
Regularrinu rozliczeh finansowych z tytulu
udzial6w czlonkowskich w Bydgoskiej Sp6ldzielni

Mieszkaniowej uchwalony w dniu 29.!4.2019 r. -
Uchwala Rady Nadzor'.r.j nsu n ../lll..tzotg.

Regulamin
rozliczen finansowych z tytulu udzial6w czlonkowskich

w Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowe,j

$l

Udzialy czionkowskie wptacone przez czlonka Spoldzielni zwracane sQ wylqcznie
w przypadku:

a) zbycra prawa do lokalu w Sp6tdzielni , lub
b) Smierci czlonl<a, kt6remu przyslugiwalo prawo do lokalu w Sp6tdzielni , lub
c) ustania czlonkostwa fia podstawie przepis6w Ustawy o sp6ldzielniach

mieszkaniowych (t j. Dz. U . 2018 poz. 845 ze zm.), z zastrzeieniem postanowienia

$ 2 Regulaminu,

$2

Zwrotu udzial6w nie dokonuje siq w przypadku
wypowi edzeni e dokon ane ptzez oso bq posiada.i 4c4

ustania czlonkostwa poprzez jego
prawo odrEbnej wlasnoSci lokalu .

2.

J.

$3

1. JeSli czlonek Sp6ldzielni posiada kilka tytul6w prawnych do lokali w Sp6ldzielni, a
nie zbywa wszystkich praw do lokali, zwrotowi podlegaj4 tylko te udzialy, kt6re
zwr4zanebyly ze zbywanym prawem.

Zwtottr dokonufe sig na pisemne Zqdanie bylego czlonka bqdL jego nastEpcy
prawnego, w terminie jednego miesi4ca od wplywu lego lqdania do Sp6ldzielni.
Zwrotu dokonuje sig na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcg lub za
poSrednictwem kasy Spoldzielni. Dopuszcza siE takle moZliwoSi zarachowania
kwoty podlegaj4cej zwrotowi na poczet naleznoSci przystuguj4cych Sp6tdzielni
poprzez potr4cenie wzajemnych wierzyteInoSci.

Spadkobierca bytego czlonka wraz z wnioskiem o jakim mowa w ust. 2
'zobowi4zany .iest zlo2yc do Spoldzielni do wgl4dLr oryginaly dokument6w
stanowi4ce o r.rabycir"r spadkr-r. W przypadkr-r zgtoszenia sig kilku spadkobierc6w
Spoldzielnia dolcona wyplaty udzialow cztonkowskich w czgsciach w jakich
przyslr"rguje im prawo do spadku lub na rzecz jednego ze spadkobierc6w zgodnie
wskazanego przez wszystkich pozostalych 

"

Zwrol udzial6w nastgpuje wedtug ich wartoSci nominalnej.4.
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Jezeli Spoldzielniazwraca osobie uprawnionej wklad mieszkaniowy lub budowlany,
po wygaSnigciu sp6ldzielczego prawa do lokalu, zwrol wptraconych udzial6w
nastgpuje r6wnoczeSnie ze zwrotem wkladu.

Zgodnie z ustawq Prawo sp6trdzielcze roszczenie o wyptratg udziatr6w ulega
przedawnier-riu z r-rplywem lat trzech od daty ustania czlonkostwa,

$s

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje sig do wniosk6w o zwrot udzial6w
zloZonych po 09.09.2017r. (wejSciu w zycie nowelizacji Ustawy o spoldzielniach
mieszkaniowych Dz.tJ. 2017. 1596.) o ile zaistniej4 przeslanki przewidziane
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz do stanow faktycznych zwt1zanych z
ustaniem czlonkostwa zaistnialych pocz4wszy od 01.01.2017 r.

2. Zwrot udzialow na podstawie postanowienia $ 5 ust. I nastgpuje w terminie 30 dni od
wejScia w 2ycie niniejszego Regulaminu
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Niniejszy regulamin zostal uchwalony przez RadE Nadzorcz4 Bydgoskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej w dniu 29 kwietr-ria 2019 roku i obowi4zuje od dnia lichwalenia.

1.

Sekretarz Rady Nadzorczej
rngr Wojciech Skalski

Przewodni czEcy Rady Nadz orcze.i

rngr Marian Dornbrowski

Nie wnosze zastneiqri formalno'prawnych
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