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FUNDUSZU REMONTOWEGO

Spornzrnl,Nl MIESZKANIowE J ,rZAToKA" w BRANIEwIE

I. SrowNrx:

Spółdzielnia - należy ptzezto rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Zatoka" w Braniewię,
Lokal - samodzielny lokal mieszkalny, lokal uzl,tkowy.
UĘtkownik lokalu - właścicięl, osoba ktorej przysługuje społdzlelcze prawo do lokalu,

najemca, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnęgo.
4. Nieruchomość - dzińka lpb dziŃki gruntu zabudowane budyŃiem mieszkalnym lub

użytkowym lub kilkoma budyŃami oraz dzińka lub działki nięzńudowane, dla których
zŃożona jest księga wieczysta.

5. Części wspólne nieruchomości - stanowią grunt oraz wszystkie ezęści budynku wraz
zutządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku pojedynczego użytkownika lokalu.

6. PoĘczka wewnętrzna - udzielana ze środków finansowych zgromadzonych na funduszu

interwencyjnym Spółdzielni wykorzystywata na wykonarrie koniecznych robót budowlarrych

w określonej nieruchomości.
7. Ewidencja i rozliczenie funduszu remontowego - prowadzenie wykazu wpływów

i wydatków.

II. PonsrAwA pRAwNA

§1.
1. Ustawa z dńa 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkanio}vyoh Dz,U.2018.845 tj. z dńa

2018.05.08.
Ustawa z dnia 16 .09 .1982r. prawo społdzielcze Dz.lJ .2020 .ż7 5 t,j. z dnia 20ż0 ,02.20 .

Ustawa z dnia24,06,I994r. o własności lokali Dz,lJ.20ż0.532 tj. z dnla2020.03.26,
Statut Spółdzielni z 06.06,20l8t.

III. TWOnZENIE FUNDUSZY

1,

§2.

Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkanio\ĄTch. Odpisy na ten fundusz
ob ciążap ko szty g o sp o darki zas ob ami mie szkani o\\rymi.

Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy uzytkownikow lokali.
Fundusz remontowy tworzy się w celu wykonania wszelkich działań remontowo-technicznych
w lokalach otaz częściach wspólnych nieruchomoścl,, za wyjątkiem napraw obciązających
uzytkownika lokalu.

4. Wysokośó świadczenia na fundusz remontowy jest określana przez Radę Nadzorczą na

podstawie planu potrzeb remontowych budynków otaz infrastruktury towarzyszące1.
5. Srodki zgromadzone na funduszu remontow),m są kumulowanę i nie podlegają zwrotowi

uzl,tkownikom lokali z zastrzężeniem sytuacji określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

§3.
1. Fundusz remontowy Spółdzielntatworzy z,.

a. Odpisów od lokali naliczanych w ramach opłat eksploatacyjnych przez osoby wymienione
w § 2 ust 2 wynikających z potrzeb remontowych w wysokości zatwierdzonej przezP.ladę
Nadzorpzą na wniosek Zarządu Społdzielni.
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Kwot uzyskanych z tyln:lu odszkodowan, kar umownych dotyczących odszkodowań za
wady i usterki od wykonawców robót remontowych i modernizacyjnych.
Kwot ztylulłu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody,
Premii termomodę mizacyjnej .

e. Innych wpływów: dotacji i dobrowolnych wpłat.
Dla ręalizacji celów remontowych Spółdzielnia możę korzystać z kredy.tów bankowych
t p o ży czek za zgo dą o dp owiedni ch Organów Statutowych Sp ółdzielni.
DIa realizacji celów remontowych Spółdzielnia może korzystaó z poĘczek wewnętrznych
z funduszu interwencyjnego Spółdzielni na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie
funduszu interwencyjnego.

IV. WYXORZYSTYWANIE FUNDUSZY

§4.
1. SPółdzielnia prowadziwykaz wpływow i wydatków na fundusz remontowy zpodziŃemna:
a, Fundusz remontowy poszczegolnych nieruchomości, w stosunku do ktorych Zarząd, Spółdzielni

podjął uchwały w sprawie wyodrębnienia własności lokali. Nieruchomością jest budynek wraz
z W dzieIonym funkcj onalnie terenem.

b. Remonty mienia Spółdzielni, które służą do obsługi technicznej i administracyjnej zasobów
(budynek administracyjny z zapleczem technicznym, budynek węzła grupowego) obctążają
koszty ogólne mienia Spółdzielni,

V. WspólF{E DzIAŁANIA

§ 4a.

1. Społclzielnia 1noze zatlvierdzić decyzję o podjęciu rvspólnvch dziŃań w zakresie
lvspółfinansorł'ania letnontuiinlvestvcji. pod warlrnkiem. ze suma zebran,vch łącznie śroclków
f'inansotł'\'(:h ptz,ez, uczestniczące !v inr.vestycji nieruclromości jest wystarczająca clla jej
realizac.j i i linansorvania.

Ż. SPółdzieirria, w celu osiągriiecia lvspólnych celórv, dopuszcza możlirł,clść łączenia ł-urrduszy
remontor.łyclr poszczegolnl,cl,i nieruclronrości stosuiąc zasadę rozdzielności i analit_yczllego
i,q,oclręb n i en ia fu nclrrszu kazd ej n i e ruc lr<; mo śc i .

3, Połączenie 1r-lnduszy remonto$l,ch bud1,,nkólv. rv celu realizacji wspólnej inr.l,estycji l,vlmaga
kazdorazoq'o zgod.v t-vchze budi,-nkólv rvyrazonej rv lbrnrie Uchwały Zebtanta Bloku. którą
zalu, i et dza R ad a },J adz oT cł,a,

1, SPłata wzajemnl"ch zoborviązań f]narrso\ł,\,0h nieruchomości uczestnicząovclr w ini,r,est},cji
Podlega całkołvitenru rozliczeniu z budvlrkami ,,vspół{inarrsującylrri remont/itlwesty,,c.ię rrajciale.|
clo 4 lat Licztlc od końca roku, w któr,vm zakończoncl przedsięrvzięcie.

§5.
1. Wysokośó stawek odpisow na fundusz remontowy

uży{kowanie lokali winna uwzględniać :

- naliczanych w ramach opłat za

a. Wielkośc fa\łycznych potrzeb w zakresie ręmontów.
b. Stan środków funduszu remontowego.
c. Spłatę zobowięań kredytowych i tosztów ich zaciągnięcia lub pozyczek z kosztami ich

zaciągntęcia oraz pożyczek z funduszu interwencyjnego Spółdzielni zaciągniętych na
r e altzacj ę potrzeb remontowych.
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2, Stawki odpisu na fundusz remontowy mogą być zrożnicowane dla poszczególnych
nieruchomości. Rada Nadzorcza ustala minimalną stawkę odpisu na fundusz remontowy,
w odnięsieniu do całego zasobu mieszkaniowego oraz w uzasadnionych przypadkach dla
każdej nieruchomo ści oddzielnie.

3. Zebtanie Bloku w formie uchwały wskazuje sposób wykorzystania funduszu remontowego
danej nieruchomości bez ograniczenia minimalnej kwoty wydatków.
a, Określenie w Uchwale Zębranta Bloku rodzĄu robót budowlanych, remontów, dla których

przeprowadzęnla
- niezbędne jest uzyskanie od Organu Administracji Państwowej decyzji o udzielęniu

pozwolenia na budowę;
- niezbędne jest dokonanie do Organu Administracji Państwowej zgłoszenia zamiaru

wykonywania robót budowlanych,
wymaga ptzyjęcia Uchwały Zębrania Bloku kwalifikowaną większością głosów.

b. Uchwała Zebrania Bloku określająca wykonanie remontu niewymagającego uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę 1ub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
zapada na Zebraniu Bloku zwĘą większością głosów osób uprawnionych obecnych na
zebraniu bloku.

c. Samorząd Blokowy w formie Uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosórł,
decyduje o sposobie wykorzystania funduszu remontowego swojej nieruchomości
w ramach planu rzeczorł.o-finanso\vego rł, okresie roku budzetowego do kwoty 30 tys. zł,
Kompetencj a ta może zo stać o granic zon a pr zez Uchwałę Zebr anta Bloku.

d. Na Zebraniu Bloku. rv oparciu o uchrr,ałę prąjętą zwykłą większością głosow osób
uprawnionych obecn1,,ch na zebraniu. moze bl,ć ustalon,y wyższy odpis na fundusz
remontow1," niz ustalony przez Radę Nadzorcząrr-oparciu o punkt 2 niniejszego paragrafu.

4. Wysokość stawek odpisow na fundusz remonto\ła, uchlł,ala Rada Nadzorcza na wniosek
Zarządu Spółdzielni,

5. Jednostką rozliczeniową odpisu na fundusz remonto\Ą}, jest 1 m2 powierzchni uzytkowej
lokalu.

6. W sytuacji określonej w § 10 ust. 1 punkt "a" niniejszego Regulaminu uzltkownicy lokali,
których właścicielem jest Spółdzielnia wnoszą odpis na fundusz remontowy w wysokości
ekwiwalentnej do stawki funduszu remontowego uchwalonego we wspólnocie mieszkaniowej.
Stawka odpisu na fundusz remontowy staje się opłatą ntezależną od Spółdzielni.

7. Zasady doboru wykonawców do wykonywania remontów określa Załączntk Nr 1 do
niniej szego Regulaminu.

8, Tryb udzielania zleceń, nadzorcwania i rozliczania robot budowlanych prowadzi się zgodnie
z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni, które określa Zńączntk Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.

§6.
Srodki funduszu remontowe go ptzeznaczone są na:
1. Finansowanie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości w celu utrzymania ich

w należy,tym stanie technicznym oraz usuwanie awarii i usterek na nieruchomości wspólnej
w tym w szczególności:
a, Pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do konserwacji nieruchomości wspólnej

w przypadku prac wykonywanychprzez konserwatorów zatrudnionych w Spółdzielni.
b. Pokrycie kosztów robocizny oraz materiałów niezbędnych do wykonywania drobnych

remontów i konserwacji nieruchomości wspólnej w przypadku prac wykonywanych
w oparciu o uchwałę Zebrania Bloku lub Samorządu Blokowego przęz konserwatorów

w Spółdzielni; jednostkowy koszt pracy konserwatorów określi



2. Spłatę prowizji i kredytów, odsetek od kredytów otaz spłatę pożyczki z funduszu

interwencyj ne go S półdzi e lni zaclągany ch na r ealizacj ę prac remontowych.
3. Pokrycie regresów firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód majątkowych powstałych

w zas ob ach mi e szkanio!\ych z pr zy czyn ntezależnych o d uzltkowników lo kal i.

4. Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej na warunkach za:wartych w Zasadach wymiany
stolarki okiennej, które okreśIaZałączntk Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
a. W sltuacji określonej w § 10 ust. 1 puŃt "a" niniejszego Regulaminu uzltkownicy lokali,

których właścicielem jest Spółdzielnia nie mogą korzystać z dofinansowania do wymiany
stolarki okiennej.

§7.
Z funduszu remontowego nie finansuje się:
1. Napraw i remontów obciążających użytkowników lokali w zakresię remontów i konserwacji.
2. Remontów środków trwałych nięza|iczanych do zasobów mieszkanio\^ych.

§8.
Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nieruchomości ewidencję wpływow i wydatkow
funduszu remontowego narastająco w kolejnych latach.

§9.
1. Od dnia powstania wspólnot1, mieszkaniorvej właściciele lokali są obowiązant uczestniczyĆ

w wydatkach zwtązanych z eksploatacją i utrzl.maniem nieruchomości stanowiących mienie
Społdzielni, które ptzęznaczone są do wspólnego korz.vstania ptzez osoby zamieszkujące
w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zarł,aftej ze Spółdzielntą umowy.

2. Umowa, o ktorej mo\Ą,a t\-ust. 1 moze byc zawatia w formie ustnej lub pisemnej.
3. Potencjalna mozliwość korz,vstania przez właścicieli lokali z nieruchomości stanowiących

mienie Spółdzielni, które są przeznaczonę do wspólnego korz.vstania jest traktowana jako

za-warcię umowy międz_v Spółdzielnią a właścicielami i zobowiązuje właścicieli do

uczestniczenia w wl,datkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości.

VI. PosrłN{owIENIA pRzEJścIowE I KoŃco\ilE

§ 10.

1. Spółdzielnia rozltcza niezwłocznię zę wszystkimi właścicielami określonej nieruchomości
zaewidencjonowane wpływy i wydatki otaz pozostałe nakłady na remonty tej nieruchomości
wyłącznie w przypadku:
a. Podjęcia plzuz właścicieli na podstawie ań. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkanio!\rych,

uchwały, że w zakłęsie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą
miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

b. Wyodrębnienia własności wszystkich lokali w określonym budynku.
Przez ntezvłłoczne rozliczenie rozumie się rozliczenie dokonane nie później niż trzy miesiące
od daty, w której zaistniŃy okoliczności o których mowa w ust. 1.

Rozliczenie jest dokonywane od dnia 1 stycznia 2005r. na podstawie prowadzonej ptzez
Spółdzielnię ewidencji funduszu remontowego.
Rozliczęnie funduszu remontowego, o którym mowa w ust. 2 polega na zwrocie właścicielom
nadwyzki funduszu remontowego niewykorzystanego lub żądaniu od właścicieli zwrotu

ż,
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5. Właścicielę lokali nie są uprawnieni do roszczeń z tfiułu funduszu remontowego dla
poszczególnych nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 11. i/
1. Niniejszy Regulamin zostń uchwalony ptzez Radę NadzorcząUchwałą Xr./).lZO20 z driia

25 rnaja 2020 roktr i obolviązuje od dnia uchrva]enia.
Załączntkt:
a. Nr L Zasady doboru wykonawców do wykonywania remontów;
b. Nr 2.Tryb udzielania zleceń, nadzorowaniatrozltczaniarobótbudowlanych;
c. Nr 3. Zasady wymiany stolarki okiennej z Załącznikamt;
Stanowią integralną część niniej sze go Re gulaminu.
Traci moc Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego
Spółdzielni Mieszkantowej ,,Zatoka" w Branięwie uchwalony przęz Radę Nadzorczą Uclrrvałą
Nl 23120l 8 z dnia 26 iutego 201tir, \\rTaz z przywołanynri rv ninr zŃącznikami.
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