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REGULAMIN

zasad przeprolvadzania przetargu na uŚtanorvienie odrębnej własności lokalu.

sl.
o przeznaczeniu lokalu na przetalg decyduje Zarząd Spółdzielni.

s2.
l. Przetarg na]eży przeprowadzjć w postępowaniu publicznym, w trybie :

1/ ust ego przetargu nieoglaniczonęgo'

2 olenorłego pruclargu n 'eoglanic1onego.

3/ negocjacji.

2. Postępo*anie publiczne polega na ogłoszeliu zaploszenia do wzięcia udziału w

pŻetalgu.

s3.
L Przetargi przepror.ad/a sie komi5)jnie.

2' Skład komisji przetargo$'ej usta]a Zarząd Spółdzielni.

3' Zabrania się udziału w komisji osobom, które są : lnałżoŃiem, hewrryrni w linii prostej

lub powinowatymi w linii prostej osób uczestnicŻących w przetargu.

4' Członek kolrrisji, który stwierdzi w toku postępo\ania przętalgo'wego' że rnają miejsce

okoliczności określone w ust'3' powinien niezwłocznie wyłączyć się z dalszego

postępowania lub powinien być wyłączony z Komisji decyzją Zarządu'

s1.
Podczas prowadzenia postępowania przętargowego konrisja sporządza protokół Ża w ielaj ący :

1) opis lokalu,

2) imiona i nazr'iska oraz adresy osób ubiegających się o uzyskarrie praw do lokalu,

3) uzasadnienie przenvania postępowanla lub nie dokonania w}'boru jeżeli takię

nastąpiło,

'ł) uzasadnienie dokonania lł1bont.



/
ss.

Spółdzielnia obo$'iązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich osób

ubiegających się o plawo do lokalu i do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący

zachowanie uczciwei konkurencji

2.

1.

$6.

Cena uYwoławcza jest to waltość rynkowa oszacowana ptzez lzęczoŻnawcę

maj ątkowego '

Jezeli Spółdzielnia nie znajdzie nabywcy lokalu w dlodze pŹetalgu dopuszcza się

możliwość prowadzenia negocjacji z możliwością obniżenia ceny w1woławczej' ale nie

więcęi niż o 20%' Decyzje w tej sprau'ie podejrrruie Zarząd'

3. w szczególnie uzasadnionych pŹypadkach w porozumieniu z Radą Nadzorczą Zarząd

noże podjąć decyzję o obniżeniu ceny o ponad 20oń-

$7.

Przetarg .jest organizo\łany przez Spółdzielnię w celu sprzedży lokali i uzyskania

najkorzystniej szej ceny.

2.

L
s8.

Zawiadomienia o pżetalgu Spółdzielnia dokonuje poprzez zaI\ieszczenię ogłos7enia w

niejscu publlcznym w srvojej siedzibie, na stronie intemetowej Spółdzielni oraz innych

pońalach ogłoszęniowych oraz za pośrednictwem prasy lokalnej.

Oglo.,,enie o prrelargu powinno /awierac :

a/ nazvę i adres Spółdzie1ni'

b/ opis i lokalizację lokalu,

c/ cenę wywoławczą,

d/ ten]in gotowości do zasied1enia lokalu,

ę/ miejsce i ternin przeplowadzenia przetargu'

fl informacii o s}'tuacii w którcj spółdzielnia może unieważnić przetarg'

se.
wyznaczony przez Spółdzielnię tęrmin przetargu nie może być kótszy niż 7 dni od daty

ukazania się ostatniego ogłoszenia' Tennin ten rrie obowiązuje w przypadku posuuki$'ania

nabpvcy lokalu w drodze negoc.jacji.



' 
u'o'

' osob1 staiące do przetargu obo*iązane są mieść wadium' Wysokość rł'adium wylosi 10%

ceny w}'woławczej .

s 11.

1 ' Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą l

a) zakończenia postępowania przetargowego rvszystkim uczestnikom za udątkien

wygrywającego,

b) rłycofania cl'ięci uczestnictwa w przetargu, jeŹeli nastąpiło to przęd

rozpoczęciem przetargu,

c) od\ł,ołania pl.zętargu.

2. Przystępujący do pzetargu traci wadium w przypadku, gdy w teminie 30 dni od daty

\łyg.anja przetalgu nie upłaci rłrylic1łowanej cęny a także' gdy po rozpoczęciu przetargu

nie zaproponuje ceny wywołarvczej '

3. wysokość u'adium 1vliczonajęst na poczet wylicytowanei cęny'

4' w razie, gd"v w jednym temiDię przeprowadzany jest przetarg dotyczący kilku lokali, to

osoba zainteresowana, która wpłaciła najwyższe w}rnaganę wadium, może brać udział w

przetargu dotyczącym zawarcia unowy każdego z lokali.

s 12.

1. osoby pżystępuiącę do plzetargu zobowiązarre są zapoziać się z niniejsZ)m

Regulaminem.

2. Regulamin przetargow1' wirrien być w1'łożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni od dnia

ukazania się ogłoszenia o przetargu doięgo zakończęnja.

s 13.

1. Rozpoczęcie przetalgu odbywa się w miejscu i terminie okeślorrym rł'ogłoszeniu

plzetargowyn.

2. Do przeprowadzenia pŹetargu Zarząd spółdzie1ni porł'ołuje Komisję, której zakres

działania obejmuje :

a) odczytanie teści ogłoszenia o przetargu i t1eści niniejszego Regulaminu,

b) sprawdzenie tożsamości osób biorących udział w przetalgu i sporządzenie imiennej

listy,

c) pot$'ierdzenie zgodności wniesienia rładium,



l dt przeprouadzenię lic}Tacji'
I

$ 14.

PŹetalg nieograniczony w]'grywa osoba, która wskazała najvyższą cenę' PŻy pżetargu

ustnym prowadzący przetarg podaje cenę wywoławczą. Uczestnicy zgłaszają ustnie w t.akcie

lic1tacji kolejne coraz w}ższę klvoty' dopóki mimo hzyklotnego wJ'wołania nie ma dalszego

zgłoszenia.

$ 1s.

W przetargLr ofefiowym prowadzący odcz}1uje ofeń)'. Przetarg wygrywa osoba' która

wskaŻała najwyższą cenę. W razie zgłoszenia dwóch lub więcej ofelt przętajg wygrywa ta

osoba, którajako pienvsza zgłosiła tę cenę.

s 16.

Postępowanie przetargowe' rł'którym uczestniczy jedna osoba' uwża się za Ważny'
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