REGULAMIN
przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych )tekst jednolity Dz.U. z
2003 roku Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) ,
- Statut Spółdzielni.
§1
Przetargowi w trybie niniejszego regulaminu podlegają:
a) lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, co do których wygasło spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a lokal został opróżniony i przekazany
Spółdzielni zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
b) odzyskane do dyspozycji Spółdzielni lokale mieszkalne inne niż wskazane w punkcie a),
co do których Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przeznaczeniu ich do zasiedlenia na
warunkach odrębnej własności.
§2
Przetarg przeprowadza się w następujący sposób:
1) w pierwszej kolejności przeprowadzany jest przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni
oraz ich dzieci i rodziców wspólnie z nimi zamieszkujących (zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu
Spółdzielni);
2) w razie braku chętnych spośród osób, o których mowa w punkcie 1) przeprowadzany jest
przetarg nieograniczony, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby.
§3
1. Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności organizuje się
jako przetarg ustny - licytacja.
2. Przetarg ogłasza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od protokólarnego przekazania lokalu
Spółdzielni. Powyższy termin nie ma zastosowania do lokali wskazanych w § 1 ust. 1 lit. b)
regulaminu.
3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się:
- w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej,
- na tablicy ogłoszeń Spółdzielni.
- na stronie internetowej Spółdzielni.
§4
1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do
przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę
wywoławczą.
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§5
1. Ogłoszenie o przetargu powinno być opublikowane najpóźniej na 14 dni przed
terminem
przetargu w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń
oraz
stronie internetowej Spółdzielni.
2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
- oznaczenie organizatora przetargu,
- formę przetargu,
- miejsce i termin przeprowadzenia przetargu,
- określenie przedmiotu przetargu, w tym między innymi: adres, kondygnację i
powierzchnię użytkową lokalu, numer księgi wieczystej (jeżeli jest urządzona) i
miejsce jej przechowywania,
- wysokość ceny wywoławczej,
- oznaczenie terminu oględzin przedmiotu przetargu,
- wysokość wadium oraz sposób i termin wpłacania wadium,
- zastrzeżenie o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
1. Ogłoszenie w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej powinno zawierać:
- organizatora przetargu,
- określenie przedmiotu przetargu, w tym między innymi: adres, kondygnację i powierzchnię
użytkową lokalu, numer księgi wieczystej (jeżeli jest urządzona) i miejsce jej
przechowywania,
- wysokość ceny wywoławczej,
- oznaczenie terminu oględzin przedmiotu przetargu,
- miejsce i termin przeprowadzenia przetargu,
- wysokość wadium oraz sposób i termin wpłacenia wadium,
- zastrzeżenie o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
- pouczenie, że szczegółowe informacje co do formy przetargu znajdują się w ogłoszeniu
zamieszczonym na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Spółdzielni.
§6
1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Spółdzielni.
2. Prezes Zarządu Spółdzielni może zaprosić do udziału w pracach komisji przetargowej z
głosem doradczym specjalistów i ekspertów spoza Spółdzielni.
3. Zarząd powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej na 7 dni przed
ogłoszeniem przetargu o planowanym terminie i rodzaju przetargu. Rada Nadzorcza może
wytypować ze swego składu członka, który będzie uczestniczył w pracach komisji jako
obserwator.
§7
1. W przetargu biorą udział tylko licytanci, którzy wpłacili wymagane wadium.
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2. Do licytacji w imieniu innej osoby konieczne jest przedstawienie Komisji Przetargowej
pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie.
§8
1. Przetarg odbywa się publicznie, zaś jego przebieg jest protokółowany.
2. Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości uczestników:
- przedmiot przetargu,
- cenę wywoławczą,
- wysokość postąpienia,
- skutki prawne związane z rozstrzygnięciem przetargu,
3. Przetarg jest ważny w przypadku stawienia się co najmniej jednego licytanta – oferenta.
4. Zaoferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o wysokość
postąpienia.
5. Zaoferowana w przetargu przez licytanta cena przestaje wiązać z chwilą, gdy inny licytant
zaoferuje cenę wyższa.
6. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
ostatniej najwyższej ceny udziela przybicia licytantowi, który zaoferował tę cenę.
7. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w ciągu 14 dni od zakończenia przetargu
wpłacić na rachunek Spółdzielni wylicytowaną kwotę.
8. Wpłacone wadium zalicza się na poczet należności, o której mowa w ust 7.
9. Przepadek wadium następuje w wypadku, gdy licytant, któremu udzielono przybicia nie
wniesie w terminie określonym w ust. 7 pełnej wysokości wylicytowanej kwoty, chyba że
Zarząd wydłuży ten termin zgodnie z § 10 ust 2.
§9
1. Wadium wpłacone przez licytantów przelicytowanych zostaje zwrócone bezpośrednio po
zakończeniu przetargu na podane przez nich konto bankowe.
2. Wadium ustala Zarząd Spółdzielni i wynosi ono do 5% ceny wywoławczej, a wysokość
minimalnego postąpienia 1.000 złotych.
3. Wadium składa się w pełnej wysokości na każdy oferowany lokal.
§ 10
1. Z przebiegu licytacji komisja przetargowa sporządza protokół , który przewodniczący komisji
przedkłada Zarządowi do zatwierdzenia. Zarząd zatwierdzając protokół podejmuje decyzję o
ustanowieniu i przeniesieniu odrębnej własności lokalu. Po zatwierdzeniu protokołu przez
Zarząd Spółdzielnia przekazuje niezwłocznie zwycięzcy informację o wygraniu przetargu.
Zatwierdzenie protokołu jest zakończeniem przetargu.
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2. Wylicytowana cena lokalu wraz z przypadającą na dany lokal należnością Spółdzielni z tytułu
wykupu gruntu od gminy winna być wpłacona w terminie 14 dni od daty zakończenia
przetargu. Na wniosek wygrywającego przetarg Zarząd Spółdzielni może wydłużyć termin
wpłacenia ceny lokalu. Brak wpłaty ceny lokalu powoduje cofnięcie decyzji o ustanowieniu
i przeniesieniu odrębnej własności lokalu wydanej po rozstrzygnięciu przetargu.
§ 11
1. Cenę wywoławczą lokalu konieczną do podania w ogłoszeniu o przetargu ustala
Zarząd
Spółdzielni w oparciu o wycenę rynkowej wartości lokalu sporządzoną przez
rzeczoznawcę
majątkowego.
2. Cena wywoławcza powinna uwzględniać różnicę wpływów i wydatków
przypadającą na lokal
będący przedmiotem przetargu z tytułu docieplenia lub zmiany systemu zasilania w
ciepło i
wodę budynku, w którym lokal jest położony według stanu na dzień odzyskania
lokalu do
dyspozycji Spółdzielni. Kwotę tę przeznacza się na fundusz remontowy budynku,
w którym
położony jest lokal będący przedmiotem przetargu.
§ 12
Spółdzielnia zawiera umowę ustanowienia i przeniesienia prawa własności lokalu na rzecz
osoby, która wygrała przetarg w terminie 30 dni od dnia wpłaty przez nią wylicytowanej ceny
mieszkania oraz kosztów wykupu gruntu od Gminy Olsztyn. Wynagrodzenie notariusza za
ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w
postępowaniu wieczystoksięgowym ponosi osoba, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje
przeniesienia własności lokalu.
§ 13
W przypadku gdy przetarg nieograniczony nie zostanie rozstrzygnięty z powodu braku
oferentów Zarząd w ogłoszeniu o kolejnym przetargu może obniżyć cenę wywoławczą.
§ 14
Za zgodą Rady Nadzorczej, w drodze szczególnego wyjątku, Zarząd może odstąpić od
stosowania niniejszego regulaminu.
§ 15
Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 09.06.2009 r. uchwałą nr
84/2009. Rada Nadzorcza Spółdzielni wprowadziła zmiany do niniejszego regulaminu uchwałą
nr 60/2017 z dnia 23.05.2017 r. oraz uchwałą nr 20/2019 z dnia 22.10.2019 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

