
lUCH\ryAŁA NR.l$.. /202t

w Nowym Sączu z dnia

W sprawie: uchwalenia tr(egulaminu Trvorzenia i Gospodarowania Funduszem
IlemorntorrTm w §póldzielni Mieszkaniowej ,,BE§KID" w Nowym Sączu.

Rada Nadzłtcza Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" w Nowym Sączu,
działa.jąc na podstarł.ie § 7.1ust. ? pkt 11) Statrrtu Spółdzielni,

postanaryia

1. Uchrvalić l{egulamin l'worzenia i Gospodarowania Funduszenr
Renrontorłl,nr w Srlółdzielni Mieszkaniowej ,,BE§KID" \ry Norvym Sączu.

:. Ljchrvała u'chodzi rł,źycie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Zauądowi
Spółdzielni,

L]chrłała zoslała pod.jęta w^ynikienr głosólł,: głosowało ,....,'ń,..,, za uchwałą ...,.fr.,.,..,
przecirv ^.... f,......., rvstrz.v-mało się od głosowania . . ., . . .{.j, . . .

Przewłldnicząły
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Sekretarz Ratl1, Nadzorczej:

lG,{:Ł{.....
J Erva Baran



Załqcznik do UchwaĘ Rady Nadzorczej

,, , t|8.fllsą.l..... , dnia ,H..,0.t .!a&,łl ł

RECULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA

FUNDUSZEM REMONTOWYM

W SPOŁDZIEI_,NI MIESZKANIOWEJ BESKID"

wNowyM S4czu



Ponsrłwł pRAwNA

l , Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o społdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. ż020r.

poz. 1465).

2. Ustawa zdnia l6 września l')82 roku Prawo Społdzielcze (ti. Dz. U.20żOr. poz,.275),

3. LJstawa zdnia 7 lipca l994 rrlku Prawo Budowlane (U, Dz. U.2020r, poz. l333).

4. Statut Spółdzielni"

RoznzlłŁ I. DEFINICJE

§l
l. Remont - należy przez to rozumiec wszystkie

właściwego stanu technicznego budynku oraz jego

bieżącej konserwacji.
2. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni - należy przez to rozumiec zbiór nieruchomoŚci

zarządzany ch pt,zez S połdzi e l ni ę.

3. Nieruchomość - grunt niezabtrdowany bądż zabudowany budynkiem lub budynkami

trwale zwtązany,mi z gruntent, zgodnie z uchwałą uprawnionego organu. dla którego

założonaj est j edna księga wi ec:ły sta.

4. Lokal - samodzielny, lokal mie:;zkalny, lokal uzytkowy w tym garaż,,

5. Użytkownik lokalu:
- członek Spółdzielni posiadający, spółdzielcze lokatorskie prawo do lcrkalu,

- członek Spółdzielni posiadający, społdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- właściciel lokalu będący członl<iem Spółdzielni,
- właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni,
- posiadacz spółdzielczego włirsnościowego prawa do lokalu niebędący członkiem

Spółdzielni,
- użytkownik lokalu bez ty,tułu prawnego,

6. Mienie ogólnospółdzielcze majątek trwały stanowiący własność Spółdzielni nie

związany integrzrlnie zposzczęE\ólnymi nieruchomościami np. budynek administracji,
7. Mienie wspólne - mienie nie stanowiące własności poszczególnych nieruchomości. ale

integralnie z nirni związane (n,p. place zabaw" ciągi komunikacyjne) nie będące jednak

nrieniem ogólno spół dzielcz5, n,
8, Nieruchomość n,spólna - grLlnl oraz wszystkie części budynku wraz z urządzeniami,

które nie słuzą wyłącznie do indywidualnego użytku uzytkowników lokali w danej

nieruchomości.
9. Powierzchnia użytkowa lokalu - stanowiąca podstawę rozliczenia kosztu i wymiaru opłat

- powierzchnia uzytkowa lok;l|u określona w uchrł,ale Zarządu w sprawie określerria
przedmiotu odrębnej własności lokali.

10. Odpis na fundusz remontowy - jednostkowa wartość w złlm'| powierzchni lokalu,
naliczana w opłacie zaużywanie lokalu na pokrycie kosztów ręmont<iw nieruchomości,

1 1. Świadczenie - obowiązek uzyt_kownika lokalu do uczestniczenia w finansowaniu kosztów

i-,

prace mające rla celu przywrócenie

wartości uzytkowej, a nie stanowiące

remontów poprze,z fundusz remontowy. ,'l

E^^



12. Dofinansowanie - środki pochodzące ze środków,wspólrryclr (np. z'ysku). nie podlegające

zwrotowi. przekaz.ane na poclstawie uclrwał Walnego Zgromadzeria Spółdzielni na

sfinansowanie rł, całości lub w,części kosztów remontow realizowanych poprzez fundusz

remontowy nierttc,homo śc i,

Roznzlłr II. TwoRzBNIB Fuxouszy

§2
Fundusz remontorv"y tworzony jest \\, celu z,abez,pieczenia Środkorv pienięznYch na

tlnansowanie remontów zasclbórł,mieszkaniowych. lokali uźytkowych bę:dących własnoŚcią

Spółdzielni oraz inliilstruktury to\\arzys,zącej, która jest związanaztymi zasobami.

§3
1 . Społdzielnia twclrzy fundusz rł:montowy z podziałem na

a) Fundusz renrontowy nieruchoności.
b ) Fundusz renrontowy ogo l nosptił dz,ielrc,z1- .

2. Nie tworzy się flrrnduszu remontowego dla nieruchomości niezabudowanych.

3. Nie tworzy się funduszu dla garaży. Wydatki poniesione na remont częŚci wspólnej są

pokrywane wg Łroksórv rv ram,ach poszczególnych zespołow garaży,

4. W ramach funduszu remontowego dopuszcza się na wniosek Waln,ogo Zgromadzenia,

Rady Nadzorcztj, Zatządu lub większości posiadaczy ptaw do lokal:. i współwłaścicieli

danej nieruchorności. utwor;łenie lunduszt-t celowego na potrz,ebv przeprowadzenia

i sflnansowania określorrych robtit renlontowl,ch. Irundusz celowy nlogą zasilac środki

wyn-rienione w () 4 regulamirrl_r lub środki pochodzące z dodatkowegc odpisu na fundusz

remontowy, Za:;ady twclrzenia funduszu celowego w ramach frnduszu remontowego

nieruchomości lrkreśla l{ada Nadzorcza w drodze uchwały. Fundusz celowy podlega

rozliczeniu po zakończeniu robót ręmontowych będących przedmiotenr jego utworzenia.

§4
Fundusz remontowy dla kazdej nieruchonlości tworzony jest z:

l. odpisów w kosz:ty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które zobc,wiązani są ponosić

użytkownicy lcll,1ali, oraz,z odpisów w koszty lokali uzytkowych,
kwot otrzymanl,ch od finn ubezpieczeniowych za szkody F,owstałe w danej

nieruchomości, których koszt likwidacji stanowił wydatek z fundusz,u remontowego tej

nieruchomości.

kwot uzyskanych od wy,konawcow robót renlontowych z t;ltułu kar umownych

iodszkodowańza wady iusterki |ubza zwłokę w ich usuwaniu v,, zirkresie dotyczącym
danej nieruchomości,
nadwyzki bilansowej na podstawie uchwały Walnego Zgtomadzenia,
innych tytułórv wykazujących związek z daną nieruchomością, vl
F.uropejskie.i,
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§5
Fundusz re montowy ogólnospołdz-ielczy tworzony jest z:

l. Srodkow finansowych pochodzących ze zbycia nieruchomości t,:La podstawie uchwały

Walnego Zgromadzenia,
2. Oprocentowania lokat,

3. lnnych żrodęł.

RoznzrłŁ III. W!,KoRZySTANIE Fuxnuszu

§6
Za wydatki na remonty uu,aża się .łl,datki poniesione na:

1. Zakup materizrłów i urządzeń.

2. Z,akup usług obejmujących:

a) wykonanie dokumentacji (ekspertyzy. opinii, projektu)

b) transport rnateriałów,

c) wykonaws;two robrit.

3. Najem sprzęttr budowlanego.

4. Opłaty administracyjne i irrne opłaty wynikające z odrębnych przepisów w związku

z robotami rernontorłl,mi.

§7
F undusz remontowy nieruchomości przeznacza się na:

1. Finansowanie kosztólv remontów zasobów Spółdzielni w;lnikających z planu

gospodarczo - finansowego,

2. Pokrywanie krcsztórv usuwania nagłych awarii i nieprzewidzianych remontów oraz

flnansowanie uzasadnionyclr kosztów usuwania wad i usterek budowlanych danej

nieruchomości w zakre si e obci ązaj ącym Spółdzie l nię.

3. Pokrycie regresowych roszczeń firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłaconych przez

nie odszkodowań.
4" Spłatę kredy,tr5w bankow1,1;6 zaciągniętych na sfinansowanie llosztów remontów

zasobów miesz:kaniowl,ch.

§8
Fundusz remontowy ogólnospółdz'ielczy przęznacza się na finansowanie robót remontowych

mienia ogólnospołdz:ielczego i mionia wspólnego przeznaczonego do rvsplólnego korzystania
przez użytkowniko,uv lokali takich jak: remont, rozbudowę infrastrtrktury osiedlowej np.

parkingów, placów z:.,abaw. ciągów pieszych, budynków administracji i inn,ych.

§9
Z funduszu remontowego nie finansu.ic się napraw irenrontów obciązzrjących użytkowników
lokali, zgodnie z pcldziałem obor.viązkow w zakresie napraw i remontó,w wewnątrz lokali,
określonych w Regulaminie potl,ziału obowiqzków między Spóldzielniq a UZytkownikami
Lokuli v, zakresie naprtw i retnontów budynkóv, i lokali otaz zlsat] ich uzlluania w

4
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Społdzielni Mieszkuniowej ,,BESKID" w l,{owym Sqczu.
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§ l0
\\/ pierwszej kolejności l'llndusz remontow,v winien byc przeznaczony nLa remonty wynikające

z, decyz,li organów Nadzoru [}udovllanego. Sanepidu. itp.

§ 11

W przypadku konieczności wykonania prac remontowych na poszczególnych

nieruchomościach przy .iednoczesnym braku wystarczających środków finansowych,

Spółdzielnia możę ;ladysponować środki funduszu remontowego jednei nieruchomoŚci na

inną. przy zachowanilt zasad ewicl,:rrc.ji kosztow i wpły,wow wl,nikającl,chz,art.4 ust.4l Pkt.2

ustaw.y o społdziehriach mieszkaniowych lub ustala się okresowe podniesienie stawki odpisu

na fundusz remontclr.vy dla tej nięruchomości na podstaw,ie uchwały Rady Nadzorczej.

RozlzrłŁ IV. PosrłxowIENIA Donłrrown

§ 12

l. Rozliczenia wydatkóu, i przychodow |unduszy remonto\Ąych poszczególnych

nieruchomości przeprow,adza się w okresach półrocznych, pokrywających się z latami

kalendarzowym.i.
2. Nie wl,korzystane w danym rclku fundusze remontowe przechodzą na rok następny.

3. Nadwyzka wydatkow nad przychodami danego funduszu obciąża ten fundusz w roku

naStępnym"

4, Stawki odpisów i opłat nalicz,ane na fundusz rcmontowy w nierucltomościach. w ramach

opłat za uzywanie lokali, powinny uwzględniac wielkość faktycznych potrzeb w tym

zakresie.
5. Plan remontólv w zakresie rzęczowm i finansowym tworzon]r dla poszczególnych

nieruchomości i mienia Spółd:zielni podlegają zatwierdzęniu przez Radę Nadzorczą.
6. Wysokość wpłat na fttndus,. remontowy nieruchomości ustala Rada Nadzotcza na

wniosek Zarządu,
7. Z funduszy remontowych l,worzonych w Spółdzielni nie mogą być finansowane

przeglądy techniczne budynltów i instalacji wynikające z prze,pisow ustawy Prawo

budowlane i I]l1P ortlz rclboty dotyczące bieżącej konserwacji części wspólnej

nieruchomości. Koszty tycJh prac obciążają koszty działalności eksploatacyjnej
Spółdzielni.

§ 13

W przypadku wystąpienia pilnej konieczności wykonania prac remontowych np.

spowodowanych arvarią, aw szcze:gólności robót mających na celu:

a) eliminację zagrożeniabezpiecz,eństwa uzytkowników lokali i osrib trzecich,
b) zabezpieczenie przeci wpozarowe budynkow,
c) spełnienie wl,magań ochrorry środowiska,
d) zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.

Zarządowi przysługuje prawo zlecenia wykonania tych prac poza plane]m rocznym remontów.

W takim przypadku Zarząc| Sp(iłdzielni zobowiązany jest każdorazowo na najbliZszym
l!//-\ ll,'l 5{ń* ll'I i t



posiedzeniu Rady Nadzorczej udzielić pełnej informacji na temat koniieczności wykonanych

prac. ich koszcie oraz wystąplć z wnioskięm o korektę rzeczowęgo planu remontów na

biezący rok.

§14
W przypadku, gdy ,w okreśIonej nieruchomości powstanie wspólnota mieszkaniowa, której

saldo remontowe jest ujemne. właściciele lokali zobowiązani są do spłaty kwoty stanowiącej

saldo lundtlszu remontowegcl, proporcjonalnie do udziałów.

Roznzrłł, V" Pos;rłNo\ĄlIEN|A KoŃcown

§ 15

1. Traci moc ..Regularnin tw,crzenia i wykorzystywania funduszy remontowych w
Spółdzielni Mieszkarriowej ,,BESKID" uchwalony przez Radq: Nadzorczą w dniu
03 czerwca 201 ji roku.

2. Nipjęj;zy ReguJlamin z<>stał uchwalony. prze4 Ęądę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr
..,lt.[*a^4,.:... w dniu ..ł,A,n'łńń,W".łł.łlr.' , mocą otrowiązująca od dnia
Lrchi.łalenia.

Sekreta rz Rady f ąrlzorczcj
.... Aclrr.n.....|.dcl.........

Ewa Barąn

!,
Przewodni czący Rfd{ Nadzorczej

......,.l...)
Antoni Tłńczyk
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