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zAtozoHA Regulamin
rozliczeri finansowvch z czlonkami

z tytulu wklad6w mieszkaniowych i budowlanych

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej dziatajqc na podstawie

$ 50 ust.1 pkt t: Statutu BSM uchwala regulamin o nastqpujqcej treSci :

I. Podstawa prawna

Regulamin niniejszy opracowano na podstawie nizej wymienionych akt6w prawnych :

1) Ustawy z dnia 16 wrze6nia 1982 roku Prawo sp6ldzielcze (tekst jednolity
D2.U.22003 r, Nr 188 poz. 1848 zp62n. zm.)

2) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o sp6ldzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity
Dz.U.22003 r. Nr 119 poz.1116 zp62n. zm)

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jednolity
DzU.22004 r. Nr 261, po2.2603 zp62n.zm)

4) Ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy paristwa w splacie niekt6rych
kredyt6w mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wyptaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 t.
Nr 119, poz.llll zp6in.zm.)

5) Statutu Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

II. Postanowienia og6lne
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1. Regulamin okresla zasady rozliczeh z Sulu wklad6w mieszkaniowych
i budowlanych w zwiqzkuz:

1) wygaSniqciern spoldzielczego prawa do lokalu
2) ustanowieniem nowego tytutu prawnego do lokalu odzyskanego przez

Sp6ldzielniE
3) przeniesieniem wlasno6ci lokalu.

2. Zasady ustalania wklad6w mieszkaniowych i budowlanych w nowo wybudowanych
budynkach zawierajq odrqbne regulaminy, okre3laj4ce zasady realizacji tych
inwestycji.

3. WycenE wartoSci rynkowej lokalu sporzqdza rzeczoznawca maj4tkowy
na zlecenie Sp6ldzielni. Wycena dokonana przez rzeczoznawce maj4tkowego
sporzqdzana jest na podstawie przepis6w ustawy o gospodarce nieruchomoSciami
i ianycfu stosownych przepis6w. Wycena sporz4dzana jest w dw6ch wariantach to jest
na dzieh wygaSniqciaprawa oraz w celu ogloszeniaprzetarga.

4. Cenq wywolawczq lokalu ustala siq w wysoko3ci okreSlonej przez rzeczozrawce
maj4tkowego. Procedurq przetargow4 okreSla odrqbny regulamin przeprowadzania
przetarg6w 
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III. Rozliczeniazwiqzane z wygaSniqciem sp6ldzielczego prawa do lokalu
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Warunkiem dokonania rozhczenia wkladu w zwrqzku z wygaSniqciem sp6ldzielczego
prawa do lokalu jest opr6znienie lokalu i przejqcie go przez Sp6tdzielniq na podstawie
protokolu zdaw czo -odbiorczego.
Rozliczenia z tfiuL:u wkladu w zwiqzku z wygaSniqciem spoldzielczego prawa
do lokalu dokonuje siq wedlug zasad prawnych i relacji cenowych obowi4zuj4cych
w dniu wygafniqcia prawa do lokalu.
a) W przypadku gdy sp6ldzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygaslo przed

23 kwietnia200l roku, to naleznoSi ztyluht wkladu mieszkaniowego stanowi take
sam4 czq3c zaktuahzowanej na dzieh wygaSniqcia warto6ci lokalu, jakq czer36

koszt5w budowy lokalu stanowil wplacony przez czlonka wklad mieszkaniowy.
b) W przypadku gdy sp6ldzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygaslo pomiqdzy

23 kwietnia 2007 roku a 30 lipca 2007 roku Sp6ldzielnia zv'/raca zwaloryzowany
wklad mieszkaniowy lub jego czq36 zgodnie z zapisami
afi. 11 ust.2 i 2' ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych w brzmieniu
obowi4zujqcym w owym czasie.

c) W przypadku wyga6niqcia sp6ldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego po 30 lipca 2007 roku Sp6ldzielnia wyplaca osobie uprawnionej
wartoSi rynkow4lokalu okreSlon4 przez rzeczoznawcq maj4tkowsgo. WartoSi ta
nie moze byt wyLsza od kwoty uzyskanej przez Sp6ldzielniq w wyniku przetargu
przeprowadzonego w my6l $ 99 statutu Sp6ldzielni.

d) W przypadku wygaSniEcia sp6ldzielczego wlasno6ciowego prawa do lokalu
Sp6ldzielniawyplaca osobie uprawnionej wartoSi rynkow4lokalu okreSlonqprzez
rzeczoznawcq maj4tkowego. Przysluguj4ca osobie uprawnionej kwota nie moze
by6 wyisza od kwoty uzyskanej przez Sp6ldzielniq w wyniku przetargu
przeprowadzonego w mySl $ 99 statutu Sp6ldzielni. Kwotq tq pomniejsza siq
o przypadajqcqna dany lokal,czer36 zobowiqzafi Sp6ldzielnizwrqzanych z budow4
w tym nie wniesiony wklad budowlany. W przypadku gdy sp6\dzielcze
wlasno6ciowe prawo do lokalu obci4zone jest hipotekq Sp6ldzielnia jest
zobowi4zana zwrocic osobie uprawnionej warto6i nabytego prawa, po potr4ceniu
nalezno6ci z tylutu obciqzeh hipotek4.

W stosunku do lokali mieszkalnych wybudowanych przed 1945 rokiem
(stare budownictwo), a do kt6rych lokatorskie prawo do lokalu wygaslo przed 31 lipca
2007 roku, wklad mieszkaniowy okreSla siq na l}%owarto6ci rynkowej lokalu.
Z kwoty wkladu wyplaconej osobom uprawnionym w zwiqzku z wyga{niqciem
spoldzielczego prawa do lokalu Sp6ldzielnia potr4ca swoje nalezno6ci wzajemne
na dziert opr6znienia lokalu z tytutu :

a) zaleglo6ci w optatach eksploatacyjnychwraz z odsetkami,
b) kwoty obciqhenia z tfiirta niesptaconego kredytr wraz z odsetkami do splaty

w wysoko6ciach wlmikaj4cych z ustawy z dnia 30.11.1995r. o pomocy paristwa w
splacie niekt6rych kredyt6w z poLn. zm., w tym nie wniesiony wklad
mieszkaniowy lub budowlany,

c) nominalriej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w czqSci przypadajqcq
na dany lokal,

d) koszt6w niezbqdnego remontu i prac porz4dkowych w lokalu, jezeli zostal on
pr z ekazany Sp 6 ldzi elni w stani e ni eo dnowi on)rm,

e) koszt6w okre3lenia wartofci rynkowej lokalu,

0 koszt6w s4dowych, komomiczych i egzekucyjnych,
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g) innych zobowrqzafwobec Sp6ldzielni.
5. Rozliczeri o kt6rych mowa w niniejszym paragrafre nie dokonuje siq jezeli

spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu przyslugiwalo obojgu malzonkom.
W takim przypadku, po Smierci czlonka prawo do lokalu przypadnie drugiemu
malzonkowi w trybie okreSlonyrn w art. 14 ust. 1 ustawy o sp6ldzielniach
mieszkaniowych. Roszczenia spadkobierc6w bylego czlonka do naleznej im czESci

wkladu mieszkaniowego powinny by6 kierowane do osoby, kt6ra zachowala

. sp6Ldzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
6. W przypadku ustanowienia sp6ldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w trybie art. 15

ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych, warunkiem wyplaty wkladu mieszkaniowego (lub
jego czq6ci) osobom uprawnionym (np. spadkobiercom) jest wniesienie wkladu
mieszkaniowego przez osobq uzyskuj4c4 prawo do lokalu w czq6ci podlegaj4cej wyplacie.
W takiej sytuacji, osoba, narzecz ll6rej ustanowione ma byi sp6tdzieTcze lokatorskie prawo
do lokalu winna wnieKi wklad mieszkaniowy 1ub jego czESi w terminie 30 dni od otrzymania
informacji o wysoko6ci naleLnej lcwoty. W szczeg6lnie uzasadnionych sytuacjach Zarzqd
mo 2e r ozloLry 6 na r aty wni e sienie wyma gane go wkladu.

IV. Ustalanie wysokoSci wklad6w
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1. Zawarcie umowy o ustanowienie sp6ldzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu powt6rnie zasiedlonego nastEpuje w przypadkuz$oszenia siE mallonka,
dziecka lub innej osoby bliskiej, kt6rej przysluguje roszczenie
o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu po bylym czlonku.

2. W przypadku, gdy po wyga6niqciu sp6ldzielczego lokatorskiego prawa
do lpkalu ustanowienie nowego tytulu prawnego do danego lokalu nastEpuje
w trybie art. 15 ust.1 i 2 ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych narzecz osoby
bliskiej, osoba ta wnosi wklad mieszkaniowy w kwocie r6wnej wkladowi
naleznemu z tyiilu wyga6niqcia prawa do tego lokalu, pod warunkiem,2e ta osoba
w terminie jednego roku od wygaSniqcia prawa do lokalu zloLy deklaracjq
cztronkowskq wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowo6ci zawarcia umowy
o ustanowienie sp6ldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

3. Osoba ubiegaj4ca siq o sp6ldzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
do kt6rego sp6ldzielcze lokatorskie prawo przysluguj4ce innej osobie wygaslo
przed 31 lipca 2007 roku, zobowiqzana jest wnieSi wklad mieszkaniowy
odpowiadaj 4cy warto6ci rynkowej lokalu.

4. W stosunku do osoby bliskiej wsp6lnie zamieszkujqcej z czlonkiem, ubiegaj4cej
siq o sp6ldzielcze lokatorskie prawo do lokalu, do kt6rego spotdzielcze lokatorskie
prawo przysluguj4ce innej osobie wygaslo przed 3l lipca 2007 roku, stosuje siq
zapisy art. 10 ust.4 ustawy o sp6tdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu
obowiqzujecym w chwili wyga6niqcia prawa.

5. Osoby bliskie bylego czlonka Sp6ldzielni ubiegaj4ce siq o czlonkostwo i
ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu (art. 15 ust.2 ustawy o sp6ldzielniach
mieszkaniowych) wnosze wklad mieszkaniowy w wysoko6ci r62nrcy miqdzy
aktualn4 warto6ci4 rynkow4 lokalu, a pomoc4 ze Srodk6w publicznych bez
wzglqdu na datq wyga3niqcra prawa do lokalu i zasady wyliczania wkladu
mieszkaniowego do zwrotu osobom uprawnionym.Powyl,szego zapisu nie stosuje
siq w przypadku, gdy sp6ldzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygastro przed 23

kwietnia 2001 roku.
6. Czlonek oczekuj4cy nabywajqcy w drodze pierwszeristwa wynikaj4cego

z przepis6w ar1. 11 ust.2 ustawy o sp6trdzielniach mieszkaniowych prawo odrqbnej
wlasno6ci lokalu, do kt6rego wygaslo spoldzielcze lokatorskie prawo Q/
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przyslugujece innej osobie, zobowiqzany jest wnieSd wklad budowlany w
wysokoSci wartofui rynkowej lokalu okreSlonej przez rzeczoznawcq maj4tkowego
zzastrzeLeniem $ 99 statutu.

7. Osoba ubiegaj4ca siq na zasadach og6lnych o prawo odrqbnej wlasno6ci lokalu
w drodze przetargu, do kt6rego wygaslo spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu
lub spoldzielcze wlasnoSciowe prawo do lokalu, zobowiqzana jest wnie6i
naleznoSi w wysoko6ci warto6ci lokalu uzyskanej w w5miku przetargu.

V. Rozliczeniaz tytulu przeniesienia wlasnoSci lokali
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Przed podpisaniem aktu notarialnego przeniesienia wlasnoSci lokalu narzecz czlonka,
kt6remu przysluguje sp6tdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jest on zobowiqzany

do dokonania:

a) Splaty'przypadajqcej na dany lokal czq6ci zobowiqzari Sp6ldzielni zwiqzanych z

budow4 (wklad mieszkaniowy), w tym w szczeg6lno6ci odpowiedniej czq6ci

zadtulenia kredytowego wraz z odsetkami, a jeleli Sp6ldzielnia korzystala z
pomocy uzyskanej ze Srodk6w publicznych lub z innych Srodk6w - splaty
przypadajqcej na dany lokal czq6ci umorzenia kredytu w kwocie podlegaj4cej

odprowadzeniu do budzetu paristwa

b) Splaty zadlahenia z tylu\u oplat za uzywanie lokalu wraz z odsetkami

or az ko sztami windykacj i
c) Sptraty koszt6w nabycia prawa wlasnoSci gruntu w danej nieruchomo6ci

w czq6ci przypadajqcej na lokal
d) Splaty innych zobowrqzahwobec Sp6ldzielni

Jezeli dany lokal jest obci4zony kredytem i odsetkami wykupionyrni przez btdZet
paristwa na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy paristwa

w sptracie niekt6rych kredyt6w mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych

oraz refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych, to rozliczenie finansowe

z tytu\u przeniesienia wlasno6ci dokonuje siq na warunkach okre6lonych w tej ustawie

b ez sp or zqdzania pr zez r ze c zo znawc q m aj 4tkowe go w yc eny rynkowej lokalu.

Przed podpisaniem aktu notarialnego przeniesienia wlasnoSci lokalu na czlonka
lub osobq kt6rej przysluguje spoldzielcze wlasnoSciowe prawo do lokalu jest ona

zob ow rqzana do dokonani a :

a) Splaty przypadajqcej na dany lokal czq6ci zobowiqzan Sp6ldzielni zwiqzanych
z budowq (wklad budowlany), w tym w szczeg6lno6ci odpowiedniej czqSci

zad\alenta kredytow e g o wr az z odsetkami

b) Splaty zadlulenia z tytulu oplat za uzywanie lokalu wraz z odsetkami

or az ko sztami windyk acj i
c) Splaty koszt6w nabycia prawa wlasnoSci gruntu w danej nieruchomo6ci

w czgi;ciprzypadaj4cej na lokal.
d) Splaty innych zobowrqzanwobec Sp6ldzielni.
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VI. Rozliczenia zwiqzane ze sp6ldzielczym prawem do lokalu u2ytkowego, garairu i
miejsca postoj owe go w gar aiu wielostanowiskowym.
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Do istniej4cego sp6ldzielczego prawa do lokalu uzytkowego, garalu, miejsca

postojowego w garulu wielostanowiskowym stosuje siq postanowienia niniejszego

. Regulaminu i statutu dotycz4ce spotdzielczego wlasno6ciowego prawa do lokalu

mieszkalnego.

VII. Postanowienia koficowe

$6
1. Niniejszy Regulamin zostal uchwalony w dniu ...)t(?.r..Q9..... 2013 roku
i obowi4zuje od dnia uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin rozliczeh finansowych z czlonkarri z tytutu wktrad6w
mi e szkani owvch i budowl anvch z dnia 27 wr zelnia 20 12 r oku.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Bydgoskiej Sp6tdzielni Mieszkaniowej
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Przewodnt czqcy Rady Nadzorczej


