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                                                                                                              śywiec  2008r. 

I. PODSTAWA PRAWNA                  
 

- ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (  tekst jednolity Dz. U. 
   z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami); 
- Statut Spółdzielni  
 
II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
 
1. Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa odrębnej własności lokalu, będącego w 

zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gronie” śywiec zwanej dalej „ Spółdzielnia”. 
2. O postawieniu lokalu mieszkalnego na przetarg decyduje Zarząd Spółdzielni. 
3. Na przetarg wystawiane są lokale wolne, które zostały przejęte przez Spółdzielnię w 

związku z wygaśnięciem spółdzielczego prawa do lokalu. 
4. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyŜszej ceny za zbycie prawa odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego wystawionego na przetarg. 
5. Dla waŜności przetargu wymagane jest zgłoszenie się co najmniej jednego 

przystępującego  do przetargu. 
 

§ 2 
 
1. Przetarg jest nieograniczony dla osób , które zgłoszą gotowość   przystąpienia do 

przetargu i wpłacą wadium określone przez Spółdzielnię w terminie  określonym w 
ogłoszeniu o przetargu. 

2. Przetarg  odbywa się w formie przetargu ustnego- licytacji. Przetarg ogłasza Zarząd. 
3. Ceną  wywoławczą  na wyłonienie nabywcy na ustanowienie odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego jest wartość rynkowa tego lokalu ustalona na podstawie wyceny dokonanej 
przez rzeczoznawcę majątkowego. 

4. Wadium wynosi 5%  ceny wywoławczej (zaokrąglonej w górę do pełnych złotych) i 
wpłacane jest w kasie Spółdzielni lub na jej rachunek na warunkach określonych w 
ogłoszeniu lecz nie później  niŜ na godzinę przed przetargiem. Wpłacone   wadium zalicza 
się osobie wygrywającej  przetarg na poczet naleŜnej ceny sprzedaŜy. 

5. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni ,jeŜeli wygrywający nie wpłacił kwoty 
wylicytowanej w przetargu we wskazanym  przez Spółdzielnię terminie. 

6. Przetarg uwaŜa się za niedoszły do skutku , o ile nikt nie zaoferuje ceny wyŜszej od ceny 
wywoławczej. Uznaje się za skuteczny przetarg , do którego przystąpił tylko jeden 
uczestnik i zaoferował cenę wyŜszą od ceny wywoławczej co najmniej o jedno 
postąpienie. 

7. W przypadku gdy przetarg nie dojdzie do skutku z uwagi na brak oferentów w ramach 
dwukrotnego ogłoszenia przetargów na ustanowienie odrębnej własności danego lokalu 
mieszkalnego, Zarząd  Spółdzielni upowaŜniony jest kaŜdorazowo do obniŜenia ceny 
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wywoławczej  lokalu o nie więcej niŜ 5%  przy kolejnych przetargach i łącznie nie więcej  
niŜ 15%. 

8. JeŜeli pomimo obniŜenia ceny wywoławczej kolejny przetarg nie dojdzie do skutku z uwagi 
na brak oferentów Zarząd Spółdzielni moŜe zlecić ponowną wycenę zbywanego lokalu. 

 
§ 3 

 
1. Lokal przejęty przez Spółdzielnię i przeznaczony do przetargu winien być opróŜniony, a 

Spółdzielnia winna posiadać bieŜącą informację ,iŜ w lokalu nie jest zameldowana  osoba 
trzecia. 

2. Protokół przejęcia lokalu przez Spółdzielnię winien określać faktyczny stan techniczny 
lokalu. 

3. Przed terminem przeprowadzenia przetargu osoby zainteresowane lokalem mieszkalnym 
mogą zapoznać sie ze stanem technicznym tego lokalu. 

4. Szczegółowych informacji w sprawie warunków przetargu udziela  pracownik działu  
członkowsko- mieszkaniowego. 

 
III. OBWIESZCZENIE O PRZETARGU 

§ 4 
 
1. Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu 

powiadamiając  o terminie i miejscu przetargu poprzez zamieszczenie ogłoszenia z 
wyprzedzeniem minimum 10 dni w prasie lokalnej, na swojej stronie internetowej oraz na 
tablicach ogłoszeń  w siedzibie Spółdzielni. 

2. Zarząd Spółdzielni zachowuje uprawnienia odwołania przetargu na kaŜdym  jego etapie 
bez podania przyczyny. 

§ 5 
 
Ogłoszenie o przetargu winno zawierać: 

a) nazwę i siedzibę Spółdzielni, 
b) opis lokalu, 
c) czas i miejsce przetargu, 
d) cenę wywołania z zaznaczeniem ,iŜ stanowi ona  kwotę określoną  przez  rzeczoznawcę 

majątkowego w operacie szacunkowym określającym wartość rynkową  lokalu, 
e) wysokość wadium, jakie przystępujący do przetargu powinien złoŜyć , z zaznaczeniem 

Ŝe wadium winno być wpłacone w kasie Spółdzielni lub na jej rachunek i określeniem 
terminu jego wpłaty, 

f) skutki odstąpienia przez osobę, która wygrała przetarg, od wniesienia do Spółdzielni      
zaoferowanej ceny oraz od zawarcia umowy o ustanowienie i  przeniesienie odrębnej      
własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, 

g) czas, w którym przed  terminem  przetargu będzie  moŜna oglądać lokal, 
h) informację , Ŝe Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania  

przyczyny, 
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i) informację o czasie i miejscu uzyskania niezbędnych danych o przetargu oraz 
moŜliwości zapoznania z Regulaminem, 

                                                    
 
IV. PRZEBIEG I  SKUTKI PRZETARGU 

§  6 
 
1. Przetarg odbywa się publicznie i przeprowadzany jest przez Komisję Przetargową. 
2. Komisję Przetargową powołuje Prezes Zarządu w co najmniej 3 osobowym składzie, 

spośród pracowników Spółdzielni. 
3. W przetargu uczestniczy dodatkowo jako obserwator członek Rady Nadzorczej. 
4. O terminie przetargu powiadamia się wytypowanego członka Rady Nadzorczej w terminie  
    jak w § 5 ust. 1 

§ 7 
 
1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych 

oraz osoby prawne, które wpłaciły wadium, pod rygorem wykluczenia z przetargu. 
2. Osoby przystępujące do przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez 

Pełnomocnika. 
3. Pełnomocnictwo powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo 

poświadczonym lub poświadczonym przez pracownika Spółdzielni. JeŜeli jednak 
pełnomocnikiem osoby uczestniczącej w przetargu jest adwokat lub radca prawny, 
dopuszczalne jest przedłoŜenie udzielonego mu   pełnomocnictwa w postaci kserokopii 
poświadczonej przez niego za zgodność z oryginałem. 

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Przetargowej i ich małŜonkowie,  
krewni lub powinować w linii prostej oraz krewni w linii bocznej do drugiego stopnia. 
Członkowie Komisji składają oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

§ 8 

Do zadań komisji naleŜy:    
1) otwarcie przetargu, 
2) odczytanie warunków przetargu, 
3) sprawdzenie toŜsamości osób biorących udział w przetargu i sporządzenie imiennej  

listy, 
4) sprawdzenie wniesienia wadium, 
5) dopuszczenie do uczestnictwa w przetargu jedynie osób, spełniających   warunki 

określone w § 8, 
6) przeprowadzenie licytacji, 
7) sporządzenie protokołu przetargowego. 

 
§ 9 

 
1. Rozpoczęcie przetargu odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu. 
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2. Przetarg odbywa się oddzielnie na kaŜdy lokal wyszczególniony w ogłoszeniu o przetargu. 
                                             

§ 10 
 

Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego – licytacji, w sposób następujący: 
1. po wywołaniu przetargu, przewodniczący Komisji  podaje do wiadomości: 

a) - przedmiot przetargu, 
b) - cenę wywoławczą, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, 
c) - wysokość postąpienia i  termin uiszczenia wylicytowanej  ceny , 
d) - obowiązki wygrywającego przetarg, w tym skutki niedopełnienia przez 

wygrywającego przetarg obowiązków wynikających z faktu  wygrania przetargu. 
2. w  trakcie licytacji uczestnicy podają ustnie coraz to wyŜsze kwoty nie niŜsze niŜ  

postąpienie albo jego wielokrotność. Postąpienie nie moŜe   wynosić mniej niŜ 500,00 zł, 
3. cena zaoferowana przez uczestnika przetargu  przestaje wiązać, gdy inny uczestnik     

przetargu zaoferuje cenę wyŜszą, 
4. przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie najwyŜszą cenę i po trzecim 

wywołaniu tej ceny i braku dalszych zgłoszeń , przetarg zostaje zamknięty a prowadzący 
ogłasza, który licytant zaoferował najwyŜszą kwotę. 

    
§ 11 

 
1. Po zakończeniu przetargu Komisja ogłasza wyniki i sporządza protokół, który powinien 

zawierać: 
a) miejsce i datę przetargu, 
b) skład Komisji Przetargowej, 
c) opis i lokalizację  przedmiotu przetargu, 
d) cenę wywoławczą, 
e) dane osoby, która zaoferowała najwyŜszą kwotę i wygrała przetarg, 
f) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 
g) podpisy członków Komisji Przetargowej oraz obserwatora, 
h) podpis osoby wygrywającej przetarg. 

 
2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Spółdzielni i 

wygrywającego przetarg. 
§ 12 

 
1. Osobie która  wygrała przetarg, z dniem następnym  po dacie przeprowadzenia przetargu 

– Spółdzielnia postawi do dyspozycji lokal mieszkalny, który był przedmiotem przetargu  
pod warunkiem określonym w ust. 2 i z tym dniem będą naliczane  opłaty określone w 
Statucie Spółdzielni. 

2. Z osobą wygrywająca przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia odrębnej 
własności lokalu w terminie ustalonym z kancelarią notarialną, po wpłaceniu na konto 
Spółdzielni – w terminie do 30 dni od dnia postawienia lokalu do dyspozycji – pełnej 
kwoty zaoferowanej w przetargu, pomniejszonej  o wpłacone wadium. Wpłata w/w kwoty 
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będzie podstawą do przekazania lokalu  mieszkalnego ,będącego  przedmiotem przetargu 
osobie wygrywającej przetarg. 

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych związanych z ustanowieniem 
odrębnej własności lokalu oraz koszty postępowania wieczystoksięowego obciąŜają osobę, 
na rzecz której zostaje ustanowiona odrębna własność lokalu. 

4. Osoba wygrywająca przetarg przejmuje lokal w aktualnym jego stanie technicznym a 
ewentualny remont wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. W przypadku niewniesienia przez wygrywającego  przetarg zadeklarowanej kwoty, o 
której mowa w ust. 2 w terminie określonym ust. 2 oraz niezawarcia umowy , o której 
mowa w ust. 2, wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi na rzecz wygrywającego 
przetarg. 

                                                
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 13 
 
Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie 
po ogłoszeniu wyników przetargu. 
 

§ 14 
 
Regulamin niniejszy wykładany jest do powszechnego wglądu w Dziale członkowsko- 
mieszkaniowym Spółdzielni. 
 

§ 15 
 
W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 
§ 16 

 
Regulamin został uchwalony w dniu 24 września 2008r. uchwałą Rady Nadzorczej 
Nr 25/ IX /2008r. i obowiązuje od dnia uchwalenia. 
Jednocześnie traci moc Regulamin podjęty uchwała nr 17/XI/2003r.  z dnia 25.11.2003r. 
 
 
 
 
Sekretarz Rady Nadzorczej                                       Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 
Kazimierz CzyŜewski                                                 mgr inŜ. Antoni Szlagor 
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                                                                                     Załącznik nr 1  
 
 
 

Załącznik 

 

do Regulaminu określającego zasady i tryb przetargu na ustanowienie 
odrębnej  własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu. 

 

 

Oświadczam , iŜ nie jestem  małŜonkiem ani krewnym w linii prostej albo 
bocznej do II stopnia w stosunku do osób przystępujących do przetargu 
odbywającego się w dniu.................  na  przeniesienie i  ustanowienie 
odrębnej  własności lokalu mieszkalnego połoŜonego  w śywcu na             
os. ............................................  bud. ....... mieszk. nr ............. .  

 

 

 

Podpis członków komisji :  

 

 

 

 

Podpis obserwatora: 
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