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Rncur,łluN TwoRZENIA I GoSpoDARowANIł śRolxaur
FUNDUSZU REMONTOWEGO

Spół,nzmLNI MIESZKANIowE J ,,ZAToKA' w BRANIEWIE

I. Sł,owlqrx:

Spółdzielnia - należy przezto rozumieó Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Zatoka" w Rraniewie.

Lokal - samodzielny lokal mieszkalny, lokal użytkowy.
Użytkownik lokatu _ właściciel, osoba której przysługuje spóŁdzie|cze prawo do lokalu,

najemca, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego,
4, Nieruchomość - działka lub działkl gruntu zabudowane budyŃiem mieszkalnym lub

uzytkowym lub kilkoma budynkaml oraz dziŃka lub działki niezabudowane, dla których

założona jest księga wieczysta.
5. Części wspólne nieruchomości - stanowią grunt oraz wszystkie częŚct budynku wraz

zurządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku pojedynczego użlkownika lokalu.
6. Pożyczka wewnętrzna - udzielana zę środków finansowych zgromadzonych na funduszu

interwencyjnym Spółdzielni wykorzystywana na wykonanie koniecznych robót budowlanych
w określonej nieruchomości.

7. Ewidencja i rozliczenie funduszu remontowego - prowadzenie wykazu wpłyłvow

i wydatkow.

II. PonsrAwA pRAwNA

§1.

1 . Ustawa z dnia 15.I2.2O00r. o spółdzielniach mieszkanio!\ych Dz.U , 20żL 1208 t j.
z dniaz)ż1.01 .a2,

2. Ustawa zdnia 16,09.I982r. prawo społdzielczęDz.U.2021.648 tj, z <lnia 2021,04,08.

3. Ustawa zdnta24.06.1994r. o własności lokali L)z.U,2a21.1048 tj. z clnia żOż\.06.10,
4. Statut Spółdzielni z 06.06.201,8r.

III. TWOnZENIE FUNDUSZY
§2.

1. Spółdzielnia twotzy fundusz remontowy zasobów mieszkanio!\Tch. Odpisy na ten fundusz

ob ciążaj ą ko szty go sp o darki zasob ami mie szkanio\\ymi.
Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy użytkowników lokali.
Fundusz remontowy tworzy się w celu wykonania wszelkich działań remontowo-technicznych
w lokalach oraz częściach wspólnych nieruchomoścl,, za wyjątkiem napraw obciążających
uĄńkownika lokalu.

4. Wysokość świadczenia na fundusz remontowy jest określana przęz Radę Nadzotczą na
podstawie planu potrzeb remontowych budynków oraz infrastruktury tawarzyszącej.

5. Środki zgromadzonę na funduszu remontowym są kumulowane i nie podlegają zwrotowi
użrytkownikom lokali zzastrzężęniem sytuacji określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

1. Fundusz remontowy §półdzielni atworryr, 
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Kwot uzyskanych z tyn:łu odszkodowań, kar umownych dotyczących odszkodowań za

wady i usterki od wykonawców robót remontowych i modęrnizacyjnych.
Kwot ztytułuodszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody.

Pręmii termomo de rntzacyjnej,
e. Innych wpływów: dotacji i dobrowolnych wpłat.
Dla rei;altzacji celów remontowych Spółdzielnia może korzystaó z kredytów bankowych
i p oĘ czek za zgo dą o dp owiedni ch Organów Statutowych Sp ółdzi elni.
DIa ręaltzacji celów remontowych Spółdzielnia może korzystać z poĘczek wewnętrznych
z funduszu interwencyjnego Spółdzielnt na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie
funduszu interwencyjnego.

IV. WrrroRZYsTYWANIE FUNDUSZY 
§ 4.

1. Spółdzielnia prowadziwykazwpływów i wydatków na fundusz remontowy zpodziałemna:
a. Fundusz remontowy poszczegóĘch nieruchomości, w stosunku do których Zarząd Spółdzielni

podjął uchwĄ w sprawie wyodrębnienia własności lokali. Nieruchomością jest budynek wraz
z wy dzielonym funkcj onalnie terenem.

b. RemonĘ mienia Spółdzielni, które sfużą do obsfugi technicznej i administracyjnej zasobów
(budynek administracyjny z zapleczem technicznym, budynek węzła grupowego) obciążają
kosży ogólne mienia Spółdzielni,

V. \ryspor'Na DzIAŁANLA
§ 4a.

1. Spolcizielnia moze zatwierdzić dec,vzję o podjęciu ri,spólnych działań w zakresie

rvspółfinansorvania renrontu/inr.ł,estycji, pod rł,arunkiem. ze sulna zebranych łącmie środkorł'

lirransor.vych przez uczestlriczące w inrvestycji nieruclrotności jest r.łystarczająca clla jej

realizacji i fi nansowania.
Spółdzielnia, w celu osiągnięcia rvspóinyclr celów, clopuszcza niozlirvość lączenia funduszy

renontowych poszczegolnych nienlchomości stosując zasadę rozdzielności i analitycznego
rvyodrębn i en i a t'und uszr-r kazdej nierlrcho m ośc i.

Połączenie funduszy remontowych budynków, \Ą, celu realizacji rvspólnej inwestycji rvyrnaga

kazdorazolvo zgody tychże budynktirv wyrażollej rł, fbrmie Uchivały Zebrania Bloktr, l<tórą

zatrvierdza Rada Nadz orcza.
Spłata l,vzajenrnych zobowiązań finansorvych nięruchonrości rrczestniczących w inlvestycji
podlega całkolł,itenlu rozliczerriu z budynkanri rvspółlinallsującymi remontlinlvestycję najdalej
clo 4 lat licząc od końca roku, w którynr zakończolro przeilsięr.vzięcie.

. §5.
1. Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy - naliczanych w ramach opłat za

uĄrtkowanię lokali winna uwzględniaó :

a. Wielkośó faktycznych potrzeb w zakresię ręmontów.
b. Stan środków funduszu remontowego.
c. Spłatę zobowiązań kredyowych i kosźów ich zaciągnięcia lub poĘczęk z kosztami ich

zaciągnięcia oraz poĘczek z funduszu interwencyjnego Spółdzielni zaciągnięĘch na
r ealizacj ę potrzeb remontowych.
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2. Stawki odpisu na fundusz remontowy mogą być zróżnicowane dla poszczegÓlnych

nieruchomości. Rada Nadzorcza ustala minimalną stawkę odpisu na fundusz remontowY

w odniesieniu do całego zasobu mieszkaniowego oraz w uzasadnionych przypadkach dla

każdej nieruchomo ści oddzielnie.
3. Zebranie Bloku w formie uchwały wskazuje sposób wykorzystania funduszu remontowego

danej nieruchomości bez ograniczenia minimalnej kwoty wydatków.
a, bkreślenie w Uchwale ZebranjaBloku rodzajurobót budowlanych, remontów, dla których

przeprowadzęnła:
- niezbędne jest uzyskanie od Organu Administracji Państwowej decyzji o udzieleniu

pozwolenia na budowę;
- niezbędne jest dokonanię do Organu Administracji Państwowej zgłoszęnia zamtaru

wykonywania robót budowlanych,
wymaga przyj ęcia UchwaĘ Zębr ania B loku kwalifikowaną większo ś cią gło s Ów.

b. Uchwała Zębranta Bloku określająca wykonanie remontu niewymagającego uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
zapa6u na Zębraniu Bloku nvy\<łą większością głosów osób uprawnionych obecnych na

zebraniu bloku.
c. Samorząd Blokowy w formie Uchwały przyjętej kwalifikowaną większoŚctą głosów

decyduje o sposobie wykorzystania funduszu remontowego swojej nięruchomoŚci

w ramach planu tzęczowo-flnansowego w okresię roku budżetowego do krvoty 30 tYs. zł.

Komp etencj a ta możę zo stać o graniczon a pr zez Uchwałę Zębr anta B loku.
d. Na Żebraniu Bloku, w oparciu o uchwałę przyjętą mvyl<Łą większością głosów osób

uprawnionych obecnych na zebraniu, możę być ustalony wyższy odpis na fundusz

remontowy, niż ustalony ptzezRadę Nadzorcząw oparciu o punkt 2 niniejszego paragrafu.

4. Wysokośó stawek odpisów na fundusz remontowy uchwala Rada Nadzotcza na wniosek

Zarządu Spółdzielni.
5. Jednóstką-rozliczeniową odpisu na fundusz remontowy jest 1 m2 powierzcllnt uĄtkowej

lokalu.
6. W sltuacji określonej w § 10 ust. 1 punkt "a" niniejszego Regulaminu użytkownicy lokali,

których właścicielem jest Spółdzielnia wnoszą odpis na fundusz remontowy w wysokoŚci
elcwiwalentnej do stawki funduszu remontowego uchwalonego we wspólnocie mieszkaniowej.
Stawka odpisu na fundusz remontowy staje się opłatąniezależną od Spółdzielni.

7. Zasady doboru wykonawców do wykonywania remontów określa Załącznik Nr 1 do

niniej szego Re gul amin-u.

8. Tryb udzielania zleceń, nadzorowania t rcz|iczania robót budowlanych prowadzi się zgodnie

z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni, które określa ZaŁącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.

§6.
Środki funduszu remontowego przęznaczone są na:

1. Finansowanie kosźów remontów i modernizacji nieruchomości w celu utrzymania ich
w naleĄ.tym stanie technicznym oraz usuwanie awarii i usteręk na nieruchomości wspÓlnej
w tym w szczególności:
a. Pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do konserwacji nieruchomości wspÓlnej

w przypadku prac wykonlłvanych przezkonserwatorów zatrudnionych w Spółdzielni.
b, Pokrycie kosźów robocizny oraz materiałów niezbędnych do wykonywania drobnych

remontów i konserwacji nieruchomości wspólnej w przypadku prac wykonywanych
w oparciu o uchwałę Zębranta Bloku lub Samorządu Blokowego przęz konserwatorów
zatrudnionych w Spółdzielni; jednostkowy koszt pracy konsęrwatorów określt Zarząd /lSpółdzielnt. r} lt 
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2. Spłatę prowizji i kredytów, odsetek od kredytów oraz spłatę poĘczki z funduszu

interwencyj ne go Sp ółdzielni zaciągany ch na r ęaltzacj ę prac remontowych.

a. Zasady- dolon}wania wcześniejszej spłaty kredytu określa Załącznik Nr 4 do niniejszegcl

Regulaminu.
3. pokryóe regresów firm ubezpieczeniowych z tytllłu szkód majątkowych PowstĄch

w zasobach mieszkaniolvych z ptzyczyn niezależnych od uzytkowników lokali.
4. Dofinansowanię do wymiany stolarki okiennej na warunkach zawarĘch w Zasadach wymianY

stolarki okiennej, które określaZńącznikNr 3 do niniejszego Regulaminu.
a, W sytuacji Ókreślonej w § 10 ust. 1 puŃt "a" niniejszego Regulaminu uĄrtkownicy lokali,

których właścicielem jest Spółdzielnia nie mogą korzystaó z dofinansowania do wymianY

stolarki okiennej.

§7.
z f,nó,szuremontowego nie finansuje się:

1. Napraw i remontów obciążających użytkowników lokali w zakręsie ręmontów i konserwaCji.

2. Ręmontów środków trwĄch ntezaliczanych do zasobów mieszkaniolvlch.

§8.

Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nięruchomości ewidencję wpływów i wYdatków

funduszu remontowego narastająco w kolejnych latach.

§9.

1. od dnia powstania wspólnoĘ mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyó

w wydatkach rwiązanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mięnie

Spółdzielni, które przęznaazone są do wspólnego korzystania ptzęz osoby zamieszkujące

w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowY.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może byó zawarta w formie ustnej lub pisemnej.

3. Potencjalna możliwośó korzystania przez właścicieli lokali z nieruchomoŚci stanowiącYch

mienie Spółdzielni, które są ptzęznaczone do wspólnego korzystania jest traktowana jako

zawarcie umowy między Spółdzielnią a właścicielami i zobowiązuje właściCieli do

uczęstniczenia w wydatkachrwiązanych z eksploatacjąi utrzymaniem tych nieruchomoŚci.

VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 10.

1. Spółdzielnia rozlicza nięzvvłoęznię zę wszystkimi właścicielami określonej nieruchomoŚci
zaewidencjonowane wpĘwy i wydatki oraz pozostńe naŁJady na remonĘ tej nieruchomoŚci

wyłącznie w prąrpadku:
a. rod3ęcia wróŹ właścicięli na podstawię art.241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

uchwĄ, żę w zafuęsie ich praw i obowiązków otaz zuządu nieruchomoŚcią wspólną będą

miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.
b. Wyodrębnienia własności wszystkich lokali w określonym budynku.

2. Przez niętwłocznę rozlięzęnie rozumię się rozliczenie dokonane nie pómiej niz trzy miesiące

od daĘ, w której zaistniaĘ okoliczności o których mowa w ust. 1.

3. Rozliczęnie jest dokonywane od dnia 1 stycznia 2005r. na podstawie prowadzonej przez

Spółdzielnię ewidencji funduszu remontowego. I
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Rozliczenie funduszu remontowego, o którym mowa w ust. 2 polega na zwrocie właŚcicielom
nadwyżki funduszu remontowego niewykorzystanego lub żądaniu od właŚcicieli zwrotu
niedoboru funduszu remontowego w nieruchomości o której mowa w ust, 1,

Właściciele lokali nie są uprawnieni do roszczeń z tytuŁu funduszu remontowego dla
poszczególnych nieruchomości z zastrzężeniem ust. 1.

§ 11' 
f -i"-

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchrvalą Nr:l..l..l2O22 z dnia

24 pa,ź.dziernil<a2()ż2 roktr i oborł,iązrrje od dnia ttchw,alenia.

Załączntkt:
a. Nr I. Zasady doboru wykonawcow do wykonywania remontów;

b. Nr ż, Tryb udzielania zleceń, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych;
c, Nr 3, Zasady wymiany stolarki okiennej zZałączntkamt
d. Nr 4. Zasady dokonyłvania wcześniejszej spłaty kredYu;
Stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
Traci moc Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatoka" w Braniewie uchwalony przez Radę Nadzorczą Uclrr,vałą

Nr 25Da20 z dnia 25 nraja 2a7}r. wtaz z przywołanynri rv nitn załącznikami,

se kreta rz dy Nadzorczej Przewodniczący
irltłz
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Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego SM ,,Zatoka" w Braniewię z załącznikami,
Uchwała Rady NadzorczĄ Nr]..J/2022 z dnia 24 pażdziemika2022r.


