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Tekst jednolity:
Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu
remontowego w Bydgoskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej uchwalonego uchwal4 Rady
Nadzorczej BSM nr 15212013 z dnia21.ll.Z}l3
roku zawieraj Ecy zmiany uchwalone :

w dniu 12.05.2016 roku uchwal4 Rady Nadzorczej
BSM nr 33 12016 orazzmiang uchwalon4 w dniu
25.10.2018 roku uchwal4 Rady Nadzorczej
BSM nr .Jfi.tzott

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego
w Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

RadaNadzorczadzialaj}c napodstawie $ 50 ust 1 pkt 13 i 19 orazl53 ust 7 statutu
uchwala Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego nastgpuj4cej tresci.
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Stosownie do przepisu aft.6 ust.3 ustawy o sp6ldzielniach mieszkanio!\ych oraz na
podstawie $ 153 statutu sp6ldzielni, sp6trdzielniatworzy fundusz remontowy.
W ramach funduszu remontowego wyodrgbnia sig:

- fundusz remontowy nieruchomoSci,
- fundusz remontowy wsp6lny.

Sp6ldzielnia prowadzi dla kazdej nieruchomoSci ewidencjg i rozliczenie wplyw6w i
wydatk6w funduszu remontowego nieruchomoSci.
Sp6tdzielnia prowadzi ewidencjg wplyw6w i wydatk6w funduszu remontoweso
wsp6lnego

5. O wysokoSci Srodk6w funduszu okreslonego w ust. 2 w danym roku rozstrzygaplan
Gospodarczy uchwalany przez Radg Nadz orczq,
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Ilekroi w regulaminie jest mowa o:
i. zasobie mieszkaniolvym - nalezy przez to rozumiei budynki mieszkalne, lokale, czgi;ci

wsp6lne nieruchomoSci mieszkalnych, budowle i wzqdzenia infrastruktury okreSloni w
piSmie Ministerstwa Finans6w z giudnia2006 roku jako zas6b mieszkaniowy.2, nieruchomoSci - nale?y przez to rozumiei nieruchomoSi obejmuj4c4 tudynek lub
budynki mieszkalne z garalami wbudowanymi wraz z gruntem przynaleanym. w kt6rej
mohe byi ustanowione prawo odrgbnej wlasnoSci lokali zgodnie z ustaw4 o
sp6ldzielniach mieszkaniowych"

3. mieniu wsp6lnym - nale?y przez to rozumiei nieruchomoSci stanowiace mienie
Sp6ldzieln i nie pr zy nalehne do nieruchomo S ci.

4. remoncie -nalezy pnez to rozumiei prace remontowo - budowlane.
5' wplywach - rozumie sig wartoSi naliczonego w cigzar koszt6w danej nieruchomosci

odpisu na fundusz remontory poszczeg6lnych nieruchomoSci i odpisu na fundusz
wsp6lny oraz inne 2rodLa okreSlone w $ 3 ust.1.
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wydatkach - dotyczy to faktycznie wykonanych i oplaconych prac remontowych
nieruchomo Sci oruz mienia wsp6lnego.
Zr6wnowuhone saldo funduszu remontowego nieruchomoSci stan funduszu
remontowego w danej nieruchomoSci, kt6rego graniczna dopuszczalna wartoSd niedoboru
wznaczona jest kwot4 rocznego odpisu na ten fundusz w nieruchomosci.
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1. Sp6ldzielniatworzy fundusz remontowy z:
- odpis6w na fundusz remontowy poszczeg6lnych nieruchomoSci i fundusz

remontowy wsp6lny,
- nadwyzki bilansowej,
- innych 2r6del.

Fundusz remontowy przeznaczony jest na
do kt6rych zobowi1zana jest Sp6tdzielnia w
stanie technicznym zgodnie z obowiqzujEcymi
estetycznym zasobu oraz na splatg odsetek i
rcalizacjE prac remontowych.

pokrycie koszt6w prac remontowych,
celu utrzymania zasob6w w nalezytym
przepisami prawa, w nalelytym stanie

prowizji od kredyt6w zaci1gnigtych na

Z funduszu remontowego nie finansuje sig napraw i remont6w obci4-zajqcych
uZytkownik6w lokali zgodnie z rozdzialem obowi4zk6w w zakresie napraw wewn4trz
lokalu okreslonym w statucie i re gulaminach wewng trzny ch Sp6ldzielni.
Ze Srodk6w funduszu remontowego nie finansuje sig remont6w Srodk6w trwalych
nre zaliczanych do zasob6w mieszkanio!\Tch. Naktady na remonty przedmiotowych
Srodk6w obci4zajq koszty danej dzialalnoSci.
Funduszu remontowego nie obci4zasig kosztami prac remontowych pokrytych z:

- o dszko dowari wyplacanych pruez towarzystwa ubezpieczeniowe,
- premii modernizacyjnych i remontowych,
- dotacji i zinnych2r6det do wysokoSci pozyskanych Srodk6w.

Sp6ldzielnia mohe tworzyd r6wnie2 fundusz na inne cele remontowe niZ okreslone
w niniejszym regulaminie na podstawie odrgbnej uchwaly Walnego Zgromadzenia.
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Ustala sig stan poczqtkowy funduszu remontowe go poszazeg6lnych nieruchomoSci
na dzien 1 stycznia 2014 roku wynikaj4cy z prowadzonej od roku 2000 ewidencji, o

kt6rej mowaw g 1ust.3.
Stan pocz4tkowy funduszu remontowego poszczegolnych nieruchomoSci nie uwzglgdnia
wplyw6w i wydatk6w poniesionych na termorenowacjg oraz remonty dZwig6w, kt6re to
zadania s4 realizowane wsp6lnie dla nieruchomoSci zgodnie z odrgbnymi
postanowieniami.
Ustala sig 5-cio letni okres przej5ciowy tj. do 31.12.2018 r. na zr6wnowaaenie sald
tozliczeh funduszu remontowego w nieruchomo6ciach Sp6ldzielni. W szczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach okres ten mo2e zostal przedluaony, co znajdzie swoje
odzwierciedlenie w uchwalanych coro cznych planach go spo dar czy ch.
W uzasadnionych przypadkach, w nieruchomo6ciach mole nast4pii planowanie i
wykonanie zadania remontowego nawet przy braku pokrycia w stanie funduszu
remontowego tej nieruchomo6ci, pod nastgpui 4cymi warunkami :

- wartoS6 zapisana w umowie z Wykonawc1 zadania remontowego nie przel<racza
rocznego odpisu na fundusz remontowy nieruchomoSci, w dotychczasowym
wymiarze lub po korekcie zwigkszaj4cej ten odpis,
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- niedob6r na funduszu remontowym nieruchomoSci na koniec danego roku
gospodarczego nie przel<roczy stanu zdefiniowanego, jako zrdwnowa1one saldo

funduszu.
5. W indywidualnych przypadkach Sp6ldzielnia jako zarzqdca, tiezaleznie od wielkoSci

udziatow wsp6lwlaScicielskich w nieruchomoSci, ma'obowi4zek wykonania rob6t
remontowych,bez wzglgdu na stan funduszu remontowego w nieruchomoSci.

Dotyczy to sytuacji m.in.:
- przy usuwaniu awarii,
- rob6t zapewnial4cych bezpieczefstwo techniczne,
- prac_ zap ew niai qc ych sprawno S i te chni czn4 wyp o s {zenia te chni czne g o,

W powyzszych przypadkach nieruchomoSd jest zob,iwiqzana do uzyskania stanu
zrSwnowuhonego salda funduszu remontowego w okresie do trzech lat gospodar czych.
Dlu?szy okres na przywr6cenie tego stanu w nieruchomoSci *y*ugu indywidualnej
uchwaly Rady Nadzorczej.
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Odpisy na fundusz remontowy obciq2ajqce koszty nieruchomoSci naliczane sQ od m2
powierzchni uzy'tkowej budynk6w mieszkalnych w odniesieniu do remont6w budynk6w.
Fundusz remontowy tworzony jest z odpis6w w wysokosci ustalonej
w uchwalanym rocznym Planie Gospodarczym Sp6ldzielni. Zatwierdzona przez Radg
Nadzorcz4 wysoko$6 odpis6w na fundusz remontowy nieruchomoSci i fundusz
remontowy wsp6lny obciqizalqca koszty nieruchomoSci, stanowi podstawg
do uksztaltowania stawki oplaty eksploatacyjnej w pozycji - fundusz remontowy.
Fundusz remontowy obciqhq1cy koszty nieruchomoilci przeznaczory jest na pokrycie
wydatk6w okreslonych w $ 3 ust 2 regulaminu w czgsci dotyciqcej Uuaynt<Ow
mieszkalnych oraz infrastruktury zaliczonej do nieruchomoSci z zastrzeLeniem ust.4.
Obci4zenia funduszu remontowego nieruchomoSci mog4 r6wniez dotyczyl pokrycia
wydatk6w na remont i wyposaZenie infrastruktury (w tym plac6w zabaw) zlikalizowanej
poza terenem danej nieruchomoSci, jesli mieszkaricy nieruchomoSci korzystaj1 z tq
infrastruktury.
Decyzie o partycypacji danej nieruchomoSci w wydatkach, o kt6rych mowa w ust.4,
podejmuje Zarzqd po zasiggnigciu opinii Sp6ldzielczych Rad Osiedli Bydgoskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej, udzielonej w formie uchwaly.
WysokoSi obciqzen funduszu remontowego danej nieruchomoSci, o kt6rych mowa w
ust.4 wynika z procentowego udzialu tej nieruchomoSci w pokryciu kosztu calkowitego
poniesionego przez wszystkie nieruchomoSci objgte rozlicieniem, wyliczonego wedlug
wielkoSci powierzchni uZytkowej tych nieruchomoSci.
wysokosi stawki odpis6w na fundusz remontowy powinna uwzglgdniai:

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 na pocz4tku roku,
3 ) doplatg z nadry Zki bilansowej zgodnie z uchw al4 Walnego Zgr omadzenia.
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Obowi4zek Swiadczenia na fundusz remontowy dotyczy czionk6w Sp6ldzielni,
wlaScicieli lokali nie bgd4cych czlonkami Sp6ldzieini oraz or6b- ni" bgd4cych czlonkami
Sp6ldzielni, kt6rym przysluguj4 sp6ldzielcze wlasnoSciowe prawa do 

'lokali, 
poprzez

1
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uiszczanie oplaty eksploatacyjnej w pozycji - fundusz remontowy ustalonej zgodnie z
uchwalami odpowiednich organ6w statutowych Sp6ldzielni.

$7
1. Fundusze remontowe celowe, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 6 niniejszego regulaminu

tworzone s4 w celu zrealizowania okreslonych zadan remontowych w-oparciu Juchwatg
Walnego Zgromadzenia.

2. Sp6ldzielnia mole tworzy(, fundusz celowy z:
a) odpis6w w ciE2ar koszt6w naliczanych od :

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

- ilosci os6b zamieszkarych w budynkach mieszkalnych,
- iloSci os6b zamieszkalych w budynkach mieszkalnych z wylqczeniem

mieszkaric6w parteru oraz Y, iloSci os6b zamieszkuj4cych I pigtra w
odniesieniu do remontu d1wig6w,

- ilosci zamontowanych w lokalach mieszkalnych wodomierzy,
b) dofinansowania z nadwyzki bilansowej netto zgodnie z uciwal4 Walnego

Zgromadzenia,
c) innych 2r6det.

3' Fundusze remontowe celowe mog4 byd tworzone na zadania realizowane w okresie do
jednego roku,jak te?nazadaniarealizowane w dluzszym okresie czasu.

4. Fundusze celowe rozliczane s4po rzeczowym zakohczeniu ich reafuzacji.
5. spos6b rozliczenia funduszu celowego przedstawia sig nastgpuj4co:

- nale?y okreSli6 l4czny wydatek Sp6ldzielni poprzez zsumowanie wszystkich
wydatk6w zaewidencjonowanych we wszystkich nieiuchomoSciach, uczestni czacvch
w rcahzacji programu celowego,
- nale2y podsumowaf l4czne wplyuT poprzezzsumowanie :

1. calosci zaewidencjonowanych wplyw6w w wysokosci odpis6w,
we wszystkich nieruchomoSciach uczestmczqcych w pro gramie,

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

3. czESc nadwyzek bilansowych przeznaczonych na celowy fundusz
remonto wy z go dni e z uchw aL4 Walne go Z gr omadzenia,

- nale?y okreSli6 wynik zestawienia t1cznych wplyw6w zlqcznymi wydatkami - na
koniec kazdeso roku.
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1. Zakres prac remontowych dla nieruchomoSci i mienia wsp6lnego ujmowanych
w planie rzeczowm remont6w sporzqdza sig na podstawie kontroli okresowyc-h i
przegl4d6w bie24cych stanu technicznego budynk6w i budowli przy zachowaniu
pierwszeristwa rob6t maj4cych na celu :

- eliminacjg zagro2eniabezpieczefustwa uzytkownik6w lokali i os6b trzecich,
- zabezpieczenie przeciwpozarowe budynk6w,
- spelnienie wymagari ochrony Srodowiska,
- zachowanie nale?ytego stanu sanitarnego budynk6w,
- zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu,
- usunigcie skutk6w klgski zywiolowej lub katastrofy budowlanej.



2. Plan remont6w okreSlaj4cy zakres rzeczory zatwierdzany jest na kuzdy rok
kalendarzowy uchwal 4 Zarzqdu zgo dnie z uchwalonym Planem Go spo darczym.
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1. W przypadku wyst4pienia pilnej koniecznoSci wykonania plac remontowych
spowodowanych awaliq, av{ szczeg6lnoSci tych, o kt6rych mowa w $ 8 ust. 1 niniejrrlgo
Regulaminu, zarzqdowi przysluguje prawo zrecenia wykonanL tych prac poza
kolejnoSci4 ustalonQ w rocznym planie remont6w z pominigciem drogi prletargowej.-
w trakcie realizacjirzeczowego planu remont6w narezy zapewnil:- tealrzacjE rob6t w kolejno6ci wynikaj qcej z zatwierdzonego rzeczowego planu

remont6w,
- bezpteczeristwo uzytkownik6w i os6b trzecich w trakcie prowadzenia prac
remontowych,
- stosowanie material6w, wyrob6w i technologii posiadaj4cych dopuszczenie do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie.

2.

- stosowanie rozwiyzai technicznych, materialowych
ograniczaiqcych uciqzliwosd uzytkowania lokali w tiakcie
oraz podnoszqcych walory uzytkowe lokali.

i technologicznych
prac remontowych

3. Prowadzone prage remontowe podlegaj4 biezqcej kontroli oraz odbiorowi przez osoby
posiadaj 4ce odpowiednie uprawnienia i kwalifikaci e.
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Regulamin wchodzi w zycie z dniem0l.0l.20l4 r.
Traci moc Regulamin tworzenia i wydatkowania Srodk6w funduszu remontowego
z dnia 25 .I 0 .20 12 r. _z p61niejszymi zmianami,
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2.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

mgr Wojciech Skalski) (mgr Marian Dombrowski)
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