
Zał. Nr 1 do UchwałY NI2/8/2019 z dnia 30.10.2019 r.

REGULAMIN

tworzenia i gospodarowania fundusŻem remontowym zasobórY rnieszkaniowych rv

Spótdzielni Mieszkłniowej Lokatorsko-Własnościorvej w sierpcu.

Na podstawie s 81 ust. 2 statutu spółdzielni, afi' 6 ust' 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

spółdzielniach mieszkaniowych (tękstjednolity Dz' U. Ż 2018 r. poz. 845) olaz ustawy zdnia

16.09.1982 r. (tekst jędnolity Dz. łJ' Z Ż0I8 r. poz.1285) prarł'o spółdzielcze, Spółdzielnia

twoEy fundusz na remonto\T zasobów n eszkaniowych zwany dalej 
',firnduszem''.

sr.
1. FundusŻ remontowy zasobów mieszkaniowyclr dzieli się na :

lt fundu<r rern.'nloul nierucl,onosci:

2) fundusz lemonto\łT ogólny Spółdzielni.

2. Fundusz remonto$Y nięruchomości tworzonyjest z :

a) odpisów w ciężal kosztów gospodarki zasobami mięszkanioqTmi, które zobowiązani są

ponosić wszyscy, którym przysługuje t}'tuł plarvny do lokalu oraz osoby zajmujące lokale

mieszkaine bez t}1ułu prawnego;

b) kwot otrzymywanych z firm ubezpieczeniowycl't za szkody powstałę w danej

nieruchomości, których koszt likwidacji stanowił wydatek flmduszu Ięmontowego;

c) kwot u4,skanych z tytułu kar umo\!11ych i odszkodowań za wady i usterki od

wykonawców robót remontowych w danej nięruchomości;

d) kwot tlzyskanych od wykonawców robót remontouYch $'danej nięnrchomości z łtułu kar

umo\nych za zwłokę w usurł'aniu wad i usterek;

ę) innych t}1ułóW \łykazującyclr związek z daną nieruchomością.

3' Fundusz rcmontowy ogólny Spółdzielni tworzy się z :

a) środków, z przekształcenia iokatorskięgo prawa do 1okalu mieszkalnego na własnościowe

prawo do lokalu, zgromadzonych do dnia 30 lipca 2007 r.;

b) dodatniego rłyniku uzyskanego przez Spółdzielnię na działalności gospodarczej (nadwyżka

bilansorva) przeniesionej na podstawie uchwały walnego Zgron'ladzęnia;

c) odpisów od lokali użykowych własnościow1'ch w ciężal kosztów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi;



/ al kwot odszkodo\\ania od firm ubezpieczeniowych za szkody, których kosa likwidacji

stanowił \łf datek funduszu ręmontowęgo ogólnego spółdzielni;

e) kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki wykonawców

lobót remontow}'ch w mieniu Spółdzielni;

1)kwotuzyskanychzt}tułukalumownychzazłłokęwusuwaniuwadiusterekpobieralrych

od 1\Tkona\łców Iobót remontou'}-ch w mieniu spółdzielni;

g) dotacji, sub\łencji dofinansowania' darowizn oraz pozostĄch odszkodowań;

h) innych t}'tułów wykazujących związek z mieniem spółdzięlni'

s2.

Środki funduszu ren'iontowego nieruchomości mogą być przęznaczone na:

a) lrnansowanie kosztów robót renontow)'ch lłykonywanych rra danej nięruchomości;

b) pokrycie kosztów usuwania wad i usterek budow1anych na danej nieruchomości;

c) pokycie odnoszącyclr się do danej nieruchomości regresowych kosztów odszkodowa]i firm

ubezpieczeniowych;

d) remont elementów części wspóln,vch nieruchomości;

e) docieplanie stropów, stropodacbó\ł olaz ścian budynków, a takżę usuwanie wad

tęchnicznych i technologicznych oraz konieczność dostosowania budynku do obecnie

obowiązujących norm;

o pokycie kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych;

g) pokycie kosztów dyżurów pogotowia tęchnicznęgo;

h) inne koszty związane z ręalizacją cęlów tego funduszu.

s3.

lunalusz rcmontow}'ogólny Spótdzie1ni może być wykożyst}Ą'vany na finansowanie

gospodarki rcmonto\ł'ej związane.j z mieniem Spółdzielni :

a) na renont budynłów i loka1i uz}tkowych, budynłórv i lokali administracji Spółdzielni;

b) na ręalizacię ręmontów obiektów stanowiących majątęk wspó]ny Spółdzielni (ulice'

chodniki, place zabaw, parkingi itp.).

s4.

1. Środkarni funduszu lemontowego zasobów mieszkaniowych dysponuje Zarząd

Spółdzielni.



I 2.

4.

3.

odpis na ftmdusz lemonto$Y zasobów mieszkaniowych ustala się w odniesieniu do

zasobów mieszkaniowych na 1m' powierzchni uzytkowej lokali.

Wysokość miesięcznych stawęk odpisów na fundusz remontowy zasobów

mieszkaniowych rozliczany w ramach opłat za uĄwanie lokali mieszkalnych. uż)'tkowych

i garaży uchwala Rada Nadzorcza.

Uchwalone plzęz Radę Nadzorczą starł'ki odpisów na flrndusŻ remontowy zasobó\ł'

mieszkaniowych stanorł.ią oddzielny składnik opłaty eksploatacyjnej.

5. W prz1padku, gdy osoby, któIym przysfuguję t}'tuł p.awly do lokalu w danej

nieruchomości wnioskują o realizację zadan renontow}ch, \łymagających większych

nakładów finansow1'ch w stosunłu do naliczeń z odpisu podstau'owego' Rada Nadzorcza

moŻe podjąć uchwałę o dodatkowym obciąŹeniu na fundusz rcmontowy rv w;'sokości

uzgodnionej z tymi osobami' wymagana jest zgoda większość rłyrżona w formie

pisemnęj.

s5.
Środki zgromadzone na funduszu lemontowym zasobów mieszkaniorych powinny zapęwnić

Żrówno\ł'ażenie wpłyrł'ów i wydatków tego funduszu w danej nieruchomośc i, plzy cz'n)

Zarząd Spółdzielni jęst uprawniony w szczególnie uzasadnionych pŹypadkach do

finansowania kosztów w tych nieruchomościach, lł' których występuję okesowy niedobóI

środków.

s6.
Z funduszu remontowego zasobów mięszkaniowych nie finansuje się ręmontów, któIe

zgodnie z obowiązującymi przepisami lub umowami obciąŻają osoby, którym pŻysfuguję

t}'tuł pra$ny do lokalu.

s7.
Niellykorzystane w danylrr rokLr środki finanso\łe flrnduszu rcnontowęgo zasobów

mieszkaniolych przechodzą na rok następny'

s8.

1' Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczanie

rvpływów i wydatków fundl]szu lemontowego zasobórv nrieszkaniowych-



2. Ewidencja i rczliczanie rłpł1wów i wydatków funduszu remontowego zasobów

mieszkaniowych na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie rlpłyr'vy

i \łTdatki tego funduszu'
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