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Regulamin Rad Nieruchomo3ci Bydgoskiej Sp6ldzielni
V ieszka n ioygi.'tu ch walon y Uchwal4 Rady Nadzorczej
BSM nrlf f$/2015 zdnia 16.12.2015 r.

Regulamin
Rad NieruchomoSci

Bydgoskiej Spdldzielni Mieszkaniowej

s1.

Rada NieruchomoSci jest organem statutowlm BSM dzialajqcym na podstawie :.

- art.35 $ 3 ustawy z dnia 16,09.1982 r. prawo sp6ldzielcze ( t. jedn, Dz.'\1.2013,
poz. 1443 z p62n. zm,).
- Statutu BSM,
- niniejszego reguiaminu.

Rada NieruchomoSci jest spoleczn).rn organem opiniodawcz).,rn danej nieruchomojci
wyodrQbnionej w zasobach Sp6ldzielni.
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1. Do zakresu dzialania Rady NieruchomoSci nale|y w szczeg6lnoSci:
1) inicjowanie dzialaa w celu podnoszenia estetyki i funkcjonalnosci danej

nieruchomosci, poprzez sktradanie propozycji do plan6w remont6w i konserwacii
bie2qcej w danej nieruchomo3ci,

2) opiniowanie rocznych i wieloletnich plan6w remontowych nieruchom osci oraz
wysokoSci odpis6w na fundusz remontowy nieruchomoSci w danym roku
gospodarczym,

$2.

W sklad Rady Nieruchomodci wchodz4 co najrnniej: przewodnicz4cy, zastepca
przewodnicz4cego oraz sekretarz.

!9 Rady Nieruchomosci wybiera6 mozna dodatkowo do pigciu czlonk6w. powiEkszony
sklad Rady ustala siE w danej nieruchomoSci podczas zebrania wybotczego.
Rada Nieruchomodci wybierana jest sposr6d czlonk6w zanieszkalych w danej
nieruchomoSci.
sklad Rady Nieruchomoici wybieraj4 czlonkowie z danej nieruchomo$ci na zebraniu
wyborczym w giosowaniu jawnlirn zwykl4 wiEkszosci4 glos6w sposr6d nieograniczonej
liczby kandydat6w. zebranie jest waZne bez wzglEdu na liczbE czlonk6w obecnych na
zebraniu.
Kandydat6w do Rady Nieruchomosci na poszczeg6lne funkcje zg).aszaiq czlonkowie
obecrri na zebraniu wyborcz5.nn z danej nieruchomoici. w sklad Rady wchodz4
kandydaci, kt6rzy na okreilone funkcje otrzynali kolejno najwipksz4 i1od6 glos6w. w
przypadku ustalenia powiEkszonego skladu Rady zarz4dza sip odrgbne glosowanie na
czionka Rady Nieruchomoici. czionkami zostai4 osoby, kt6re uzyskaly kolejno
najwigkszq iloSi glos6w.
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3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosk6w zglaszanych przez mieszkahc6w
nieruchomodci oraz otgaly Sp6ldzielni w zakresie nieprzekraczaj4c},rn czymoSci
rozpotz4dzal4cych nieruchomodciq wsp61n4 (tj. przepis6w prawnych zwiqzanych
z uprawnieniami wtra5cicielskimi),

4) propagowanie kultury wsp6l2ycia spolecznego, poszanowania wsp6lnego mienia
oraz or ganizow ani e rozjemstwa.

Ponadto do kompetencji Rady NieruchomoSci nale2y:
l) zglaszanie administracji Sp6tdzielni informacji

nieprawidlowoSciach w funkcjonowaniu nieruchomodci,
o zauwaZonych

2) zglaszanie uwag dotycz4cych utrz)rynania czystoSci porzqdku i estetycznego
wyglqdu klatek schodowych, dZwig6w, w6zkowni, piwnic i innych pomieszczef
wsp6lnego tLytku oraz na zewn4trz budynk6w w granicach nieruchomo6ci,

3) mo21lwoSd wsp6ludzialu w przeprowadzaniu, co najmniej raz na rok okresowych
przegl4d6w stanu technicznego budynku, urzqdzelL i instalacji znajdujqcych sip w
nim oraz najbli2szego otoczenia,

4) opiniowanie wniosk6w o uZytkowanie pomieszczefi wsp6lnych
w budlnku,

5) wsp6ldzialanie w rozwi4zyr,vaniu innych spraw zwiq,anych
z funkcjonowaniem nieruchomo3ci.

3. Rada Nadzorcza i zarzqd Sp6ldzielni mogq przekazal Radzie Nieruchomosci
do zaopiniowania takZe inne sprawy.
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ObsfugE techntcznq i organizacyjnq zebrania wyborczego w nieruchomodci, w tym
sporz4dzenie protokolu, wykonuj4 administracje osiedlowe,
o terminie i miejscu zebrania czlonk6w Sp6ldzielni zwolanego w celu wyboru Rady
Nieruchomodci zawtadamiajqadministracje osiedlowe poprzez wyr,vieszenie ogloszef na
tablicach ogloszeri we wszystkich budlnkach na danej nieruchomodci orv w
administracji osiedlowej. zebranie czlonk6w otwiera i prowadzi kierownik 1ub imy
pracownik administracji osiedlowej. Kolejne zebrania Rady zwotruje i prowadzi
przewodniczqcy, a w razie jego nieobecnoSci zastgpca przewodniczqcego Rady
Nieruchomodci wedlug potrzeb.
Wybory do Rad Nieruchomodci na now4 kadencjp powinny odbyi siE najp62niel
na miesi4c przed zakohczeniem kadencji Rady Nadzorczej.
W przypadku nie powolania Rady Nieruchomo6ci, organy sp6trdzielni poprzez
pracownik6w administracji danego osiedla bgd4 w miarg porrzeb, bezposrednio zasiEgatry
opinii czionk6w z danej nieruchomoSci w istotnych sprawach dotycz4cych
nieruchomoSci.
w nieruchomosciach, w kt6rych nie wybrano Rad Nieruchomodci Administracja osiedla
powinna przynajmniej raz w roku podejmowai pr6by wybrania Rady poprzez zwolNie
kolejnych zebrari wyborczych.

$s.

1. I(adencj a Rad Nieruchomo$ci pokryr,va siQ z kadenci4 Rady Nadzorczej i rozpoczyna siE
w dniu zwotrania pierwszego posiedzenia Rady N adzorczej.

4.



3.

1.

Mandat cztronka Rady Nieruchomosci wygasa po uply;vie kadencji, na kt6r4 zostal
wybrany. Utrata mandatu czlonka przed uplyr,vem kadencji nastgpuje w przypadkach:

a) odwolania czlonka przez zebranie danej nieruchomosci zwykl4 wigkszosci4
glos6w w giosowaaiu jawn1,rn. Posiedzenie w sprawie odwolania czlonka Rady
NieruchomoSci zwoluje przewo dniczqcy tej Rady (lub jego zastppca) na pisemny
wniosek co najmniej 10 czlonk6w z danej nieruchomodci,

b) zrzeczenia sig mandatu,
c) ustania czlonkostwa w Sp6ldzielni,
d) wyprowadzenia siq z nieruchomoSci,
e) braku aktyrvnosci w dzialalnosci Rady Nieruchomosci (w tlnn nieuczestniczenie

w posiedzeniach),
Na miejsce czlonka Rady NieruchomoSci sprawuj4cego funkcjq przewo dniczqcego,
zastqpcy przewodniczqcego oraz sekretarza, kt6ry utracil mandat, wchodzi do kof,ca
kadencji zarrieszkui4cy w danej nieruchomoici czlonek Sp6trdzielni, kt6ry w wyborach
uzyskal kolejno najwylszq liczbg glos6w na dan4 funkcjg. W przypadku pozostalych
czlonk6w, mandat uzyskuje czlonek, kt6ry uzyskal kolejno najwyZsz4 liczbg glos6w.
Brak takiej mozliwodci powoduje koniecznosi wyboru czlonka Rady przez czloltk6w z
danej nieruchomoSci na zebraniu zwolan)rm przez jednego z czlonk6w Rady
Nieruchomodci wedlug zasad okedlonych w $ 2 ust.5 niniejszego regu.laminu.
Aktualny wykaz czNonk6w Rady NieruchomoSci podawany jest do wiadomo$ci
mieszkaic6w nieruchomoSci na tablicach osloszef.

$6.

Posiedzenia Rady Nieruchomosci zwofui4 przewodnicz4cy (zastgpca). posiedzenia
sq protokolowane, a przyjgte uchwaly, wnioski i opinie przekazylvane s4 na pidmie
do administracji osiedlowej oraz wr,vieszane na tablicy ogloszeri danej nieruchomo6ci.
Protokoly z posiedzenia s4 podpisyrvane przez wszystkich uczestnicz4cych w nim
czlonl<6w Rady NieruchomoSci, a korespondencjg podpisuj 4przewodniczqcy (zastgpca)
i sekretarz.
Posiedzenie Rady Nieruchomodci jest wahne jeleli tczestniczy w nim wipkszosi jej
skladu.

4. Decyzje podejmowane s4 w formie uchwal, powinny one by6
z mieszkafcami nieruchomoSci bqd2 na zebraniach danei nieruchomoSci.

konsultowane
b4dZ w formie

ankiety.
5. Uchwaly Rady Nieruchomo$ci

Nieruchomodci.
sq waZne jedli s4 podjqte przez wigkszo3i czlonk6w Rady
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Rada Nieruchomodci reprezentuje nieruchomod6 wobec innych organ6w sp6ldzielni
w zakresie przyjEtych przez nie uchwal, wniosk6w i opinii. przyjEte ptzez ni4
dokumenty, administracja osiedlowa przekaztje wr&z z zaNqczon5,rn wlasnlan
stanowiskiem do wladciwego co do kompetencji organu sp6ldzielni ( SRO, Zarz4d, RN).
Rada Nieruchomosci podejmuje uchwaly zgodnie z przyznani.rrr- zakresem dzialania,

uchwaly Rady Nieruchomosci sprzeczne z ustawami 1ub statutem podlegai4 uchyleniu
przez Radg Nadzorcz4.

s7.

Pierwsze wybory do Rad Nieruchomosci odbEd4 siE w roku 2016, do czasu rozpoczgcia ich
pierwszej kadencji (g 5 ust. 1) funkcjonuiq na dotychczasowych zasadaih prezydia
Samorz4d6w Nieruchomoici wybrane w 20i3 roku.
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s8.

Regulamin zostal uchwalo \y,.. przez Radg Nadzorczq Bydgoskiej Sp6tdzielni
Mieszkaniowej uchwalq nr ./ft.e./2015 z dnia 16.12.2075 r. i wchodzi w Lycie z dniem
uchwalenia.
Traci moc Regulamin samorz4du Nieruchomodci Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej
z dnia28.02.2073 r. z zastrzeheniem $ 160 ust.2 Statutu

Sekretarz
Rady Nadzorczej Bydgoskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej

llle wnosrq as

Rrdca prawnv Pramvslar Szukala


