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I. Podstawa prawna
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Podstawy prawne dla obowiązywani a niniej szego Re gulaminu :

1. Ustawa z dnia 16.09.|98fr. prawo spółdzielcze ( t j. Dz.I], 2O2Or. poz. f7 5).
2. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (.t. Dz.U.2020t. poz. 1465).
3. Ustawa zdniaf4.06.I994r. o własności lokali (tj.Dz.U.2020 poz. l910r.).
4. Ustawa z dnia 1 0.05.20 I 8r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019r. poz. 17 81).
5. Ustawa z dnia23.04.1964r. Kodeks cywilny (tj.Dz.U. 22020r. poz. 1740)
6, Ustawa z dnia 17.|I.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U z2020t. poz. 1575)
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04,2016r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,y 95l46lWE (RoDo).

8. Statut Spótdzielni Mieszkaniowej ,'BESKID'' w Nowym Sączu.

II. Postanowienia ogólne
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Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania
wierzytelności Spółdzielni od dłużników.

$3
1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie w szczególności do wierzytelności powstałych

zĘtllłu:
a) opłat na|eżnych od członków Spółdzielni, którym przysługują spół'dzie|cze prawa do lokali

mieszkalnych w zasobach Spółdzielni ,,BESKID,,, związartych z eksploatacją i utrzymaniem
lokali mieszkalnych oraz spłatą zobowiązan kredytowych dotyczqcych tych lokali,

b) opłatna|eżnych od członków Spółdzielni oraz osób nie będ4cych członkami Spółdzielni, którym
przysługuje własnośó lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

c) opŁat na|eżmych od członków Spółdzielni, osób nie będących członkami Spółdzielni, którym
przysługuje społdzie|cze własnościowe prawo do lokalu,

d) opłat należnych od najemców uzytkujących lokale w związku z prowadzoną w nich'
działalnością gospodarczą

e) opłat na\einych z tytułu umownego jak i bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych
i uzytkowy ch or az pozo stałe go mięnia Spółdzielni.

0 spłaty rat i odsetek od kredytu,
g) pozostałychnależności wynikających zprowadzonej statutowej działa|ności Spółdzielni.

2, Za opŁaĘ, o których mowa w ust 1 litera a/, bl, cl i el solidarnie z człotkami spółdzielni,
właścicięlami lokali nie będącymi członkami spółdzielni lub osobami nie będącymi członkami
spółdzielni, którym przysługują spótdzielcze prawa do lokali, odpowiadają stale zamieszkujące
z timi w lokalu osoby pełnoletnie, z Wjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich
utrzymaniu, atakie osoby faktycmie korzystĄ4ce z lokalu.

odpowiedzialnośÓ osób, o których mowa w ust 2, ogtanicza się do wysokości
za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycmego korzystania z lokalu.

a
J . opłat należnych
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IlekroÓ w regulaminie jest mowa o:

a) Regulaminie rozumie się ptzez to niniejszy Regulamin prowadzenia windykacji
wierzytelności przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,BESKID'' w Nowym Sączu,

b) Spółdzielni _ rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową ,,BESKID'' w Nowym Sączu,
c) Lokalu _ rozumie się przez to lokal mieszkalny, lokal uzytkowy, gataz, pomieszczenie

gospodarcze oraz inne nieruchomoŚci stanowiące mienie Spółdzielni lub mienie jej członków
albo nieruchomości zarządzane przez Spółdzielnię na podstawie umów zawartych
z właścicielami tych nieruchomości,

d) Uzytkowniku Lokalu - rozumie się przez to fakĘcznych i prawnych uzytkowników Lokalu,
a w szczęgólności osoby zobowiryane do uiszczania opł'at za Loka| na podstawie odrębnych
uregulowań,

e) Wierzytelności - rozumie się wymagalną kwotę wynikającą z obowiązĄących w tym zakresie
przepisów ustanowionych przez statutowe organy Spółdzielni' przy czym w przypadku
zaległoŚci, tj. należności nie opłaconych w terminie płatności, do wierzytelności za|icza się
ponadto odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości i ewentualne koszty sądowe otaz
egzekucyjne,

0 Dłużniku - rozumie się przez to osobę
Spółdzielnię wierzytelnoŚć wynikającą
Spółdzielni,

g) odroczeniu terminu płatności _ rozumie się decyzj ę o zgodzie na przesunięcie terminu zapł'aty
należności na wniosęk zł'oiony przed upływem obowi4zującego terminu jej zapłaĘ,

h) odroczeniu terminu zapłaty zaległości _ rozumie się decyzję o zgodzie na przesunięcie
terminu zapŁaty należności na wniosek zŁozony po upływie obowiązujęcego terminu jej zaptaty,

i) Ważnym interesie dłużnika _ rozumie się nadzwyczajne wypadki losowe, które uniemoŻ|iwiają
uregulowanie wierzytelności, muSZą one byó efektem czynników obiektywnych, a nie dziat'ania
Samego zobowtązanego, trudności te muszą pojawić się nagle i niespodziewanie, przy ocenie
bierue się pod uwagę całokształt sytuacji zyciowej- nie tylko warunki finansowe, ale również
stan zdrowia, sytuację rodzinną, zdatzęnia losowe.

III" Procedura windykacji

ss
Dochodzenie należności Spółdzielni naleĄ do kompetencji Zaruądu, a wszystkie czynnoŚci z tym

. J zw |ąZane pro wadzo ne są pr zez D ział K s i ę g o wo ś c i S p ółdzi el ni.
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1. od niezapłaconych w terminie należności, Spółdzielnia na|icza i pobiera odsetki ustawowe

zaopóŹnienie.
2. W przypadku wystąpienia nadpłaty w naleznościach, nadpłatata zaIiczarta jest przez Spółdzielnię

odpowiednio, na poczetbieŻqcych i przyszĘch opłat zaLokal, chyba, ze osoba posiadająca tytuł
prawny do Lokalu zaządana piśmie jej zwrotu.

3. w przypadku wystąpienia nadpłaty, Uzytkownikowi Lokalu nie przysługują odsetki
od Spółdzielni.

4. Na poczet zadŁuŻęnia z tytułu opłat naleznych od dłumików zalicza się nadpłatę z tytułu
r ozliczenia ko sŹów centralne go o grzew ania,
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1. Pracownicy Działu Księgowości

Uzytkowników Lokali.
na bieiąco monitoĄą terminowe uiszczanię opł'a

fizyczną lub prawną, która posiada wymagalną przęz
z nieterminowego regulowania zobowiązan wobec

prZęZ



W ruzie wystąpienia niedopłaty Spółdzielnia kieruje wezwanie do zapł'aty do Uzytkownika
Lokalu, który zobowiązany jest do jej uiszczenia wraz z odsetkami za zwł.okę w terminie
7 _ miu dni licząc od dnia otrzymania wezwania, Wezwanie zawiera informację o możliwości
zfozęnia wniosku do Zarzqdu Spółdzielni o ewentuaInę rozłoŻenie spłaty zaległości na raty bądź
odroczenie terminu zapłaĘ za|egŁości, atakŻe o możliwości ubiegania się przęz osoby zadłuzone
o dodatek mieszkaniowy w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej. Wezwanie do zaptaty
doręczane jest poprzezlmieszczenie w euroskrzynce adresata, mailem lub listem zwykłym.
Zarządpodejmuje decyzję o możliwości spłaty zaległychzobowiązanpoprzez odroczenie terminu
zapłaty |ub rozł.ozenie zobowiązańna raty w oparciu o pisemny wniosek zł.oiony przez dłuznika.
Do dłuzników za|egaj4cych z opŁatami za trzy lub więcej miesięcy wysyłane są ostateczne
wezwania do zapłaty. W wezwaniu ostatecznym określa się 7 _ dniowy termin dokonania spłaty
zadłuŻęnta wraz Z należnymi odsetkami za zwłokę. Wezwanie ostateczne zawięra informację,
iizwł'okaw spłacie zadłuŻenia spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego
oraz ie istnieje mozliwośó polubownego zał'atwienia sprawy w drodze za'warcia porozumienia
i rozł'oŻenia na raty zaległych opłat. Wezwanie ostateczne dostarczane jest dłużnikowi
bezpośrednio za pokwitowaniem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapŁaty określonego w wezwaniu ostatecznym
Zaruąd Spółdzielni na wniosek pracownikaDziału Księgowości podejmuje decyzję o skierowaniu
splawy na drogę postępowania sądowego.
Po zakonczenils postępowania na drodze sądowej prawomocnym orzeczeniem sądowym -
i w przypadku braku spłaty zadłuŻenia wynikającego z tytułu wykonawczego w .vqyznaczonym
terminie sprawa zostaje skierowana do egzekucji komomiczej.
W ramach egzekucji Zarząd Spółdzielni jest uprawniony także między innymi do:
a) wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika;
b) zabezpieczenie roszczenia poprzez wpisanie hipoteki przymusowej zwykłej do Księgi

Wieczystej prowadzonej dla lokalu dłużnika, jeśli zaległośó dłuznika wynikaj ąca z tytułu
wykonawczego prze|<racza kwotę 5.000,00 zł;

c) wystąpienia do sądu z żądaniem v,yraienia zgody na sprzedaz Lokalu w drodze egzekucji
komorniczej.

Koszty postępowania sądowego, egzekucji i wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej orazkoszty jej
wyc o fania (p o całkowitej spłacie zadłuŻenia) ob ciĘaj ą dłuznika.
Rada Nadzorcza jest informowanaprzezZarząd o stanie zadłuŻenia minimum tazna 3 miesiące.
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Na zadłuzenie określonego dłużnika składa się:

a) naleinośó główna równa kwocie wszystkich nieuiszczonych w ustalonym terminie opłat,
b) odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane od kazdęgo zadłuienia podstawowego'
c) koszty odpowiedniego postępowania windykacyjnego' sądowego oraz egzekucyjnego.

se
KuŻda wpłata dłuznika rrapoczet należnych opłat, jeżeli dłuznik nie określił tytułu płatności czy okresu,
którego wpłata dotyczy jest zaliczana na pokrycie:

a) najdalej wymagalnej należności głównej,
b) nalemości ubocznych takich jak odsetki, koszty postępowania windykacyjnego,

egzekucji.

2.

.l

J .

4.

5 .

7.

9 .

s4dowego,
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IV. Rozłożenie spłaĘ zadłużeń na raĘ
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Na każdym etapie procedury windykacyjnej dłużnik moŻe zawrzec ze Spótdzielnią porozumienie
o sposobie i terminach spłaty istniejącego zadŁuŻenia, Wzór ,,Porozumienia w sprawie ratalnej
spłaty zadłuienia'' zwanego dalej ,,Porozumieniem'' stanowi zał4cznik do niniejszego
Regulaminu.
W celu zawarcia Porozumienia dłuznik składa pisemny wniosek do Zaruądu Spółdzielni podając
przycrynę powstania za|egłości i proponowany termin ratalnej spłaty zadłużenia.
Przedmiotęm Porozumienia jest ł.ączna kwota zadłuŻenia dłuznika lta dzien zawarcia
Porozumienia, na które składa się:
a) zadłuienie z ty1olłu opł'at za uĘwanie Lokalu,
b) odsętki ustawowe od w/w zadłuień na dzien zawarcia porozumienia'
c) zasądzone koszty postępowania sędowego,
d) zadłuŻenię z ty luilu innych wymagalny ch zobowi4zan.
Po zawarciu Porozumienia możliwe jest zawieszenie prowadzonych z wniosku
postępowań windykacyjnych, w tym sądowych i egzekucyjnych.
Porozumięnie przestaje obowięzywać, a pełna kwota zadłuŻenia staje się naĘchmiast

1 .

2.

J .

AT .

5.

Spótdzielni

wymagalna
gdv:
a) dłuznik nie wywiązuje się z terminów wpłat określonych w Porozumieniu oraz gdy wpłaĘ

dłuznika w jakimkolwiek momencie umownego okresu będą niŻsze do wynikajęcych
zPorozumienia,

b) dtużnik będzie zalegał z bieŻącymi opłatami Wymaganymi przez Spółdzielnię na mocy
postanowień Statutu Spółdzielni i nie będzie podejmował działańwyjaśniających,

c) brakrea|tzacji Porozumienia ze strony dłuznika mimo pisemnego wezłvania.
Zerwanie zawartego Porozumienia powoduje podjęcie ptzez Spółdzielnię zawieszonych oraz
wszczęcie nowy ch po stępowań windykacyj nych, sądowych oraz komo miczy ch.
okres spłaty zadłuŻenia w ratach nie może przektocryć 12 miesięcy, a termin odroczeniazapłaty
zaległości nie może prze|<roczyó 6 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia. W szczegolnych
wypadkach, w stosunku do za|egłości powstałych na skutek trudnej sytuacji zyciowej lub losowej,
Zarząd może wydłuĘć okres spłaty zadłuŻęnia. nie dłużej jednak niz do 24 miesięcy. Dłuznik
zobowiqzany jest do udokumentowania podawanych ptzez siębie okoliczności związanych
zę szczegolnie trudną sytuacją Ęciow4 lub losową i w tym celu zobowiązany jest przedłoĘć
niezbędne dokumenty np. zaświadczenie z Sądeckiego Urzędu Pracy.
Porozumienie zawiera się z wszystkimi osobami' które s4 zobowiązane do wnoszenia opłat.
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Decyzję o odstąpieniu (z uwagi na waŻny interes Dłuznika) od dochodzenia odsetek ustawovtych za
opóznienie od niewpłaconych w terminie naleiności w wysokości nie prze|cłaczĄącej 50 procent
naliczonych odsętek podejmuje Zarząd, a powyżej 50 procent naliczonych odsętek Rada Nadzorcza.
Warunkiem odstąpienia od dochodzenia odsetek ustawolvych za opoźnienie jest całkowita spłata
należności podstawowych.

$t2
W odstępach kwartalnych wywieszane są na klatkach schodowych informacje rrię zawierające danych
osobowych o zadłuŻeniu wszystkich lokatorów zamieszkujęcych w danym budynku.

6.

-

8.



V. Postanowienia końcowe
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1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest wzór ,,Porozumienie w sprawie ratalnej spłaĘ

zadłużerua.' stanowiąc y załącznik nt t .
2. Traci moc Regulamin prowadzenia windykacji wierzytelności Spółdzielni Mieszkaniowej

,,BESKID'' w Nowym Sączu uchwalony ptzez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 4312007 w dniu
4lipca2007r.

3, W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie obowipują postanowienia Statutu
Spółdzielni i obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulami4 niniej.sry vostał zatwietdzony Uchwałą Rady Nadzorczej * ......Ąl
,d^u.9.T'. p1,.-l@l.,l.i obowi4zuje od dnia uchwalenia . l

Sekretarz
Rady Nadzorczej

foran C*q
Ewa Barąn Ant

Li

Przewodnigz,ący
Rady Nffiorczej

6



Załącznlknr I

PoRoZUMIENIE w SPRAWIB RATALNEJ SPŁATY ZADŁUZENIA

Zawarie w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową ,,BESKID''
w Nowym Sączu reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu
2. PełnomocnikaZarządu

zwanąw dalszej części porozumienia Spółdzielnią, a
Paniq/Panem zamieszkałym w
przy ul. PESEL
zw anąl ny m w dalszej czę ści porozumieni a Dłużnikiem.

$1
Strony zawierają niniejsze Porozumienie w celu umożliwienia Dłuznikowi ratalnej zapłaĘ za|egłych
tbiezących należnoŚci ztytlilu opł'atzakorzystanie z lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Sączu
prry ul.

s2
Strony oświadczaj ą, iŻ stan zadłuŻęnia na dzien , z tytułlt opłat za korzystanie z lokalu

''wynosi (słownie: w tym:
1. Należność główna
2. Odsetki ustawowe
3. Za|egłości sądowe
4, Pozostałe koszty

zł.
zł"
Zł'

zł'.

$3
Dtuinik w całości uznaje wierzytelnośó Spółdzielni określoną w $ 2 niniejszego Porozumienia.

s4
Dłużnik zobowtązĄe się spłació w całoŚci zadłuzetie określone w $ f niniĄszego Porozumienia oraz
wnosić bieŻące opłaty zakorzystartie z lokalu w następujący sposób:

1. opłaty bieizące dtużnik będzie uiszczat w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
2. Za|egłości określone w s 2 dłuznik zobowi4zĄe się uiszczać w ratach miesięcznych po "...,'.. Zł,

płatnych bezwezwania do ostatniego dnia kłzdego miesiąca począwszy od .. .

ss--Przedmiotowe 
Porozumienie przestaje obowiązywać, a pełna kwota zadłuŻenia staje się natychmiast

wymagalna, gdy dłuznik nie wywiązuje się z terminów wpłat określonych w Porozumieniu oraz gdy
wpłaty dłużnika w jakimkolwiek momencie umownego okresu będą niŻszę od wynikających
z Porozumienia, bqdź gdy dłużnik będzie zalegat z bieiącymi opłatami wymaganymi ptzez
Spółdzielnię.

s6
Rozwiązanie Porozumienia skutkuj e :

1. Natychmiastową wymagalnością całego pozostałego do spłaty zadłuienia \Waz z odsetkami
ustawowymi.

2. Podjęciem zawieszonych oruz wszczęciem nowych postępowań windykacyjnych, sadowych,
komomiczych.

s7
P orozumienie sporządzono w dwóch j ednobrzmiących e gzernpLar zachpojednym d|akuŻdej

Dłużnik:

ze Stron.

:.M
li 7

Spółdzielnia:


