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REGULAMIN 
 

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW 
MIESZKANIOWYCH W  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ GRONIE”  W śYWCU. 

 
§ 1 

Niniejszy „Regulamin tworzenia i wykorzystania  funduszu na remonty zasobów 
mieszkaniowych”  zwany dalej „funduszem remontowym” stanowi integralną część 
„Regulaminu rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za 
uŜywanie lokali”  
 
I. Podstawa prawna : 

§ 2 
• Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze ( t.j. Dz. U. z 2003r.Nr 188, 

               poz. 1848 , z późn. zmianami), 
• Ustawa z dnia 15  grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z  

2003r. Nr 119 , poz. 1116 z późn. zmianami), 
• Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80     

poz. 903 z późn. zmianami ), 
• Statut Spółdzielni . 

 
II. Postanowienia ogólne : 
                                               

§ 3 
1. Fundusz remontowy tworzy się w celu utrzymania naleŜytego stanu technicznego zasobów 
    mieszkaniowych Spółdzielni. 
2. Środki z funduszu remontowego  dzielone są na: 
    a) fundusz remontowy danej nieruchomości, 
    b) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. 
3. Odpisy na ten fundusz obciąŜają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 
4. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni posiadających 
    spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, właścicieli lokali  niebędących      
    członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym  przysługują  
    spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.  
5. ObciąŜenia poszczególnych lokali zajmowanych przez osoby wymienione w ust. 4 odpisami 

na fundusz remontowy ustalone są wg stawek w zł/m² określonych przez Radę   
Nadzorczą. 

§ 4 
1.  Przez zasoby mieszkaniowe naleŜy rozumieć: 

• znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynaleŜnymi do 
nich pomieszczeniami oraz wyposaŜenie techniczne jak np.: dźwigi osobowe, klatki 
schodowe, piwnice, suszarnie, balkony, loggie, 

• pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim , związane z 
administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych 
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budynków mieszkalnych , tj.: budynki administracyjne Spółdzielni, warsztaty 
konserwacyjno- remontowe, pomieszczenia socjalne, 

• urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyŜej 
wymienione jak :  
- rurociągi i przewody sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, ciepłowniczej, 
- sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, 
- budowle komunikacyjne, jak : drogi osiedlowe, chodniki, 
- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem    
  terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków 
  mieszkalnych jak np.: ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci. 

• Grunty wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalnymi wchodzące w 
skład zasobów mieszkaniowych. 

      
III. Fundusz remontowy danej nieruchomości. 
 

§ 5 
1. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla kaŜdej nieruchomości ewidencje wpływów i 

wydatków funduszu remontowego. 
    Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości 
    uwzględnia wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. 
2. Fundusz na remonty danej nieruchomości jest tworzony z : 

• odpisów od lokali mieszkalnych obciąŜających koszty gospodarki zasobami  
       Mieszkaniowymi danej nieruchomości według zasad określonych w § 9 niniejszego 

               Regulaminu, 
• wpłat właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność niebędących 

członkami Spółdzielni, 
• kwot uzyskanych z tytułu obniŜenia wykonawcom wynagrodzenia w związku z 

wadami stwierdzonymi przy odbiorze robót, 
• kary za zwłokę w usuwaniu wad, 
• innych wpływów ( odszkodowania ubezpieczeniowe, poŜyczek , kredytów,  itp.) 

3. Środki  funduszu na remonty są przeznaczone na finansowanie kosztów remontów danej 
    nieruchomości.  
4. Z funduszu remontowego danej nieruchomości nie mogą być ponoszone  wydatki na prace  
    o charakterze konserwacyjno – przeglądowym ,  które są zaliczane do  obowiązku  
    Spółdzielni i nie stanowią remontów danej nieruchomości. 
 
IV. Wydatkowanie funduszu remontowego danej nieruchomości : 

 
§ 6 

Środki  funduszu remontowego danej nieruchomości  przeznaczone są na: 
1. finansowanie  zaliczonych do obowiązków Spółdzielni kosztów remontów budynku 

zlokalizowanego na danej nieruchomości,  sieci będącej własnością tej nieruchomości oraz 
instalacji wewnętrznych budynku, 
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2. pokrycie regresów ubezpieczeniowych za wypłacone kwoty odszkodowań dla  
uŜytkowników lokali Spółdzielni, 

3. pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad technologicznych , termoregulacje itp. 
4. spłatę kredytów i poŜyczek na cele remontowe, 
5. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. 
 

§ 7 
1. Z funduszu na remonty danej nieruchomości nie mogą być finansowane remonty innej 

nieruchomości oraz remonty obciąŜające uŜytkowników lokali , zgodnie z rozdziałem 
obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokalu określonym w Statucie Spółdzielni. 

2. Ze środków funduszu nie finansuje się remontów środków trwałych nie zaliczanych do 
zasobów mieszkaniowych. Nakłady na remonty w/w środków trwałych obciąŜają 
bezpośrednio koszty działalności, której dotyczą. 

3.  Okresem rozliczeniowym danej nieruchomości jest rok kalendarzowy. 
4. Nie wykorzystany lub przekroczony w ciągu roku fundusz remontowy danej nieruchomości 
    przechodzi na rok następny. 
 
V. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych : 
 

§ 8 
1. W ramach funduszu remontowego tworzony jest wspólny fundusz  remontowy zasobów 
    mieszkaniowych. 
2. Wspólny fundusz remontowy tworzony jest : 

•  z wolnych środków z przekształceń mieszkań z lokatorskiego na własnościowe prawo 
           do lokalu, 

•  z kwot uzyskanych ze sprzedaŜy mieszkań w drodze przetargu, przewyŜszających 
określoną wartość wolnorynkową, 

•  z wyniku dodatniego uzyskanego przez Spółdzielnie na pozostałych działalnościach 
            /nadwyŜki bilansowej/ – przeniesionej na podstawie uchwały Walnego  
            Zgromadzenia, 

•   z odpisów w koszty od lokali o innym przeznaczeniu stanowiącym mienie Spółdzielni 
w wysokości wynikającej z planu gospodarczo- finansowego, 

•  z kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych  za szkody powstałe w zasobach 
   Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki tego funduszu remontowego, 
•  z dotacji , subwencji , dofinansowania , darowizny oraz innych wpływów, których nie 

moŜna przypisać do konkretnej nieruchomości, 
•  z odsetek bankowych 

3.  Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych  moŜe być  wykorzystany na finansowanie 
    gospodarki remontowej związanej z mieniem Spółdzielni, w tym między innymi: 

- na remont budynków i pomieszczeń lokali o innym przeznaczeniu, 
- na remont urządzeń zabawowych, 
- pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych, 
- pokrycie regresowych kosztów odszkodowań firm ubezpieczeniowych, 
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4. W pierwszej kolejności fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych winien być 
przeznaczony na konieczne remonty wynikające z decyzji organów Nadzoru 
Budowlanego, Sanepidu, Urzędu Dozoru Technicznego itp.                                  

5.   W przypadku wolnych środków fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych moŜe być 
przeznaczony na dofinansowanie w formie poŜyczki, remontów w poszczególnych 
nieruchomościach, a w szczególności na: 
- remont budynków po klęskach Ŝywiołowych i katastrofach budowlanych, 
- remontów zapobiegających zagroŜeniom bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, 
- remontów związanych z dokończeniem procesu termomodernizacji /docieplenie 

budynków, regulacja instalacji co, itp./ 
- przygotowania dokumentacji technicznej dla planowanych remontów kapitalnych 

i modernizacji obiektów lub instalacji, 
- remontów instalacji centralnego ogrzewania, 
- inne- uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

6.  O kierunkach dofinansowania decyduje Zarząd Spółdzielni, podejmując odpowiednie 
     decyzje w formie uchwał, które powinny zawierać: 

- kwotę dofinansowania funduszu remontowego danej nieruchomości w formie 
poŜyczki, 

- okres spłaty poŜyczki.                                      
7.  Na wniosek  Zarządu, Rada Nadzorcza moŜe podjąć uchwałę o przejściowym   
     wykorzystaniu  tego funduszu na okres 3 lat na cele inwestycyjne. 
 
VI.  Postanowienia końcowe: 
 

§ 9 
 
1. Wysokość  stawek odpisów na funduszu  remontowy – naliczany w ramach opłat za 
    uŜywanie lokali powinna uwzględniać: 

•   faktyczne potrzeby zakresie remontów danej nieruchomości w okresie dla którego 
będą ustalone stawki odpisów, 

•   przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych dotyczących danej 
nieruchomości  zaliczanych do zasobów mieszkaniowych, a ujętych w planach 
remontów, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, 

•   stan funduszu na remonty danej nieruchomości na początku roku, 
•   odpisy dodatkowe na fundusz na remonty danej nieruchomości. 

2. Stawki odpisów na fundusz remontowy nie uwzględniają potrzeb finansowych 
związanych z naprawami wewnątrz lokali wykraczającymi poza zakres napraw 
obciąŜających Spółdzielnię zgodnie z obowiązującymi zapisami  § 49 Statutu 
Spółdzielni. 

3. Stawki odpisów na fundusz remontowy  są ustalane przez Radę  Nadzorczą 
Spółdzielni i są zróŜnicowane w zaleŜności od potrzeb remontowych dla 
poszczególnych nieruchomości budynkowych. 

4. Roczne stawki odpisów, o których mowa w ust. 3 są określone w planie rzeczowo-
finansowym remontów tworzonym  dla danej nieruchomości  na dany rok 
uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.  Zmiana  stawki  odpisu moŜe być 
dokonana uchwałą Rady Nadzorczej.   
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5. Za wykorzystanie funduszu zgodnie z zatwierdzonym planem odpowiedzialny jest 
Zarząd Spółdzielni. 

6. Po zakończeniu roku finansowego ,za dany rok sporządza się dla kaŜdej 
nieruchomości rozliczenie obejmujące: 

       1) kwotę naliczonych odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, 
        2) kwotę poniesionych przez Spółdzielnie nakładów na remonty danej nieruchomości, 
       3) sposób rozliczenia między poz. 1) a pozycją 2).  
 

§ 10 
 
Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 23 / VI / 2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „ Gronie” w śywcu z  dnia 16 czerwca  2009r  i obowiązuje od dnia 
uchwalenia. 
 

§ 11 
 
Traci moc  Uchwała nr  2/ I/ 2004 z dnia 04. 02. 2004r. Rady Nadzorczej SM „ Gronie” w 
sprawie  ustalenia regulaminu Tworzenia i Wykorzystania Funduszy Remontowych  
Spółdzielni Mieszkaniowej  „ Gronie”. 
 
 
Sekretarz Rady Nadzorczej                                        Przewodniczący  Rady Nadzorczej  
 
 Kazimierz CzyŜewski                                                     mgr inŜ. Antoni Szlagor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


