prace remontowo - budowlane.
wplywach - rozumie sig wartoS6 naliczonego w cigZar koszt6w
odpisu na fundusz remontory poszczeg6lnych nieruchomoSci i
wsp6lny oraz inne 2r6dla okreSlone w $ 3 ust.1.
wydatkach - dotyczy to faktycznie wykonanych i optaconych
nieruchomoSci oraz mienia wsp6lnego.

stanowiqce mienie

danej nieruchomoSci
odpisu na fundusz

3.

4.

2.

a
J.

6.

4.

5.

prac remoruo



J.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

$31. Sp6ldzielniatworzy fundusz remontowy z:
- odpis6w na fundusz remontowy poszczeg6lnych nieruehomo5ci i fundusz

remontowy wsp6lny,
- nadwyZki bilansowej,
- innych 2r6del,

Fundusz remontowy przeznaczony jest na
do kt6rych zobowiqzana jest Sp6ldzielnia w
stanie technicznym zgodnie z obowiqzuj4cymi
estetycznym zasobu oraz na splatq odsetek i
realizacjg prac remontowych.

pokrycie koszt6w prac remontowych,
celu utrzymania zasob6w w nale?ytym
przepisami prawa, w nale2ytym stanie

prowizji od kredyt6w zaciryniqtych na

I

Z funduszu remontowego nie finansuje sie napraw i remont6w obci4zaj4cych
uZytkownik6w lokali zgodnie z rozdzialem obowi4zk6w w zakresie napraw wewn4trz
lokalu okreslonym w statucie i re gulaminach wewnq tr zny ch sp6ldzielni.
Ze Srodk6w funduszu remontowego nie finansuje siE remont6w Srodk6w trwalych
nie zaliczanych do zasob6w mieszkaniolvych. Naklady na remonty przedmiotowych
$rodk6w obciqzaj 4 koszty danej dzialalno6ci.
Funduszu remontowego nie obciqza siq kosztami prac remontowych pokrytych z:

- odszko dowari wyplacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe,
- premii modemizacyjnych i remontowych,

- - dotacji i z innych 2r6del
do wysoko$ci pozyskanych Srodk6w.

Sp6ldzielnia mo2e tworzyd r6wnieZ fundusz na inne cele remontowe niz okre$lone
w niniejszym regulaminie na podstawie odrgbnej uchwaly Walnego Zgromadzenia.

$4
Ustala siE stan pocz4tkowy funduszu remontowego poszczeg6lnych nieruchomoSci
na dzien 1 stycznia 2014 roku wynikajqcy z prowadzonej od roku 2000 ewidencji, o
kt6rej mowaw g 1ust.3.
Stan poczqtkowy funduszu remontowego poszczeg6lnych nieruchomoSci nie uwzglgdnia
wplyw6w i wydatk6w poniesionych na termorenowacjp oraz remonty d|wigow, kt6re to
zadania sq realizowane wsp6lnie dla nieruchomoSci zgodnie z odrpbnymi
postanowieniami.
Ustala siq 5-cio letni okres przejSciowy tj. do 31.12.2018 r. na zr6wnowaZenie sald
rozliczefi funduszu remontowego w nieruchomoSciach Sp6trdzielni. W szczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach okres ten moze zostad przedlu2ony, co znajdzie swoje
o dzwierciedlenie w uchwalanych coro cznych planach gospo dar czy ch.
W uzasadnionych przypadkach przewiduje sig pozyczki ze Srodk6w funduszu
remontowego wsp6lnego La rzecz funduszy poszczeg6lnych nieruchomoSci.
Dotyczy to przypadk6w finansowania koniecznych w nieruchomoSciach remont6w, na
kt6re brak Srodk6w funduszu remontowego tej nieruchomo$ci lub sq one
niewystarczajqce. W przypadku udzielenia takich polyczek, irodki z funduszu
wsp6lnego winny byt zwr6cone w okresie nie dlu2szym niz trzy lata, dopuszcza siE
jednak w szczeg6lnych przypadkach wydluzenie tego okresu co znajdzie swoje
odzwierciedlenie w uchwalanych coro cznych p lanach go spodar czy ch.

$s
Odpisy na fundusz remontowy obciqhajqce koszty nieruchomoSci naliczane se od m2
powierzchni u2ytkowej budynk6w mieszkalnych w odniesieniu do remont6w budynkow.



2. Fundusz remontowy tworzony jest z odpis6w w wysokoSci ustalonej
w uchwalanym rcczrym Planie Gospodarczym Sp6ldzielni. Zatwierdzona przez RadE
Nadzorczq wysokoS6 odpis6w na fundusz remontowy nieruchomoSci i fundusz
remontowy wsp6lny obciqhalqca koszty nieruchomoSci, stanowi podstawE
do uksztaltowania stawki opNaty eksploatacyjnej w pozycji - fundusz remontowy.

3. Fundusz remontowy obciqhajqcy koszty nieruchomo$ci przeznaczofiy jest na pokrycie
wydatk6w oke$lonych w $ 3 ust 2 regulaminu w czgsci dotycz4cej budynk6w
mie szkalny ch or az infrastruktu ry zaliczonej do ni eruchomo S ci. z zastr zeaeniem ust. 4.

4. Obciqzenia funduszu remontowego nieruchomoSci mog4 r6wnieZ dotyczyt pokrycia
wydatk6w na remont i wyposa2enie infrastruktury (w tym plac6w zabaw) zlokalizowanej
poza tercnem danej nieruchomoSci, jeSli mieszkaricy nieruchomoSci korzystajq z tej
infrastruktury.

5. Decyzje o partycypacji danej nieruchomoSci w wydatkach, o kt6rych mowa w ust.4,
podejmuje Zarzqd po zasiEgniEciu opinii Sp6tdzielczych Rad Osiedli Bydgoskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej, udzielonej w formie uchwaly.

6. WysokoSd obciq2eh funduszu remontowego danej nieruchomoSci, o kt6rych mowa w
ust.4 wynika z procentowego udzialu tej nieruchomoSci w pokryciu kosztu calkowitego
poniesionego przez wszystkie nieruchomoSci objEte rczliczeniem, wyliczonego wedlug
wielkoSci powierzchni uZytkowej tych nieruchomoSci.

7. WysokoSi stawki odpis6w na fundusz remontowy powinna uwzglEdniai:
1) wielkoSi faktycznych potrzeb w zakresie remont6w w poszczeg6lnych

nieruchomoSciach oraz mienia wsp6lnego, w okresie dla kt6rego ustalone bgd4
stawki odpis6w,

2) stan funduszu remontowego napoczqtku roku,
3 ) doplatE z nadv,ry Zki bilansowej zgodnie z uchwa\qWalnego Zgromadzenia.

$6
Obowiqzek Swiadczenia na fundusz remontowy dotyczy czlonk6w Sp6ldzielni,

wlaScicieli lokali nie bEd4cych czlonkami Sp6ldzielni oraz os6b nie bEd4cych czlonkami
Sp6ldzielni, kt6rym przysluguj4 sp6ldzielcze wlasnoSciowe prawa do lokali, poprzez
uiszczante oplaty eksploatacyjnej w pozycji - fundusz remontowy ustalonej zgodnie z
uchwalami odpowiednich organ6w statutowych Sp6ldzielni.

$71. Fundusze remontowe celowe, o kt6rych mowa w $ 3 ust.6 niniejszego regulaminu
tworzone s4 w celu zrealizowania okreslonych zadan remontowych w oparciu o uchwalg
Walnego Zgromadzenia.

2. Sp6ldzielniamohetworzyc fundusz celowy z:
a) odpis6w w cighar koszt6w naliczanych od :

- m2 powierzchni uZytkowej budynk6w mieszkalnych w odniesieniu do
remont6w budynk6w,

- iloSci os6b zamieszkalych w budynkach mieszkalnych,
- iloSci os6b zamieszkalych w budynkach mieszkalnych z vrrylqczeniem

mieszkat'rc6w parteru orazVz iloSci os6b zamieszkuj4cych I pigtra w
odniesieniu do remontu dZwig6w,

- iloSci zamontowanych w lokalach mieszkalnych wodomierzy,
b) dofinansowania z nadwyZki bilansowej netto zgodnie z uchwal4 Walnego

Zgromadzenia,
c) innych 2r6del.



J. Fundusze remontowe celowe mogq byi tworzone na zadania realizowane w okresie do
jednego roku,jak te?nazadaniarealizowane w dlu2szym okresie czasu.
Fundusze celowe rczliczane sqpo rzeczowym zakoaczeniu ich rearizacji.
Spos6b rozliczenia funduszu celowego przedstawia sip nastppuj4co:

- naIe|y okreSlii Nqczny wydatek Sp6ldzielni poprzez zsumowanie wszystkich
wydatk6w zaewidencjonowanych we wszystkich nieruchomoSciach, uczestni czqcych
w rcalizacji programu celowego,
- nale?y podsumowad lqczne wplylvy poprzezzsumowanie :

1. calosci zaewidencjonowanych wplyw6w w wysokosci odpis6w,
we wszystkich nieruchomoSciach uczestniczqcych w programie,

2. wszystkich dodatkowych przychod6w finansowych przeznaczonych
na celowy fundusz remontowy,

3. czESO nadwyzek bilansowych przeznaczonych na celowy fundusz
remontowy zgodnie z uchwal4 Walnego Zgromadzenia,

'nale?y okreSlii wynik zestawienia lqcznych wptyw6w zlqcznymi wydatkami - na
koniec kaZdego roku.

$8
Zakres prac remontowych dla nieruchomodci i mienia wsp6lnego ujmowanych
w planie tzeczorym remont6w sporzqdza siE na podstawie kontroli okresowych i
przegl4d6w bielqcych stanu technicznego budynk6w i budowli przy zachowaniu
pierwszefistwa rob6t maj4cych na celu :

- eliminacjg zagroheniabezpieczehstwa uzytkownik6w lokali i os6b trzecich
- zabezpieczenie przeciwpoZarowe budynk6w,
- spelnienie wymagari ochrony Srodowiska,
- zachowanie nale?ytego stanu sanitarnego budynk6w,
- zachow ani e zap o b i e g aw cze go charakteru remo ntu.

Plan remont6w okreSlaj4cy zakres rzeczovty zatwierdzany jest na kazdy rok
kalendarzowy uchwal q zarzqdu zgo dnie z uchwal onym Planem Gospodarczym.

$e
W przypadku wystqpienia pilnej koniecznoSci wykonania prac remontowych
spowodowanych awari4 aw szczeg6lnoSci tych, o kt6rych mowa w $ 8 ust. 1 niniejszego
Regulaminu, zanqdowi przysluguje prawo zlecenia wykonania tych prac poza
kolejnoSci4ustalon4w rocznym planie remont6w z pominiqciem drogi przetargowej.
W trakcie realizacjirzeczowego planu remont6w nale?y zapewni1:

- reahzacjq rob6t w kolejnoSci wynikaj qcej z zatwierdzonego rzeczowego planu
remont6w,
- bezpieczefstwo uZytkownik6w i os6b trzecich w trakcie prowadzenia prac
remontowych,
- stosowanie material6w, wyrob6w i technologii posiadaj4cych dopuszczenie do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie,
- stosowanie rozwiqzah technicznych, materialowych i technologicznych
ograniczajqcych uci4Zliwo6i uZytkowania lokali w trakcie ptac remontowych
oraz podnosz4cych walory uZytkowe lokali.

Prowadzone prace temontowe podlegajq bie2qcej kontroli oraz odbiorowi przez osoby
po siadaj 4ce odpowiednie uprawnienia i kwalifi kacj e.
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Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01.01.2014 r.
Traci moc Regulamin tworzenia i wydatkowania Srodk6w funduszu remontowego
z dnia 25 .1 0.20 12 r. z p62niSszymi zmianami.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Spoldzielni Mieszkaniowej


