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REGULAMIN 


PRlYJMOWANIA W POCZET CltONK6W I USTANAWIANIA PRAW DO 


LOKAlI MIESZKALNYCH, UZVTKOWYCH I N'ERUCHOMO~CI GRUNTOWYCH 


W SP6tDZIELNI MI~SZKANIOWEJ "lATOKA" wBRANIEWIE 


Regulamin okresla tryb i zasady: 
1. 	 Przyjmowania w poczet czlonkow. 

2. 	 Dysponowania przez SpoldzielniE:~: odzyskanymi lokalami mieszkalnymi, lokalami uzytkowymi, 
niezabudowanymi nieruchomosciami gruntowymi oraz organizowania i przeprowadzania 

przetargow. 
I 


I 


3. 	 Zamiany i najmu lokali mieszkalnych i uzytkowych. 

I przyJmowanie w poczet czlonk6w 

• § 1.
i 
1 

1. 	 Czitonk~em Spotdzielni moze bye osoba fizyczna lub prawn a, ktora spelnia wymogi okreslone 
1 

wl§ 10 Statutu. 
'I 

2. 	 Wi
1 

poczet cztonkow przyjmuje Zarz(ld Spotdzielni w trybie i na zasadach okreslonych w § 12 
Stfltutu. 

3. 	 O~oba ubiegaj(lca sie 0 cztonkostwo zobowiqzana jest do wniesienia udziatu cztonkowskiego 
i wpisowego na zasadach okreslonych w § 14 Statutu. 

I 
I 

4. 	 W przypadku zbycia przez cztonka spotdzielczego prawa do lokalu lub prawa odr~bnej 

wtasnosci lokalu, utraty tego prawa w wyniku orzeczenia sqdowego, post~powania 

e&zekucyjnego lub podziatu majqtku, jesli by to to jedyne jego prawo do lokalu w Spoldzielni 
jest on zobowiqzany niezwtocznie do ztozenia rezygnacji z czlonkostwa. W przypadku nie 
zt<!>zenia rezygnacji z cztonkostwa Zarzqd Spotdzielni sktada do Rady Nadzorczej wniosek 

• 
o wykreslenie cztonka z rejestru Cztonk6w Sp6tdzielni. 

§ 2. 

1. 	 Osoba, ktorej na podstawie art. 15 ustawy 0 spotdzielniach mieszkaniowych przystuguje 
1 

roiszczenie 0 przyj~cie w poczet czfonkow i zawarcie umowy 0 ustanowienie spotdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zobowiqzana jest ztozye deklaracj~ cztonkowskq 
i wniosek 0 gotowosci do zawarcia w/w umowy w terminie jednego roku od daty wygasni~cia 
tego prawa. 

2. 	 Z~rzqd Spotdzielni moze uznae okres do 6 miesi~cy za uzasadnionq zwlok~ w przekroczeniu 
p~zez osob~ uprawnionq terminu jednego roku w zlozeniu deklaracji cztonkowskiej i wniosku 
o gotowosci do zawarcia umowy, jezeli powodem zwtoki byty: 

1) niepetnoletnose osoby uprawnionej w chwili wygasni~cia prawa, 

2) szczegolnie trudne warunki rodzinne i materialne, 

3); stan zdrowia osoby zainteresowanej lub cztonkow rodziny, 

4): zdarzania losowe. 
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II. DY$ponowanie przez Sp6tdzielnie odzyskanymi lokalami mieszkalnymi, 

organizowanie I przeprowadzanie przetarg6w 


§ 3. 
, 

1. 	 Pr~edmiotem ponownego dysponowania przez Spotdzielni~ mogq bye odzyskane loka/e wolne 
w;sensie prawnym: 
1}; do ktorych wygasto spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, 
2): zajmowane dotychczas na warunkach najmu, 
3) nabyte przez Spotdzielni~ na warunkach odr~bnej wtasnosci. 

2. 	 SRotdzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego, ktore przystuguje cztonkom 
Spotdzielni i osobom nieb~dqcym cztonkami Spotdzielni jest prawem zbywalnym, przechodzi na 
spadkobiercow, podlega egzekucji i nie moze bye przedmiotem ponownego dysponowania , 

pr:zez Spotdzielni~. 


• 
 §4. 


1. 	 O~zyskane lokale mieszkalne, 0 ktorych mowa w § 3 ust 1 pkt. 1 b~dq przedmiotem zawarcia 
urnowy ustanowienia odr~bnej wtasnosci tych lokali. 

2. 	 W: przypadku nie zawarcia umowy, 0 ktorej mowa w ust 1 przez okres 12 miesi~cy od daty 
odzyskania lokalu, Spotdzielnia moze zadysponowae lokalem na warunkach najmu. 

3. 	 Odzyskane lokale, 0 ktorych mowa w § 3 ust 1 pkt. 2 i 3 mogq bye przedmiotem najmu lub 
umowy ustanowienia odr~bnej wtasnosci lokalu. Oecyzje 0 sposobie zadysponowania 
o~zyskanym lokalem podejmuje Zarzqd Spotdzielni. 

§ s. 
1. 	 Pihwszenstwo zawarcia umowy ustanowienia odr~bnej wtasnosci lokali przystuguje cztonkom 

oc;zekujqcym Spotdzielni, ktorym Spotdzielnia nie zaspokoita potrzeb mieszkaniowych 
i z: kt6rymi zawarto umowy okreslajqce kolejnose przydziatu mieszkania. 

2. 	 Zawiadomienia cztonkow 0 mozliwosci ztozenia oferty zawarcia umowy 0 ustanowienie 
odr~bnej wtasnosci odzyskanego lokalu Spotdzielnia dokonuje poprzez podanie informacji do • 

, 

publicznej wiadomosci w prasie lokalnej, na stronie internetowej Spotdzielni oraz na tablicy 
o~toszen w siedzibie Spotdzielni, co najmniej 30 dni przed wyznaczonq datq sktadania ofert. 

I 

3. 	 Z~wiadomienie, 0 ktorym mowa w ust 2 powinno okreslae: 

1}1 adres i wielkose lokalu mieszkalnego, 

2): cen~ nabycia prawa wtasnosci lokafu, 

3) wysokose i termin wptaty wadium, 

4): termin i miejsce, w ktorym odb~dzie si~ przetarg. 


4. 	 vJ: przypadku zgtoszenia si£: kilku uprawnionych cztonkow, pierwszenstwo zawarcia umowy 
u$:anowienia odr£:bnej wtasnosci lokalu uzyskuje cztonek z najdtuzszym stazem oczekiwania na 
prZydziat mieszkania. 
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§ 6. 


1. 	 W: przypadku braku ch~tnych cztonkow, 0 ktorych mowa w § 5 ust 1 Spotdzielnia ogtasza 
prketarg na ustalenie pierwszenstwa zawarcia umowy ustanowienia odr~bnej wtasnosci lokalu. 

I 

Prfzetarg moie miee charakter: 

1)1 przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji), 


I 

2): 	 przetargu na wybor oferty pisemnej. 
I 
, 

2. 	 Decyzje 0 charakterze przetargu podejmuje Zarzqd Spotdzielni. 

3. 	 Ogtoszenie 0 przetargu podawane jest do publicznej wiadomosci w sposob okreslony w § 5 ust 2. 

4. 	 Wysokose wadium, ktore nie moie bye niisze nii 1% ceny wywotawczej ustala Zarzqd 
Spotdzielni. 

5. 	 Wi przypadku nierozstrzygni~cia przetargu z uwagi na brak oferty Zarzqd Spotdzielni moie 
ponowie ogtoszenie 0 przetargu nieograniczonym. 

• 6. Pr:zy ogtaszaniu przetargu po raz kolejny przy zachowaniu niezmienionych warunkow przetargu 
informacje 0 kolejnym przetargu podaje si~ do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie 
ogtoszenia w siedzibie Spotdzielni oraz na stronie internetowej. 

7. 	 Po dwukrotnym bezskutecznym ogtoszeniu przetargu nieograniczonego Zarzqd Spotdzielni 
mpie podjqe decyzj~ 0 obniieniu ceny wywotawczej. 

I 

I 


8. 	 O~niienie ceny wywotawczej nie moie przekroczye 10% ceny okreslonej przez rzeczoznawc~ 
majqtkowego w operacie szacunkowym. 

§ 7. 
I 

• 


Ogtos:zenie 0 przetargu nieograniczonym powinno zawierae nast~pujqce informacje: 

1) ad~es i wielkose lokalu mieszkalnego, 

2} ce~~ wywotawczq, 

3) wysokose i termin wptaty wadium, 

4) termin i miejsce sktadania ofert, 


5) dat:~, godzin~ i miejsce przeprowadzenia przetargu . 


§8. 

1. 	 PrzystliPujqcy do przetargu nieograniczonego w formie licytacji zwany ulicytantemJl jest 
zdbowiqzany do wptaty wadium w wysokosci i terminie okreslonym w ogtoszeniu. , 

2. 	 licytantem moie bye petnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawn a dziatajqca osobiscie lub 
poprzez petnomocnika, ktora oferuje co najmniej jedno postqpienie od ceny wywotawczej. 
Petnomocnictwo do przetargu powinno bye potwierdzone dokumentem i podpisem urzlidowo 

I 

PQswiadczonym. 
I 

3. 	 Dowod wptaty wadium warunkuje uczestnictwo w przetargu. 
I 

I 


4. 	 Wjptacone wadium moie bye zaliczone w poczet ceny nabycia lokalu a w przypadku dokonania 
w~taty przez licytanta petnej wylicytowanej ceny nabycia lokalu podlega zwrotowi. 

5. 	 li~ytantowi} ktory nie wygrat licytacji lub nie zgtosit sie na licytacje Spotdzielnia zwraca 
wptacone wadium w terminie do 3 dni od dnia zakonczeniu przetargu. 
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§ 9. 
, 

1. 	 P~etarg nieograniczony przeprowadza komisja przetargowa powofana zarzqdzeniem Zarzqdu 

S~6fdzielni, kt6ra jest odpowiedzialna za jego zorganizowanie i przeprowadzenie zgodnie 

z przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 
i 

2. 	 P~owadzqcym przetarg jest przewodniczqcy komisji przetargowej. 
I 
, 

3. 	 Z :przebiegu przetargu komisja sporzqdza protok6t. Protok6f podpisujq wszyscy czfonkowie 

kqmisji. 

4. 	 W przetargu mogq brat udziaf licytanci, kt6rzy zfoiyli oferte: przystqpienia do przetargu 

i wpfacili wymagane wadium. 

§ 10. 

• 
1. Pr~etarg jest wainy bez wzglEidu na liczbe: licytant6w, jeieli zostanie zaoferowane co najmniej 

jedno postqpienie od ceny wywofawczej . 

2. 	 Postqpienie nie moze wynosit mniej jak 0, 5% ceny wywofawczej. Wysokosc postqpienia ustala 
Zarzqd Sp6fdzielni. 

§ 11. 

Prowadzqcy przetarg podaje do wiadomosci obecnych: 
1) 	 przedmiot przetargu, 

2): 	 cenEi wywofawczq, 
3) 	 minimalnq wysokosc postqpienia, 
4)' 	 termin uiszczenia ceny nabycia, 
5) 	 termin, od jakiego licytant wygrywajqcy przetarg zobowiqzany bEidzie do uiszczania opfat za 

, mieszkanie, 

6)[ 	 skutki uchylenia siEi od zawarcia umowy. 

I 	 § 12. 
! 

1. 	 Prpwadzqcy przetarg ogfasza kolejno wyzsze ceny zgfaszane ustnie przez uczestnik6w 
prZetargu, dop6ty, dop6ki mimo trzykrotnego ogfoszenia ostatniej ceny nie ma dalszego• 

I 

pqstqpienia. 
I 

2. 	 Zadeklarowana cena przestaje wiqzat, gdy inny licytant zaoferuje wyzsza cenEi. 
I 
I 

3. 	 Pq ustaniu postqpien prowadzqcy przetarg informuje uczestnik6w, ze po trzecim ogfoszeniu 
ostatnio zgtoszonej ceny dalsze postqpienia nie zostanq przyjEite, po czym ogfasza ostatecznq 
cenEi. Przetarg wygrywa licytant, kt6ry zgtosit cenEi najwyzszq. 

4. 	 Prowadzqcy przetarg ogtasza imiEi, nazwisko lub nazwEi osoby, kt6ra przetarg wygrata. 

5. 	 Je~eli mimo trzykrotnego ogfoszenia ceny wywofawczej iaden z licytant6w nie ztoiyt deklaracji 

pi~rwszego przebicia oferty nabycia lokalu, przewodniczqcy komisji przetargowej zamyka 
p~zetarg. 

6. 	 Utytant, kt6ry uzyskat pierwszenstwo zawarcia umowy ustanowienia odrEibnej wtasnosci 
lo~alu zobowiqzany jest do wpfacenia wylicytowanej ceny nabycia jednorazowo w terminie 
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I 

wynikajCjcym z protokotu z przetargu, przy czym termin powinien wynosic do 30 dni od daty 
ro~strzygnh~cia przetargu. 

I 

7. 	 Z~rzqd Sp6tdzielni w uzasadnionych przypadkach moze wyrazic zgod~ na przedtuienie terminu 

wptaty wylicytowanej ceny nabycia wynikajt}cego z protokotu przetargu. 

8. 	 Nie wptacenie w terminie wylicytowanej ceny nabycia lokalu lub nie podpisanie umowy 
wynikajqcej z warunk6w przetargu powoduje utrat~ przez licytanta praw wynikajqcych 
z przetargu i wadium nie podlega zwrotowi. 

9. 	 W przypadku rezygnacji osoby, kt6ra wygrata przetarg Zarzqd Sp6tdzielni moze ztozyc 
p~opozycje zawarcia umowy ustanowienia odr~bnej wtasnosci lokalu licytantowi, kt6ry 
zaproponowat kolejnq najkorzystniejsza cen~, nie nizszq niz cena wywotawcza lub ogtosic 
przetarg ponownie. 

§ 13. 

Zastrzeienia do przebiegu przetargu zgtasza si~ ustnie do protokotu, ai do zamkni~cia przetargu. 
W sp~awie ztoionego zastrzezenia Komisja przetargowa podejmuje decyzje przed zakonczeniem 
przet~rgu. 

§ 14. 

1. 	 W przypadku ogtoszenia przetargu w drodze wyboru oferty pisemnej, kt6ry pol ega na 
ro'zpatrzeniu ofert pisemnych Sp6tdzielnia podaje do publicznej wiadomosci ogtoszenie, kt6re 
pqwinno zawierac nast~pujqce informacje: 

1) adres i wielkosc lokalu mieszkalnego, 

2) termin, miejsce i spos6b sktadania ofert, 

3) wysokosc i term in wptaty wadium, 

4) dat~, godzin~ i miejsce otwarcia ofert. 


2. 	 O~warcia ofert dokonuje komisja przetargowa, 0 kt6rej mowa w § 9. Z otwarcia ofert komisja 
s~orz<ldza protok6t na podstawie, kt6rego Zarzqd Sp6tdzielni dokonuje wyboru oferty. 

3. 	 Pif!rwszenstwo wyboru oferty przystuguje oferentowi, kt6ry zaproponowat najwyisz~ cen~ 
s~osr6d biorqcych udziat w przetargu. 

I 
I 

4. 	 W sytuacji ztozenia dw6ch lub wi~cej ofert r6wnorz~dnych Sp6tdzielnia zaprosi oferent6w do 
I 

ro~strzygni~cia przetargu w drodze licytacji. Cen~ wywotawczq stanowiC b~dzie w6wczas 
za!proponowana przez oferent6w cena nabycia lokalu. 

I 

5. 	 W;iSzystkich oferent6w, kt6rzy ztozyli oferty do przetargu Zarzqd Sp6tdzielni zawiadamia 
pisemnie 0 wyniku rozpatrzenia ofert. 

I 
6. 	 Wi przypadku rezygnacji osoby, kt6ra wygrata przetarg Zarzqd Sp6tdzielni moze ztozyc 

p~opozycj~ zawarcia umowy ustanowienia odr~bnej wtasnosci lokalu osobie, kt6ra 
za'proponowata kolejnq najkorzystniejszq ofert~, spetniajqcq warunki okreslone w ust 3, 
sposr6d pozostalych uczestnik6w przetargu lub ogtosic przetarg ponownie. 

§ 15. 

1. 	 W~danie Nabywcy lokalu b~dqcego przedmiotem przetargu nast~puje po wptacie ceny nabycia 
o~az podpisaniu protokotu uzgodnien do umowy przeniesienia wtasnosci lokalu. 

I 
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• 

2. 	 Wydania lokalu dokonuje administracja Spotdzielni protokotem. , 
[ 

3. 	 Nabywca jest zobowiqzany do uiszczania optat za mieszkanie od dnia postawienia lokalu do 

je~o dyspozycji. 

§ 16. 

1. 	 S~otdzielnia rna prawo odstqpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

2. 	 Pr~yst~pujqCY do przetargu rna prawo zapoznac sie ze stanem technicznym lokalu b~dqcego 
przedmiotem przetargu. , 

, 
3. 	 06 przetargu moze przystqpic cudzoziemiec, ktory spetnia warunki okres/one w ustawie z dnia 

24 marca 1920r. 0 nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (Dz.U. nr 167 z 2004r. poz. 
1758 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami). 

III. Zamiana lokaU mieszkalnych 
I 

§ 17.• 
, 

, 
1. 	 Spotdzielnia umoiliwia cztonkom oraz osobom nieb~dqcym cztonkami Spotdzielni, ktorym 

pr!zystugujq spotdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych dokonanie zamiany lokali 
mieszkalnych miedzy sobq oraz osobami zajmujqcymi lokale w budynkach nie stanowiqcych 
wtasnosci Spotdzielni, w szczegolnosci: 
1): cztonkom, ktorym przystugujq spotdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, 
2), cztonkowi, ktoremu przystuguje spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

z cztonkiem lub osoba nieb~dqcq cztonkiem Spotdzielni, posiadajqcym spotdzielcze 
wtasnosciowe prawo do lokalu lub prawo odr~bnej wtasnosci lokalu, 

3)! 	 cztonkowi, ktoremu przystuguje spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, cztonkowi lub 
osobie nieb~dqcej cztonkiem spotdzielni posiadajqcym spotdzielcze wtasnosciowe prawo do 
lokalu z osobq zajmujqcq lokal mieszkalny bEidqcy w administracji innego dysponenta lub 
posiadajqca prawo wtasnosci lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

• 2. Najemcom lokali spotdzielczych lub najemcy lokalu spotdzielczego z najemca lokalu bE;dqcego 
wiadministracji innego dysponenta. 


, 


3. 	 Zamiana mieszkania mi~dzy cztonkiem Spotdzielni, ktoremu przystuguje spotdzielcze prawo do 
lokalu lub z osobq nieb~dqca cztonkiem Spotdzielni, ktorej przystuguje spotdzielcze 
wtasnosciowe prawo do lokalu a najemcq lokalu pozostajqcego w administracji innego 
dysponenta, uzalezniona jest od wyrazenia zgody przez dysponenta tego lokalu. 

4. 	 Z~od~ na realizacj~ zamian, 0 ktorych mowa w ust 1 wydaje Zarzqd Spotdzielni na wniosek 
za~nteresowanych stron. 


I 

5. 	 R~alizacja zamiany, ktorej przedmiotem jest spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

n~st~puje poprzez zawarcie z cztonkiem umowy 0 ustanowienie spotdzielczego lokatorskiego 
I 

prawa do lokalu. Warunkiem zawarcia w/w umowy jest wniesienie przez cztonka wymaganego 
wktadu mieszkaniowego na zasadach okreslonych w Statucie. 

I 
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§ 18. 


1. 	 Cztonek lub osoba niebEidqca cztonkiem Sp6tdzielni, kt6rej przystuguje sp6tdzielcze prawo do 
lokalu lub prawo odrEibnej wtasnosci lokalu dokonujqcy wzajemnej zamiany mieszkania 
zqbowiqzany jest do uregulowania zobowiqzan finansowych wobec Sp6fdzielni za zajmowany 
dotychczas lokal. 

2. 	 Rqzliczenie zobowiqzar'i powinno obejmowac wszelkie naleznosci, ktorych termin ptatnosci jest 
wymagalny na dzier'i ztozenia wniosk6w 0 zamianEi. Rozliczenie z tytutu optat za mieszkanie 
powinno obejmowac petny miesiqc kalendarzowy. 

3. 	 C~tonek lub osoba niebEidqca cztonkiem Sp6tdzielni obejmujqcy lokal w trybie zamiany 
wzajemnej odpowiada za zobowiqzania wobec Sp6tdzielni od dnia uzyskania prawa do lokalu 
za:miennego, chyba ze strony zamiany uzgodniq rozliczenie obejmujqce petny miesiqc 
kalendarzowy przypadajqcy przed lub po dacie zrealizowania zamiany. 

• 
4. W uzasadnionych przypadkach Zarzqd Sp6tdzielni moze wyrazic zgodEi na przejEicie przez 

cztonka obejmujqcego tokal w drodze zamiany, zadtuzenia za ten lokal z tytutu optat za 
mieszkanie lub wktadu mieszkaniowego i jego sptatEi w formie ratalnej. 

§ 19. 

Czton~k obejmujqcy lokal w trybie zamiany na warunkach spotdzielczego lokatorskiego prawa do 
10kalJ zobowiqzany jest do podpisania w administracji Sp6tdzielni w obecnosci dotychczasowego 
uzytkownika lokalu protokotu objEicia lokalu, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

I 

IV. Najem lokali mieszkalnych, dokonywanle przesiedlen 

i rqzliczen z tym zwiqzanych 


§ 20. 

• 
1. SJotdzielnia moze wynajmowac odzyskane lokale wolne w sensie prawnym, ktore byty 

wczesniej wynajmowane oraz lokale, dla kt6rych ze wzglEidu na brak popytu nie moze 
uS,tanowic prawa odrEibnej wtasnosci. 

2. 	 Pr~ez brak popytu rozumie sie uptyw co najmniej 12-to miesiEicznego okresu od daty 
o&toszenia po raz pierwszy przetargu na zawarcie umowy ustanowienia odrEibnej wtasnosci 
lokalu. 

§ 21. 
I 

1. 	 Sp6tdzielnia moze oddac w najem lokal mieszkalny osobie fizycznej, ktora: 
1) utracita tytut prawny do zajmowanego mieszkania i przyjEita ztozonq propozycje objEicia 

I lokalu mniejszego, 
2) ubiega sie 0 wzajemnq zamianEi mieszkania z najemca lokalu sp6tdzielczego, 
3) zostata skierowana przez Urzqd Miasta do objEicia lokalu w zasobach Spotdzielni w zamian 

na zabezpieczenie przez GminEi Miasta Braniewa lokalu w zasobie mieszkaniowym gminy 
w zwiqzku z realizacjq wyroku eksmisyjnego orzeczonego wobec osoby zamieszkatej 

I w zasobach Spotdzielni. 

2. 	 Spotdzielnia moie zawrzec z bytym cztonkiem umowEi najmu na lokal zajmowany przez tego 
cztonka, jezel; powierzchnia lokalu i stan osobowy rodziny uniemoiliwiajq przesiedlenie do 

I 

Regulamin przyjmowania w poezet czlonk6w i ustanawiania praw do lokali mieszkalnyeh, 
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! 
I 

m!eszkania mniejszego a poprzez zawarcie umowy najmu mozliwe b~dzie pokrycie zadtuzenia 

wobec Spotdzielni z wktadu mieszkaniowego. 

3. 	 W przypadku nie przyj~cia propozycji obj~cia lokalu na warunkach najmu przez osob~, wobec 

ktorej Sqd orzekt wyrok eksmisyjny z dotychczas zajmowanego lokalu a zaproponowany lokal 
spetnia pod wzgl~dem powierzchni mieszkalnej kryteria lokalu socjalnego Sp6fdzielnia moie 

przekazac wyrok eksmisji do egzekucji komorniczej z zqdaniem wykonania eksmisji na 

w~kazany loka/. 

§ 22. 

1. 	 Decyzje w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego podejmuje Zarzqd Spotdzielni. 

• 
2. W przypadkach okreslonych w § 21 ust 1 zasiedlenie mieszkania przez najemc~ moze nastqpie 

bez dokonania petnego odtworzenia lokalu, po wykonaniu niezb~dnych napraw instalacji 
i \.lrzqdzen technicznych zapewniajqcych prawidtowq eksploatacj~ lokalu i doprowadzenia 
lokalu do stanu nadajqcego sie do zamieszkania. W takim przypadku, osobie obejmujqcej lokal 
na warunkach najmu nie przystugujq zadne roszczenia w stosunku do Sp6tdzielni wynikajqce ze 
stanu obj~tego lokalu. 

§ 23. 

1. 	 wi przypadku zawarcia umowy najmu najemca zobowiqzany jest do wnteslenia kaucji na 

zasadach wynikajqcych z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 0 ochronie praw lokator6w,
I 

mleszkaniowych zasobie gminy i 0 zmianie kodeksu cywilnego. 
I 

2. 	 Szbeg6towe warunki najmu, w tym wysokose i termin wniesienia kaucji okresla umowa 
zawarta z najemcq lokalu. 

3. 	 WI uzasadnionych przypadkach Zarzqd na pisemny wniosek najemcy moze wyrazie zgod~ na 
wptat~ kaucji w ratach. 

4. 	 ~ przypadku zwolnienia lokalu przez najemc~, wniesiona kaucja podlega zwrotowi w kwocie 
zwaloryzowanej na podstawie zasad okreslonych w umowie najmu. 

• 	 § 24. 

1. 	 W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania odzyskanego lokalu mieszkalnego na rzecz 
osoby fizycznej wymienionej w § 21 ust 1- 3 Zarzqd Sp6tdzielni moze podjqe decyzje ooddaniu 
lo~alu w najem innej osoby fizycznej lub osobie prawnej. 

2. 	 Wi sytuacji okreslonej w ust 1 Zarzqd Sp6tdzielni moze ogtosie przetarg ofertowy na 
pierwszenstwo zawarcia umowy najmu oraz ustalenia stawki miesi~cznego czynszu. 

3. 	 Ogtoszenia przetargu na zawarcie umowy najmu dokonuje si~ na zasadach okreslonych 
w:§7. 

4. 	 Wyboru oferty dokonuje Zarzqd Sp6tdzielni. 0 pierwszenstwie wyboru oferty decyduje 

wysokose zaoferowanej stawki miesi~cznego czynszu. 

5. 	 W' sytuacji ztozenia dw6ch lub wi~cej ofert r6wnorz~dnych Sp6tdzielnia zaprosi oferent6w do 

rozstrzygni~cja przetargu w drodze licytacji. Cen~ wywotawczq przetargu stanowie b~dzie 
zaproponowana przez oferent6w stawka czynszu. 

Reguiamin przyjmowania w poczet czlonk6w i ustanawiania praw do lokali mieszkainych, 
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6. 	 W: umowach najmu zawartych z osobami prawnymi wysokosc kaucji ustalana bt;dzie w drodze 
negocjacji. 

§ 25. 

1. 	 Najemca obejmujqcy lokal mieszkalny na warunkach najmu zobowiqzany jest do jego objt;cia 
w: terminie 14 dni od daty zawarcia umowy najmu, poprzez podpisanie w administracji 
Spotdzielni protokotu. 

I 

2. 	 N~jemca obejmujqcy lokal mieszkalny na zasadach okreslonych w § 21 ust 1 pkt. 1 
zobowiqzany jest do przekazania dotychczas zajmowanego mieszkania do dyspozycji 
Spotdzielni i wymeldowaniu wszystkich osob z pobytu statego w terminie 14 dni od daty 
objt;cia lokalu. 

3. 	 O~owiqzek uiszczania czynszu za lokal oddany w najem powstaje z dniem postawienia lokalu 
do dyspozycji najemcy. 

I 

V. NcUem lokali uiytkowych I rozliczen z tym zwiqzanych 

§ 26. 

1. 	 Zarzqd Spotdzielni moze podjqc decyzjt; 0 oddaniu lokalu uzytkowego w najem osobie fizycznej 
lup osobie prawnej. 


, 

2. 	 W sytuacji okreslonej w ust 1 Zarzqd Spotdzielni moze ogtosic przetarg ofertowy na 

pierwszenstwo zawarcia umowy najmu lokalu uzytkowego oraz ustalenia stawki miesit;cznego 
I 

czynszu. 

3. 	 Ogtoszenia przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu uzytkowego dokonuje sit; na zasadach 
o~reslonych w § 7. 

4. 	 Wyboru oferty dokonuje Zarzqd Spotdzielni. 0 pierwszenstwie wyboru oferty decyduje 
wysokosc zaoferowanej stawki miesit;cznego czynszu. 

• 
5. wi sytuacji ztozenia dwoch lub wit;cej ofert rownorzt;dnych Sp6tdzielnia zaprosi oferent6w do 

rozstrzygnit;cia przetargu w drodze licytacji. Cent; wywotawczq przetargu stanowic bt;dzie 
zaproponowana przez oferent6w stawka czynszu. 

6. 	 W umowach najmu zawartych z osobami prawnymi wysokosc kaucji ustalana bt;dzie w drodze 
mjgocjacji. 

I, 

§ 27. 
I 
I 

Na 	wmiosek najemcy lokalu uzytkowego, z ktorym zostata zawarta umowa w trybie wynikajqcym 
I 

z § 26 Zarzqd Spotdzielni moze wyrazic zgodt; na zawarcie z nim umowy ustanowienia odrt;bnej 
wtasnosci lokalu z pominit;ciem procedury przetargu, po wptacie wartosci rynkowej lokalu 
okreslonej przez rzeczoznawct; majqtkowego. 

Regulamin przyjmowania w poczet czlonk6w i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, 
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I
VI. Zbycle niezabudowanej nieruchomosci gruntowej

I 

§ 28. 
I 

1. 	 Zbyeie niezabudowanej nieruchomosci gruntowej, niezaleznie od jej przeznaczenia, moze 
odbywac si~ w opareiu 0 prawomoen'! zgod~ Walnego Zgromadzenia Cztonk6w Sp6l'dzielni 
wyrazon,! w formie uehwaty. 

2. 	 D6 organizowania przetargu na zbycie niezabudowanej nieruehomosci gruntowej obowi'!zuj'! 
analogiczne zasady jak przy ustanowieniu odr~bnej wtasnosei lokalu mieszkalnego wolnego 
w;sensie prawnym, zawarte w paragrafaeh od 6 do 13 z wyt,!ezeniem mozliwosci zastosowania 
§ 6 ust 6 just 7. 

VII. Postanowienia koncowe 

§ 29. 
I 

1. 	 Treei moe dotyehezas obowi'!zuj'!ey Regulamin dotyez'!ey przyjmowania w poezet eztonk6w 
S~6tdzielni oraz zasad stosowanyeh przy obrocie lokalami mieszkalnymi i uiytkowymi 
WI Sp6tdzielni Mieszkaniowej "Zatoka" w Braniewie zatwierdzony Uehwafq Rady Nadzorezej 
Nr 51/2006 z dnia 23 paidziernika 2006r. 

I 

2. 	 RE7gulamin, na wniosek Zarzqdu Sp6fdzielni, zostat zatwierdzony Uehwatq Rady Nadzorezej 
N~ 99/2011 z dnia 24 paidziernika 2011r. 

Przewodnicz'lcy Rady Nadzorczej 
Sekretarz Rady Nadzorczej 
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