REGULAMIN
rozliczeń Spółdzielni z tytułu przeniesienia własności lokali.

Podstawa prawna:
a) Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
119, poz. 1116, z późn. zm.),
b) Statut Spółdzielni.
§1
1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany zawrzeć umowę
przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego po dokonaniu:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym
w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 44 Statutu,
3) spłaty przypadającej na ten lokal należności Spółdzielni z tytułu wykupu gruntu od Gminy.
2. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany zawrzeć z tym członkiem umowę
przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w
tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z
odsetkami,
2) spłaty przypadającej na jego lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej
odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa, o ile Spółdzielnia skorzystała z
pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 44 Statutu,
4) spłaty przypadającej na jego lokal należności Spółdzielni z tytułu wykupu gruntu od Gminy.
3. W odniesieniu do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na
podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii
gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 z późn. zm.) przeniesienia własności dokonuje się
na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.
§2
1. Przed przeniesieniem własności lokalu Zarząd Spółdzielni dokonuje wyliczenia różnicy między
wpływami na fundusz remontowy przeznaczonymi na docieplenie budynku oraz zmianę systemu
zasilania w ciepło i wodę a wydatkami z tego tytułu, przypadającej na dany lokal.
2. Jeżeli różnica, o której mowa w ust.1 jest ujemna tj. nie została pokryta wpłatami na fundusz remontowy wnoszonymi od 1 stycznia 2002 do ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym przeniesiona zostanie własność lokalu ze Spółdzielni na członka lub osobę nie będącą
członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to podlega
spłacie w sposób określony w § 3.
3. Różnica ta wyliczana jest w następujący sposób, na podstawie ewidencji wpływów i wydatków
funduszu remontowego prowadzonego dla poszczególnych budynków, obejmujących dany lokal:
 na pokrycie kosztów docieplenia budynku oraz zmiany systemu zasilania w ciepło i wodę
zalicza się odpisy na fundusz remontowy dokonane od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004
r. w pełnej wysokości, natomiast od 1 stycznia 2005 r. zaliczeniu podlega odpis na fundusz
remontowy w części przypisanej do danego budynku. Pozostała część odpisu na fundusz re-
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montowy wpłacona po ww. dacie przeznaczona jest na finansowanie remontów nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
§3
1. Przed przeniesieniem własności lokalu na rzecz członka Spółdzielni lub osoby niebędącej
członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego
w nieruchomości, dla której występuje różnica wpływów i wydatków z tytułu docieplenia budynku
lub zmiany systemu zasilania w ciepło i wodę wynikająca z ewidencji wpływów i wydatków
funduszu remontowego dla nieruchomości obejmującej ten lokal Zarząd Spółdzielni jest
uprawniony do zawarcia umowy o ratalnej spłacie ww. różnicy.
2. Umowa winna zawierać następujące warunki spłaty:
a) spłata ww. różnicy następować będzie przez osoby uprawnione do ww. lokalu w formie
comiesięcznych wpłat na fundusz remontowy w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą
Spółdzielni,
b) w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej, obejmującej ww. lokal niespłacona kwota
staje się natychmiast wymagalna.
3. W przypadku nie zawarcia umowy o ratalnej spłacie różnicy wpływów i wydatków z tytułu
docieplenia budynku lub zmiany systemu zasilania w ciepło i wodę wynikającej z ewidencji
wpływów i wydatków funduszu remontowego dla nieruchomości obejmującej dany lokal przez
osobę, na rzecz której następuje przeniesienie własności lokalu położonego w takiej nieruchomości
Zarząd Spółdzielni, po zawarciu notarialnej umowy przeniesienie własności danego lokalu,
informuje pisemnie tą osobę:
a) o występującej różnicy wpływów i wydatków z tytułu docieplenia budynku lub zmiany
systemu zasilania w ciepło i wodę wynikającej z ewidencji wpływów i wydatków funduszu
remontowego dla nieruchomości obejmującej dany lokal,
b) że spłata ww. różnicy następować będzie przez osoby uprawnione do ww. lokalu w formie
comiesięcznych wpłat na fundusz remontowy w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą
Spółdzielni,
c) że w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej, obejmującej ww. lokal niespłacona
kwota staje się natychmiast wymagalna.
§4
1. Przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego na członka lub osobę niebędącą członkiem
Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu własność lokalu są oni
zobowiązani do jednorazowej spłaty należności z tytułu wykupu gruntu od Gminy.
2. Należność, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) rzeczywistą cenę nabycia gruntu zapłaconą przez Spółdzielnię (po odliczeniu bonifikaty),
b) koszty aktu notarialnego, zawartego w sprawie zakupu prawa własności gruntu,
c) koszty sądowe z tytułu wpisów do ksiąg wieczystych,
d) podatek VAT naliczony i odprowadzony do budżetu.
3. Wyliczenia należności z tytułu wykupu gruntu, którą ma zapłacić osoba, na którą przenoszona
jest własność lokalu, następuje przez podzielenie ogólnej kwoty kosztów wykupu danej działki
budowlanej przez powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się na
danej nieruchomości, a następnie pomnożenie przez powierzchnię użytkową lokalu będącego
przedmiotem przeniesienia własności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się lokale mieszkalne wraz z lokalami
użytkowymi lub garażami, do kosztu wykupu gruntu przypadającego na lokale mieszkalne,
wlicza się proporcjonalną część ceny nabycia gruntu uwzględniającą udzieloną bonifikatę. Dla
lokali użytkowych i garaży nie objętych przepisami uchwały Rady Miasta Olsztyn o bonifikatach,
kosztem wykupu przypadającym na te lokale jest proporcjonalna do powierzchni użytkowej tych
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lokali część ceny nabycia gruntu przez Spółdzielnię wraz z kosztami wyszczególnionymi w ust. 2
pkt. b, c, d.
§5
1. Kosztami docieplenia budynków lub zmiany systemu zasilania w ciepło i wodę oraz związaną z
tym koniecznością spłaty różnicy wynikającej z ewidencji wpływów i wydatków funduszu
remontowego dla nieruchomości obejmującej dany lokal nie obciąża się garaży wybudowanych
oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
2. Kosztami wykupu od Gminy gruntów, na których znajdują się lokale będące przedmiotem
przeniesienia własności obciąża się wszystkie lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca
postojowe w garażach wielostanowiskowych, według zasad określonych w § 4 niniejszego
regulaminu.
§6
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 28 kwietnia 2009 r.
uchwałą nr 38/2009 i obowiązuje od dnia uchwalenia. Rada Nadzorcza wprowadziła poprawki w dniu
24.06.2014 r. uchwałą nr 24/2014.
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