SP6tDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIASKI NOWE"
W KRAKOWIE

REGULAMIN
WINDYKACJI WIERZYTELNOSCI
W SP6LDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„PIASKI NOWE"
W KRAKOWIE

Regulamin zatwierdzonv
nr..3A../2016 z dnia

Uchwatq Zarzadu Spotdzielni „Rjaski Nowe" w Krakowie
.03.2016 r. / obowiqzuje od dniaZo .03.2016 r.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1Niniejszy regulamin reguluje zasady postepowania przy prowadzeniu windykacji
wierzytelnosci w Spotdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe" w Krakowie.
§2.
Okreslone w regulaminie zasady i tryb postepowania windykacyjnego dotycz$
wszystkich osob posiadajacych zadtuzenie wzgledem Spotdzielni Mieszkaniowej z
tytutu nie wnoszenia lub nieterminowego wnoszenia optat naleznych za korzystanie
z mieszkania , o ktorych mowa w stosownych postanowieniach Statutu Spotdzielni
Mieszkaniowej „Piaski Nowe" w Krakowie, jak rowniez optat naleznych od najemcow
lokali mieszkalnych znajdujacych sie w zasobach Spotdzielni oraz optat naleznych z
tytutu umownego, jak i bezumownego uzytkowania przez cztonkow Spotdzielni i
pozostatych uzytkownikow z mienia Spotdzielni.
§3.
Za optaty, o ktorych mowa w § 2, solidarnie z cztonkami Spotdzielni, wtascicielami
lokali nie bedacymi cztonkami Spotdzielni lub osobami nie bedacymi cztonkami
Spotdzielni, ktorym przystuguje spotdzielcze wtasnosciowe prawo do lokali,
odpowiadaja, stale zamieszkujace z nimi w lokalu osoby petnoletnie, z wyjatkiem
petnoletnich zstepnych pozostajqcych na ich utrzymaniu, a takze osoby faktycznie
korzystajace z lokalu.
§4.
Ilekroc w regulaminie jest mowa o:
a) wierzytelnosci - rozumie sie przez to wymagalna. kwote wynikajqca. z
obowia.zuja^cych w tym zakresie przepisow ustanowionych przez statutowe organy
Sp6tdzielni, przy czym w przypadku zalegtosci, tj. naleznosci nie optaconych w
terminie, do wierzytelnosci zalicza sie ponadto odsetki za zwtoke i ewentualne koszty
sa.dowe i egzekucyjne,
b) dtuzniku - rozumie sie przez to osobe zobowiazana. do zaptaty na rzecz Spotdzielni
wierzytelnosci wynikajacej z nieuregulowania lub nieterminowego regulowania
zobowiqzan wobec Spotdzielni.

POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE
Procedura windykacvlna

§5.
Postepowanie windykacyjne prowadzi pracownik ds. czynszow przy wspotudziale
radcy prawnego. Nadzor merytoryczny nad prowadzonymi postepowaniami
windykacyjnymi sprawuje Prezes Zarzadu i Gtowny Ksiegowy.

§6.
Pracownik ds. czynszow na bieza_co monitoruje, czy naleznosci, o ktorych mowa w
§ 2 wnoszone sa. w terminach ustalonych w stosownych postanowieniach Statutu
Spotdzielni, czyli czy sa_ uiszczane co miesiac z gory w terminie do dnia 20 - go
kazdego miesiaca.
§7.
W przypadku zwtoki w uiszczaniu optat Zarzad podejmuje decyzje o wszczeciu
procedury
windykacyjnej,
ktora
obejmuje:
postepowanie
przedsadowe,
postepowanie sadowe i postepowanie egzekucyjne.

Postepowanie przedsadowe
§8.
Postepowanie przedsadowe obejmuje dziatania podejmowane w celu polubownego
uzyskania sptaty naleznosci:
1. Wysytanie wezwaii przedsadowych do zaptaty:
do dtuznikow zalegaj^cych z optatami za dwa miesi^ce wysytane jest
przedsadowe wezwanie do zaptaty. W wezwaniu przesadowym okresla
sie 14-dniowy termin dokonania zaptaty oraz podaje informacje, ze jest
to wezwanie ostateczne. Wezwanie przedsadowe dostarczane jest
rowniez do wszystkich osob petnoletnich zamieszkujqcych wspolnie z
dtuznikiem listem poleconym .
2. Kontakt bezposredni, listowny lub telefoniczny.

Postepowanie sadowe
§9.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu zaptaty, okreslonego w wezwaniu
przesadowym i braku mozliwosci polubownego odzyskania naleznosci, Zarzad na
wniosek pracownika ds. czynszow podejmuje decyzje o skierowaniu sprawy na droge
postepowania sadowego. Skompletowang, catosc dokumentacji, Zarzad Spotdzielni
przekazuje radcy prawnemu, celem wystapienia do Sa^du z pozwem o wydanie
orzeczenia.

Postepowanie eqzekucvine
§10.
1. Po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty wyznaczonym przez Sad
w orzeczeniu, do dtuznika wysytane jest przedegzekucyjne wezwanie do zaptaty
cafosci naleznosci, na ktora, sktadaja, sie: naleznosc gtowna, koszty postepowania
sadowego i odsetki. W wezwaniu tym okresla sie 14-dniowy termin dokonania
zaptaty naleznosci oraz podaje sie informacje, ze w przypadku ich
nieuregulowania, sprawa zostanie skierowana do komornika sadowego.
Wezwanie dostarczane jest do skrzynek pocztowych.
2. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu zaptaty okreslonego w wezwaniu
przedegzekucyjnym, Zarzad po uzyskaniu klauzuli wykonalnosci sktada wniosek
do komornika o przeprowadzenie egzekucji wobec dtuznikow objetych nakazem
zaptaty.
3. W przypadku, jezeli egzekucja z dochodow jest nieskuteczna, Zarzad moze
wystapic do komornika o rozszerzenie egzekucji na ruchomosci, nieruchomosci
oraz prawa rzeczowe (np. wtasnosciowe prawo do lokalu, rachunek bankowy,
naleznosci z Urzedu Skarbowego). Zarzad moze wystapic do Sadu z wnioskiem o
wyjawienie maja.tku.

Wykluczenie z cztonkostwa. Wvpowiedzenie umowv naimu. Eksmisie.
Sprzedaz licytacvina lokalu.
§11.
Jezeli egzekucja, o ktorej mowa w § 10 nie przynosi pozadanego efektu, a zadtuzenie
nadal rosnie, lub jezeli z powodu bezskutecznosci jest przez komornika umorzona,
do dtuznika wysytane jest wezwanie do zaptaty pod rygorem wykluczenia z
cztonkowstwa lub rozwia.zania umowy najmu jezeli dtuznik zajmuje lokal jako
najemca. W wezwaniu okresla sie miesieczny termin zaptaty naleznosci i jest
dostarczane za pokwitowaniem odbioru.
§12.
1. Po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty, okreslonego w wezwaniu, Zarzad na
wniosek pracownika ds. czynszow, podejmuje decyzje o skierowaniu sprawy do Rady
Nadzorczej o wykluczenie z cztonkostwa. O fakcie tym zawiadamia sie dtuznika na
pismie z informacje o ustalonym terminie posiedzenia i mozliwosci wystuchania go
przez Rade Nadzorczq.
2. W przypadku, gdy dtuznik jest najemca, lokalu, Zarzad podejmuje decyzje o
rozwiazaniu umowy najmu lokalu.
§13.

Z chwila., gdy wykluczenie z cztonkostwa na podstawte uchwaty Rady Nadzorczej
staje sie skuteczne lub minat okres wypowiedzenia i umowa najmu lokalu zostata
skutecznie rozwiazana, Zarzad moze podja.c decyzje o rozpoczeciu postepowania
egzekucyjnego.
§14.
Po wykluczeniu z cztonkostwa byty cztonek Spotdzielni zostaje wezwany do
dobrowolnego oproznienia lokalu. W tym celu wyznacza sie 3-miesieczny termin.
§15.
Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym mowa w § 14, kierowana jest sprawa
do Sadu w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego.
§16.
Wcelu zabezpieczenia roszczenia o licytacje lokalu, Zarzad ma prawo:
1. zatozenia ksiegi wieczystej dla spotdzielczego wtasnosciowego prawa
do lokalu,
2. ustanowienia hipoteki na spotdzielczym prawie do lokalu w przypadku
mieszkah wtasnosciowych.
Naleznosc jest zabezpieczona z chwila, wpisu do hipoteki.
§17.
Po uzyskaniu wyroku eksmisyjnego, eksmisja jest wykonywana do lokalu socjalnego
(jezeli Sad takowy zasadzi) lub do wskazanego pomieszczenia tymczasowego (jezeli
Sad nie zasadzi lokalu socjalnego).

Inne czvnnosci zwiazane z windykacia.
§18.
Oprocz dziatah windykacyjnych przewidzianych procedura. okreslonq w niniejszym
regulaminie, Spotdzielnia podejmuje rowniez inne czynnosci windykacyjne, do
ktdrych nalez^:
1.
indywidualne
rozmowy
z
dtuznikami
w
siedzibie
Spotdzielni,
telefonicznie ba.dz poprzez e-mail.,
2. wysytanie co najmniej raz w roku informacji o stanie salda rozliczeri dla wszystkich
mieszkan. W przypadku wystqpienia zalegtosci potwierdzenie salda nalezy
traktowac jako wezwanie do zaptaty,
3. propagowanie mozliwosci korzystania z pomocy instytucji panstwowych i
samorzadowych, w tym z pomocy opieki spotecznej oraz korzystania
z dodatkow mieszkaniowych,

v.

4.

wsp6tpraca z komornikiem sadowym, w tym poprzez wskazywanie miejsca
zatrudnienia dtuznika i posiadanego majaftu mogacego stanowic przedmiot
egzekucji,
5. umieszczanie na tablicach ogtoszeri w poszczegolnych budynkach informacji o
zalegtosciach z zachowaniem przepisow obowiazujacego prawa z
czestotliwosciq raz na 6 miesiecy,
6. propagowanie na terenie osiedla faktu wspbtpracy Spotdzielni z krajowym
Rejestrem Dtugow oraz skutkow wyptywaj^cych z umieszczenia dtuznika w tym
rejestrze.
Uqodv z dtuznika mi na sptate zadtuzenia

§19.
1. Na kazdym etapie procedury windykacyjnej dtuznik moze zawrzec ze Spotdzielni^
umowe ugody o sposobie i terminie sptaty zadtuzenia.
2. W tym celu dtuznik sktada pisemny wniosek do Zarzadu Spotdzielni. We wniosku
dtuznik winien podac przyczyny powstania zadtuzenia, proponowany sposob i
terminy jego sptaty.
3. Wnioski sa, rozpatrywane w mozliwie najszybszym terminie, na jednym
z najblizszych posiedzeh Zarzadu.
4. Dtuznik moze bye poproszony o przedstawienie dodatkowych wyjasnieh lub tez
moze bye poproszony na rozmowe z Zarzqdem Spbtdzielni.
5. W przypadku nie rozpatrzenia wniosku, Zarzad Spotdzielni informuje dtuznika na
pismie o przyczynach odmowy rozpatrzenia wniosku.
§20.
1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawierana jest stosowana umowa ugody o
roztozenie na raty lub odroczenie terminu ptatnosci na warunkach okreslonych
przez Zarzad Spotdzielni.
2. Bezwzglednym warunkiem zawarcia umowy ugody jest terminowe wywiazywanie
sie z optat biezqeych.
§21.
Umowa ugody moze dotyczyc sptaty naleznosci gtownej (czyli optat za korzystanie z
mieszkania), kosztow, jakie Spotdzielnia poniosta w zwiazku z windykacja. (kosztow
sadowych, zastepstwa procesowego, kosztow egzekucji komorniczej) oraz odsetek.
§22.
1. Pracownik ds. czynszow prowadzi staty monitoring prawidtowosci realizacji
zawartych umow ugod.
2. W przypadku niedotrzymania przez dtuznika terminow sptaty ustalonych w umowie
ugody, wszczynana jest bez dalszych wezwah procedura windykacyjna zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu.

Przekazywanie informacii o nieurequlowanvch zobowiazaniach
do Kraioweqo Reiestru Dtugow
§23.
1. Na mocy podjetej wspotpracy Spotdzielni z Krajowym Rejestrem Dtugow,
informacje o nieuregulowanych zobowiazaniach moga. by6 przekazane do ww.
Rejestru zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
o udostepnianiu informacji gospodarczych.
2. Dtuznik moze bye wpisany do rejestru jezeli jego zobowiazanie wynosi co najmniej
200,00 zt (w przypadku osoby prawnej - 500,00 zt), a swiadczenie jest
wymagane od co najmniej 60 dni.
3. O zamiarze przekazania danych dtuznika do bazy KRD. Spotdzielnia intbrmuje go
w wezwaniu do zaptaty.
4. Przekazania danych dtuznika do bazy moze nast$pic po uptywie miesiaca od daty
wystania wezwania do zaptaty w przypadku nie przekazania naleznej sumy w
wyznaczonym terminie.
§24.
Umieszczenie danych dtuznikow w KRD skutkuje m.in. powstaniem utrudnienia lub
catkowitym uniemozliwieniem zawierania umow z bankami, firmami posrednictwa
kredytowego, operatorami telefonii komorkowych, stacjonarnych, przy zakupach
ratalnych, przy korzystaniu z ofert przedsiebiorstw swiadczacych ustugi masowe.
Dodatkowo w przypadku os6b prawnych umieszczenie takie skutkuje ograniczeniem
mozliwosci funkejonowania na rynku i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej nawet
do 10 lat.
§25.
1. Spotdzielnia moze wysytac wezwania przedsadowe, o kt6rych mowa w § 8 pkt. 1
z zastosowaniem pieczeci prewencyjnej KRD.
2. Istnieje rowniez mozliwosc stosowania pieczeci prewencyjnej na blankietach
czynszowych.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§26.
Procedury windykacyjne okreslone w niniejszym regulaminie maja. rowniez
zastosowanie do windykacji naleznosci z tytutu najmu lokali uzytkowych, garazy i
dzierzawy terenow.
§27.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja. zastosowanie
stosowne postanowienia Statutu Spotdzielni i odpowiednich ustaw.
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