
REGULAMl§
PĘZETARGU NA zsYclE LoKALl oDZYsKA§YcH

w $półdzielni Mieszkaniowej,,B§SKlD'' w Nowym Sączu

PO§§TAWA PRAWNA

§1

Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są
Społdzielni

§§ 60 [65]b i60 [65]c Statutu

2.

ll. po§TANoWlĘNlA oGoLNE

1,

§2

Lokale mieszka lne, odzyska ne przez Społdzieln!ę Mieszkan iową,, 8 ESKl D'' w
Nowym Sączu, zwanej dalej ,,Społdzielnią', do ktorych wygasło spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu lub społdzielcze własnościowe prawo do lokalu
oraz lokale wolne w sensie prawnym i oproznione z osób i rzeczy,
§połdzielnia zbywa w trybie;

1 ) przetargu pisemnego nieograniczonego (ofert),
2) przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja).

Przetarg, o ktorym mCIwa w ust, 1 przeprowadza się w sytuacji, w ktorej brak
jest osob, ktorych roszczenia określone sąw art. 13-15 ustawy z dnia i5
grudnia 2000 r. o społdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z2003 r. Nr .,l19,

poz. 1116 z pozn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawą".
DecYzję o Postawieniu lokalu mieszkalnego na przetarg io terminie przetargu
Podejmuje Zarząd Społdzielni, Przetarg na ustanowienie odrębnej Masności
lokalu Powinien odbyc się w terminie 3 miesięcy od dnia oproznienia lokalu.
za najkorzystniejszą ofertę uwaza się taką, w której oferent zaoferował
najwyzszą cenę za ustanowienie na jego rzecz odrębnej własności.
W Przypadku złozenia rÓwnorzędnych ofeń, o pierwszeństwie decyduje data i

godzina złozenia ofeńy,
z kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu w drodze przetargu potrąca się
proporcjonalnie koszty poniesione przez §połdzielnię w związku z
PrzeProwadzeniem przetargu (w stosunku do ilosci wystawionych na przetarg
lokali), po czym wypłaca się osobom uprawnłonyrTl, w rozumieniu ustawy,
kwotę stanowiącą wartośc rynkową lokalu, po potrąceniu w sposob wskazany
w ań. 1'l ust. 2' i ust, 2' Ustawy,
kwota wypłacona osobie uprawnionej nie moze byc wyzsza od tej, jaką
Społdzielnia uzyskała w wyniku przeprowadzonego przetalgu.
RYnkową wartoŚcią lokalu w rozumieniu niniejszego Regu|aminu jest wańośc
lokalu okreŚlona na podstawie przepisow działu lV rozdziału 1 usiawy z dnia

3,

4,

8



21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz, U. z2010 r. Nr 102,
poz. 6§'t zpożn. zm.).

l|l. oGŁo§zENlE pRZETARGU

§3

SPÓłdzieln ia ogłasza zawiadomie*ie o prz*targ u, zam!ęszczając ogłoszen ie
na tablicy ogłoszeń w biurze Łarządu społdzielni, w biurach admińtracji
Osiedli, w telewizji kablowej i w prasie lokalnej,
Przedmiotem przetargu jest mieszkanie w takim stanie technicznym w jakim
znajduje się w dniu ogłoszenia przetargu.

§4

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
1) nazwę iadres Spółdzielni,
2} informacje o rodzaju przetargu oraz jego przedmiocie,
3) opis i lokalizację lokalu/lokali stawianych na przetarg,
4) termin postawienia lokalu/lokali do dyspozycji,
5) cenę wywoławczą,
6) informację o warunkach uczestnictwa w przetargu,
7) dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskac blizsze

informacje na temat lokaluilokali oraz mozliwośc icń obejrzenia,
B) miejsce itermin składania ofert,
9) skutki odstąpienia od przetargu ipodpisania umowy,
10)zastrzezenie o mozliwosci odwołania przetargu lub jego uniewaznienia

bez podania przyczyn, a przy przetargu ofertowym prawo swobodnego
wyboru ofeńy,

1 1)informację o miejscu wyłczenia regulaminu przetargu do zapoznania
się.

ogłoszenie publikuje się z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem w
stosunku do wyznaczonego przez społdzielnię terminu przetargu.

lV. FoRMA l TREśC OFERT

§5

Pjsemne ofeńy przyjmowane są w sekretariacie Społdzielni Mieszkaniowe1
,,BESK|D'przy ul. B.A. Konstanty 12A,w zamkniętych kop*rtach opatrzonych
napisem:,,Przetargnalokalmieszkalnynr.........prZyul..'''
Ofeńa powinna zawierać:

1) dane oferenta: imię, nazwisko, PESEL ,nazwa firmy w przypadku osob
prawnych 

,

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu,
3) wskazanie lokalu- ktorego dotyczy ofeńa,
4} oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego

Regulaminu,

1,

2.

1"

2.

1,



5) ofertę cenową nabycia prawa do danego lokalu,
6) dowod wpłaty wadium,
7) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokafu,
8) własnoręczny podpis oferenta,
9) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub

vt'ypis z Krajowego Rejestru §ądowe§o oraz zaświadczenie o numerze
identyfikacyj nym R§GO N.

3" Kazdy oferent może złożyć na jede n lokal mieszkalny tylko jedną ofeńę,
4. Oferta nie odpowiadająca wymogom zawańym w Regulaminie będzie -

odrzucona i nie będzie brana pod uwagę w przetargu,
5, Ofeńy mogą być składane w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, Ofeńy

złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

V. WAD|UM

§6

1, Wartośc wadium powinna odpowiadać 1a% ceny vlĄĄeoławczej,
2, Kopię dowodu wniesienia wadium dołącza się do ofeń pisemnych, a w ustnym

przetargu przedkłada się przewodniczącemu Komisji Przetargowej,
3. Wadium jest wnoszone na konto wskazane pżez Społdzielnię w ogłoszeniu.

§7

1 Społdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:
1) zakończenia postępowania przetargowęgo - wszystkim oferentom,

oprocz wygrywającego,
2) wycofania się z uczestnicWva w przetargu, jezeli wycofanie nastąpiło

przed dniem rozstrzygnięcia przetargu,
3) uniewaznienia przetargu,

2. Oferent, ktory wygrał przetarg traci wadium jezeli w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o wygraniu przetargu nie wpłaci na konto Społdzielni
całości zaoferowanej w przetargu ceny. Wówczas decyzja Zarządu o wyborze
traci waznośc.

3 Wysokośc wpłaconego wadium zaliczana jest na poczet zaoferowanej ceny
nabycia prawa do lokalu,

§8

1 . Ceną wywoławczą w przetargu jest wańośc rynkowa lokalu, w kwocie
wskazanej przel rzeczoznawcę ma.|ątkowego w operacie szacunkovvym
wykonanym na zlecenię Społdzielni.

2. W przypadku bezskutecznego przeprowadzenia przetargu, Zarząd ogłaszając
kolejny przetarg, wnioskuje do rzeczoznawcy majątkowego o
przeanalizowanie operatu i ponowne go sporządzenie z elementami
wprowadzenia obniźki,
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1.

2

kazdy uczestnik moze podbijac cenę, ale w wysokości nie nizszej niz Jeden
procent c§ny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyz do pełnych złotych,

§ 12

wsze|kie kwestie sporne w toku postępowania przetargowego rozstrzyga
Kom isja większością głosów.
Z postępowania przetargowego Komisja w dniu przetalgu sporządza protokoł
zawielający:

1) opis lokalu mieszkalnego,
2) imiona i nazwiska oraz adresy oferentów,
3) zapraponowaną przez ofelentow cenę nabycia odrębnej własności

danego |okalu, lub cenę uzyskaną w łicytacji,
4) informację o spełnieniu warunkow uczestnictwa w przetargu.

w przypadku uniewaznienia przetargu komisja sporządza protokoł, w ktorym
wskazuje przyczynę uniewaznienia.
Protokoły, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 podpisują członkowie Komisji, a jeśli
ktorykolwiek z członkow Komisji nie chciał iub nie mogł złożyc swojego podpisu
pod protokołem, adnotację o tym fakcie sporządza Przewodniczący Komisji,
podając przyczynę braku podpisu.
Załącznikami do protokołu jest dokumentacja przetargowa składająca się z:

1) operatu szacunkowe§o - sporządzonego 1rzez. rzeczoznawcę
majątkowego, zawierającego wycenę lokalu,
opisu lokalu i podstawowych danych o budynku,
wysokości aktualnych zobowiązań przypadających na dany lokal z tytułu
eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
zestawienia kosztow określenia wańości rynkowej lokalu,
zestawienia kosztow ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu,

Przewodniczący Komisji przedstawia protokoł Zarządowi w celu zatwierdzenia
wyniku przetargu,

7 " po zatwierdzeniu przez zarząd wyniku przetargu, zarząd zawiadamia
pisemnie o wynikach wszystkich uczestnikow.

§13

Zarząd Społdzielni odmawia zatwierdzenia przetargu, jezeli odbył się on z
naruszeniem niniejszego Regulaminu, albo z naruszeniem przepisow
powszechnie obowiązujących, W pozostałych przypad kach Zarząd zatwietdza
przetarg i niezwłocznie przystępuje do zawarcia umowy o ustanowienie i

przeniesienie odrębnej własności lokalu w formie aktu notaria|nego, po
wypełnieniu warunkow finansowych przez oferenta.

§14

Z osobą, ktorej ofeńa okazała się najkorzystniejsza cenowo, zostaje zawarta
umowa o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu w formie aktu notarialnego
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Koszty zawarcia umowy aktu notarialnego, postępowania wieczYsto-księgowego i

uiystanla ooxumenioń niezbędnych do zawarcia aktu, pokrywa nabywca,

Vlll. Po§TANoWlENlA KoŃcow=

§15

1, Osoby stawające do przetargu zobowiązane są do.zapoznania się z ninielszym

Reguiaminem i przesirzegania zasad w nim zawańych

2, Reiulamin udostępnionylest w siedzibie Społdzielni oraz na jej stronie

internetowej.

§16

poslanowienia ninięjszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do lokali o innym

plzeznaczeniu niz lokalJmiesŻkalne, z tym, ee nie stosuje się PrzePisow § 2 ust, 2,

§17

Ttaci moc Regulamin przetargu na ustanowienie nabywcy odrębnej własności

lakalu w Społózielni Mieszkańowe1 'BEsKlD" w Nowym Sączu uchwalony

uchwałą Nr 1s/2009 Rady Nadzorciej §połdzielni z dnia 03 czerwca 2009 r,

§18

Niniejszy Regulamin został uchwalony uchwałą |, ł 6 , !'o,Er*,*,r.",O zorcze,Jl

społdzielni Mieszkanicwei ,,BESKID, * tlo*y*§ączu z dnia ,V.d..W'tz.a4ł*vs.ł:el.łta

iobowiązuje od dnia podjęcia povryzszej ucńwały,- l
ł *ty* 
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