REGULAMIN
zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŜytkowe i garaŜe oraz ich
rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nowy Prokocim” stosownie
do § 101 pkt.11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”
uchwala, co następuje:
I. Wkłady mieszkaniowe
§1
1. Członek Spółdzielni, ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wnosi wkład mieszkaniowy w
wysokości odpowiadającej róŜnicy między kosztem budowy przypadającym
na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków
publicznych. ( umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię
na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków.
2. JeŜeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego
przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego
lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z
odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
3. Członek Spółdzielni wnosi wkład mieszkaniowy przed zawarciem umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
§2
1. Jeśli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu
uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający
umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu
wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej
lokalu w dacie ustanowienia nowego prawa do tego lokalu.
2.Zasada, o której mowa w ust.1 nie dotyczy osób bliskich, którym przysługuje
roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu .

II. Wkłady budowlane
§3
1.

Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu
wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów
budowy przypadających na jego lokal. JeŜeli część wkładu budowlanego
została sfinansowana z zaciągniętego
przez spółdzielnię kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do
spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal .

2. Członek Spółdzielni wnosi wkład budowlany przed zawarciem umowy
o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
§4
Członek Spółdzielni uzyskujący własnościowe prawo do lokalu lub prawo
odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące innej
osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu
ustalonej w wyniku przetargu .

III. Rozliczenia wkładu w razie wygaśnięcia prawa do lokalu
§5
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową
tego lokalu . Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie moŜe
być wyŜsza od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej
lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z
postanowieniami statutu. Koszty ustalenia wartości rynkowej lokalu ponosi
osoba uprawniona.

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część
zobowiązań spółdzielni związanych z budową , o których mowa w art.10
ust.1 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych., w tym w
szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. JeŜeli spółdzielnia
skorzystała z pomocy ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca
się równieŜ nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części
przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w

art.4 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a takŜe koszty
określenia wartości rynkowej lokalu jeŜeli nie pokryła ich osoba uprawniona.
3. Warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu albo jego części jest
opróŜnienie lokalu. JeŜeli jednak naleŜność jest ustalana w trybie przetargu,
wypłata naleŜności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie
wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
4. Rozliczenia wkładu mieszkaniowego, dokonuje się na dzień wygaśnięcia
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
§6
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego
prawa.
2. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu,
ustalona w ust.3, nie moŜe być wyŜsza od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w
stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu
przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
3. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie
wniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie
został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie
kosztów budowy danego lokalu – potrąca się takŜe kwotę niespłaconego
kredytu wraz z odsetkami.
4. Rozliczenie z byłym członkiem lub ze spadkobiercami zmarłego członka
powinno być dokonane z tytułu równowartości własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego i uŜytkowego – na dzień wygaśnięcia tego prawa.
5. W razie zbycia własnościowego prawa do lokalu przed wpłatą całego wkładu
budowlanego, wszystkie nie spłacone raty wkładu stają się natychmiast
wymagalne wraz z odsetkami obciąŜającymi dany lokal. Postanowienie to
nie obowiązuje gdy własnościowe prawo do lokalu przechodzi w drodze
darowizny na członków rodziny: zstępnych, wstępnych lub małŜonka.
6. Warunkiem
wypłaty
uprawnionemu
wartości
spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu jest opróŜnienie lokalu. JeŜeli jednak
naleŜność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata naleŜności z tytułu
wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia
przetargowego.

IV. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
§7
1. Na pisemne Ŝądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym
członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy
będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art.10
ust.1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w
szczególności odpowiedniej części zadłuŜenia kredytowego wraz z
odsetkami z zastrzeŜeniem pkt 2;
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części
przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy
podlegającej odprowadzenia do budŜetu państwa uzyskanej ze
środków publicznych lub z innych środków;
3) spłaty zadłuŜenia z tytułu opłat, o których mowa w art.4 ust. 1
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę , o której mowa w ust.1, w
terminie 6 miesięcy od dnia złoŜenia wniosku przez osobę uprawnioną,
chyba ,Ŝe nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w
rozumieniu art.113 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub
wieczystego uŜytkowania gruntu, na którym wybudowała sama budynek
lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
3. Wpływy z wpłat o których mowa w ust. 1 pkt.2 przeznacza się na spłatę
podlegającego odprowadzeniu do budŜetu państwa umorzenia kredytu
obciąŜającego dany lokal.
4. Zasady określone w ust.2 nie dotyczą lokali mieszkalnych
wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego.
5. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu ze środków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie mogą być , pod rygorem
niewaŜności , wyodrębnione na własność.
6. W domach wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie moŜe być
wyodrębnione na własność.
§8

Wyliczone przez Spółdzielnię wpłaty o których mowa w § 7 Członek
obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni, w terminie nie przekraczającym 1
miesiąca, od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach finansowych
przeniesienia własności lokalu.
§9
Koszty zawarcia umowy, o której mowa w § 7 Regulaminu, oraz koszty
załoŜenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciąŜają
członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia
własności lokalu.
§ 10
Po śmierci członka spółdzielni który wystąpił z Ŝądaniem przeniesienia
własności lokalu określonym w § 7 jeŜeli brak jest osób uprawnionych:
małŜonka, dzieci i innych osób bliskich zamieszkałych razem z byłym
członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie
umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu, jego spadkobiercy
mogą Ŝądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeŜeli Ŝaden z nich
nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się § 5 Regulaminu
oraz uznaje się, iŜ wniosek o przeniesienie własności lokalu został złoŜony w
dniu pierwszego wystąpienia z Ŝądaniem przez członka Spółdzielni.

V. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu uŜytkowego, w tym garaŜu
§ 11
1.

Na pisemne Ŝądanie członka lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni,
którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia
własności lokalu po dokonaniu :
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni
związanych z
budową, a w szczególności odpowiedniej części
zadłuŜenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłuŜenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust.1 i 11
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.

3.

4.

Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust.1, w
terminie 6 miesięcy od dnia złoŜenia wniosku przez osobę uprawnioną,
chyba ze nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w
rozumieniu art.113 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub
uŜytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub
wybudowali go jej poprzednicy prawni.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych
przy zawieraniu umowy , o której mowa w ust. 1, oraz koszty sadowe w
postępowaniu wieczystoksięgowym obciąŜają osobę, na rzecz której
spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby nie będącej członkiem
spółdzielni, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, które to osoby wystąpiły z Ŝądaniem przeniesienia własności
określonym w ust.1, ich spadkobiercy mogą Ŝądać przeniesienia na nich
własności lokalu lub udziału we współwłasności garaŜu. w tym przypadku
uznaje się , iŜ wniosek o przeniesienie własności lokalu został złoŜony w
dniu pierwszego wystąpienia z Ŝądaniem przez członka Spółdzielni lub
osobę nie będącą członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu.
§ 12

Wyliczone przez Spółdzielnię wpłaty o których mowa w §11 Regulaminu
Członek obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni, w terminie nie
przekraczającym 1 miesiąca, od dnia pisemnego powiadomienia członka o
warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu.
VI. Inne przypadki przeniesienia własności lokalu
§ 13
1. Na pisemne Ŝądanie najemcy lokalu uŜytkowego, w tym garaŜu, istniejącego

w dniu wejścia w Ŝycie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeŜeli
najemca ten lub jego poprzednicy prawni, poniósł nakłady na budowę tego
lokalu albo garaŜu w pełnym zakresie , Spółdzielnia jest zobowiązana
zawrzeć z tym najemcą umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu
przez niego spłaty zobowiązań , o których mowa w § 7 ust.1 Regulaminu.
2. Po śmierci najemcy, który wystąpił z Ŝądaniem przeniesienia własności
określonym w ust.1, jeŜeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu
na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą Ŝądać
przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeŜeli Ŝaden z nich nie jest

członkiem spółdzielni. W tym przypadku uznaje się , iŜ wniosek o
przeniesienie własności lokalu został złoŜony w dniu pierwszego
wystąpienia z Ŝądaniem przez najemcę.
§ 14
Wyliczone przez Spółdzielnię spłaty, o których w § 13 ust.1 Regulaminu
najemca obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni , w terminie nie
przekraczającym 1 miesiąca od dnia pisemnego powiadomienia najemcy o
warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu.

VII. Inne postanowienia
§ 15
Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do rozliczeń kosztów budowy lokali
mieszkalnych, uŜytkowych i garaŜy realizowanych w ramach nowych inwestycji
/odrębny regulamin/.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni w dniu 22.11.2006.r. Uchwała Nr 52/2006. wraz ze zmianami
uchwalonymi w dniu 10.02.2010r.

