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Regulamin
t w o r z e n i a i wy d a t ko w a n i a s r o d k 6 w
f u n d u s z u na r e m o n t y z a s o b o w
m i e s z k a n i o w y c h S,M. „ P i a s k i N o w e „
§1

Spoldzielnia tworzyfimduszna remonty zasobow mieszkaniowych na podstawie przepisow
art. 209, § 5 Prawa Sp6idzielczego, oraz art. 6, ust. 3 Ustawy o Sp. Mieszk. z 15 grudnia
2000 r.
§2
Fundusz remontowy, o ktorym mowa w § 1, tworzy si? z:
1. odpisow od lokali mieszkalnych i uzytkowych, obci^zaj^ych koszty gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, wedtug zasad okreslonych w § 7 Regulaminu;
2. kwot uzyskanych z tytuhx obniienia wynagrodzenia wykonawcow w zwiqzku z wadami
stwierdzonymi przy odbiorze koncowym;
3. kar za zwtok? w usuwaniu wad;
4. dotacji innych jednostek organizacyjnych na popraw? warunkow zamieszkania;
5. nadwyzki bilansowej Spoldziekii, na mocy uchwaly Walnego Zgromadzenia Czlonkow;
6. nadwyzek dochodow nad kosztami wlasnymi jednostek wykonawstwa remontowego
(zysk bilausowy na ushigach zewn?trznych);
7. wplaty rdznicy pomi?dzy warto^i^ rynkow^ prawa odr?bnej wlasno^i lokalu,
a wartosci^ zwaloryzowanego wkladu mieszkaniowego, przy przenoszeniu lokatorskiego
prawa do lokalu we wlasnosc odr?bn^
8. wplat wlascicieli posiadajs^cych odr?bn£|. wlasno^ lokalow^y
9. innych dotacji, dobrowolnych wplat i wplywow (np. zbycie prawa wieczystego
uzytkowania gruntow; z wolnych srodk6w Spoldzielni z tytuhi przeksztalceh mieszkad
lokatorskich),
10. oprocentowania lokat na rachunkach bankowych.

§3
Srodki funduszu remontowego przeznaczone s^ na:
1. finansowanie kosztow remont6w i modemizacj i zasobow;
2. remontow budowii zwi^zanych z zasobami mieszkaniowymi {up. drogi, ulice, place, J
instalacje wodnokanalizacyjne i inne);
.
3. pokrycie nadwyzki kosztow nad dochodami dzialalnosci konserwatorow w remontach
wykonywanych na rzecz Spoldzielni;
4. wyplaty kwot na remonty mieszkan zwolnionych przez lokatorow, a wynikaj^ych na
skutek roznicy cen materialow i robocizny od momentu zwolnienia mieszkania do chwili
wykonania remontu;
5. finanso wanie wymiany i zakupu nowych srodkow trwaiych, zaiiczanych do zasobow
mieszkaniowych oraz stuz^ych dla dzialalnosci eksploatacyjnej i remontowej zasobow;
5. pokrywanie kosztow regresow za wyplacone odszkodowanie za mieszkanie

nieubezpieczone, lub koszty renwntdw ponad wyplacone ods2ikodowanie przez
Ubezpieczycie la
7. inne wydatki wedhig decyzji Rady Nadzorczej lub Zarz^du Spoldzielni.

§4
1. Z funduszu na remonty nie finansuje si? napraw i remontow obci^j^cych uzytkownikow
lokali, zgodnie z obowiqzkami w zakresie napraw wewn^trz lokalu, okreslonymi w
Statucie i regulaminie wewn?trznym Sp61dziebii;
2. Ze srodkow funduszu nie finansuje si? remontow srodkow trwafych nie zaiiczanych do
zasobow mieszkaniowych.

§5
Niewykorzystane w ci^gu roku srodki fiinduszu remontowego przechodz^ na rok
nast?pny, zas przekroczone obci^zaj^^ fundusz roku nast?pnego.

§6
1. Dopuszcza si? w uzasadnionych przypadkach mozliwosc przejsciowego angazowania
srodkow funduszu remontowego na pokrycie niedoborow dochodow Spoldzielni w sferze
eksploatacji zasobow, z jednoczesnym okresleniem zasad i terminow refundacji
pozyczonych srodkow;
3. Dopuszcza si? w uzasadnionych przypadkach mozliwosc przejsciowego uzupetnienia
srodkow fimduszu remontowego srodkami fimduszu zasobowego Spoldzielni (fundusz
wolnych srodkow), z jednoczesnym okresleniem zasad i terminu refimdacji pozyczonych
srodkow.

§7
1. Wysoko^ stawek odpisow na fundusz remontowy, naliczanych w ramach oplat za
uzywanie lokali, powinna uwzgl?dniac:
a) wielkosc potrzeb w zakresie remont6w zasobow, w okresie, dla ktorego ustalone
b?dq. stawki odpis6w;
b) przewidywane wydatki na wymian? srodk6w trwaiych, zaiiczanych do zasobow
mieszkaniowych, z wyjqtkiem budynkow;
c) Stan srodkow funduszu na pocz^tku roku.
2. Roczne stawki odpisow, o ktorych mowa w ust. 1. s^^okreslone w planie finansowoekonomicznym na dany rok. Zmiana stawki odpis6w w ci^gu roku jest zatwierdzana
przez Rad? Nadzorcz^.
3. Stawki odpisow dla lokali shiz^cych dzialalnosci spoleczno-wychowawczej, lokali
zajmowanych na potrzeby wlasne Sp61dziehii, Przychodni Zdrowia, pracowni
plastycznych itp. w budynkach mieszkahiych s^ ustalane analogicznie, jak dla lokali
mieszkalnych.
4. Minimalne stawki odpis6w, o ktorych mowa w ust.2. nie uwzgl?dniajq^ potrzeb
Finansowych, zwi^zanych z naprawami wewn^trz lokali, wykraczaj^cymi poza zakres

napraw, obci^iaj^cych Spoldzielni?, wg regulaminu gospodarki zasobami
mie szkanio wymi.
5. Stawki odpisow na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych mog%by6 przez wlasciwy
organ Spoldziebii:
a) ustalane jednoUcie dla zasobow obj?tych wsp61nym rozliczaniem koszt6w
eksploatacji;
b) roznicowane w zaleznosci od potrzeb remontowych, dla poszczegolnych
budynk6w lub z e ^ i 6 w budynk6w.

§8
Oplaty pobierane od uiytkownik6w lokali w budynkach wyposa±onych w anteny zbiorcze
powinny uwzgl?dnia6 potrzeby zwi^ane z remontami tych anten.

§9
Zakres remontow i konserwacji, obci^zaj^cych lokatorow i fundusz remontowy okresla
Regulamin Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

§11
Niniejszy Regulamin zost^ uchwalony przez Rad? Nadzorcz^ na posiedzeniu
wdniu 19.03.2002 r., UchwalyNr 27/2002, Protok61 7/2002.

Za Rad? Nadzorcz^:

Sekretarz Rady Nadzorczej:

