
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 

nr 19/2019 z dnia 19.11.2019 r. 

Spółdzielni…..Mieszkaniowej  

Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku 

 

REGULAMIN  ZASAD  GOSPODARKI  FINANSOWEJ  

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ  W  PUŁTUSKU 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. 

poz.1285 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2018 r., poz. 845). 

3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 

351). 

4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r.,  poz. 865  z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2018 r. , poz. 2174  

z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo energetyczne, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 

755 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ). 

8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1182  z 

późniejszymi zmianami). 

9. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku, 
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10. Regulaminy wewnętrzne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w 

Pułtusku. 

§2 

Określenie podstawowych definicji: 

1. Spółdzielnia – należy przez to rozumieć Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-

Własnościową w Pułtusku. 

2.  Nieruchomość – rozumie się przez to grunt niezabudowany bądź zabudowany budynkiem 

(budynkami) trwale z gruntem związanym, o uregulowanym stanie prawnym w odrębnej 

księdze wieczystej, zgodnie z uchwałą Zarządu  Spółdzielni. 

3.  Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni - Przez określenie „zasoby mieszkaniowe”, o których 

mowa w art.17 ust.1 pkt.44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie 

się:  

- znajdujące się w budynkach mieszkalnych lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do 

nich pomieszczeniami oraz wyposażeniem technicznym, jak np. dźwigi osobowe i 

towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki 

schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże, 

- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z 

administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych 

budynków mieszkalnych tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, 

kotłownie i  hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno 

– remontowe, 

- urządzenia i uzbrojenia terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione 

jak np.: rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i 

ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne, 

stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne jak: drogi osiedlowe, ulice, 

chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i 

zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, 

parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.  

4.  Część wspólna nieruchomości lub nieruchomość wspólna - to grunt wraz z 

posadowionymi na nim częściami budynków i urządzeniami, które nie służą wyłącznie do 
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użytku właścicieli poszczególnych lokali, lecz stanowią współwłasność wszystkich 

właścicieli, w tym między innymi:  

- działki gruntu,  

- elementy zagospodarowania terenu (m. in. dojścia, dojazdy, chodniki, place zabaw, 

trzepaki, śmietniki, mała architektura itp.), 

- części składowe budynków, (m.in. dachy, konstrukcja budynku, elewacje i balkony, 

ściany wewnętrzne budynku, ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa w ciągach 

komunikacyjnych i klatkach awaryjnych, pomieszczenia techniczne i ogólnego użytku, 

instalacje: elektryczne, odgromowe, teletechniczne, anteny zbiorczej, wodociągowe, 

hydrantowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe, centralnego ogrzewania.  

5.  Pomieszczenie gospodarcze – rozumie się przez to pomieszczenie wydzielone stałymi 

przegrodami, stanowiące część nieruchomości wspólnej, użytkowane na podstawie 

umowy najmu lub na potrzeby własne Spółdzielni. 

6.  Udział w nieruchomości wspólnej – rozumie się przez to udział lokalu w nieruchomości 

wspólnej odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu, bądź udział lokalu w 

nieruchomości wspólnej odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z 

pomieszczeniami przynależnymi do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz 

z pomieszczeniami do nich przynależnymi, w danej nieruchomości. Wysokość udziałów w 

poszczególnych nieruchomościach określają odrębne dla każdej nieruchomości Załączniki 

do Uchwał – wykaz lokali położonych w budynkach. 

7.  Lokal mieszkalny – rozumie się przez to wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku 

zespół izb przeznaczony na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami przynależnymi 

służy zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych i może stanowić zgodnie z art. 2 ustawy o 

własności lokali odrębną nieruchomość, przy czym za lokal mieszkalny uważa się również 

pracownie twórcy przeznaczoną do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. 

8. Lokal o innym przeznaczeniu – rozumie się przez to wydzieloną trwałymi ścianami w 

obrębie budynku izbę lub zespół izb wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele 

inne niż mieszkalne, które mogą stanowić zgodnie z art. 2 ustawy o własności lokali 

odrębną nieruchomość. Zalicza się do tych lokali: lokale użytkowe, garaże, 

wielostanowiskowe garaże z miejscami postojowymi. 

9. Urządzenia pomiarowe – rozumie się przez to wszelkie dopuszczone do obrotu lub 

używania urządzenia techniczne służące do pomiaru ilości przepływowej cieczy lub energii 
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oraz emitowanego ciepła, w szczególności liczniki na instalacji wody zimnej lub ciepłej, 

liczniki energii elektrycznej, gazomierze, ciepłomierze. 

10. Pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej – rozumie się przez to dochody, które część 

tej nieruchomości przynosi na podstawie stosunku prawnego, przy czym pożytki i 

przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej 

utrzymaniem. 

11. Pożytki i przychody z działalności Spółdzielni – rozumie się przez to dochody niezwiązane 

bezpośrednio z zarządzaniem i funkcjonowaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.   

12. Odpis na fundusz remontowy – jednostkowa wartość w zł/m2 powierzchni lokalu, 

naliczona w opłacie za używanie lokalu na pokrycie kosztów remontów nieruchomości. 

13. Pożyczka wewnętrzna – środki finansowe zgromadzone na funduszu remontowym 

nieruchomości, przejściowo wykorzystane w innej nieruchomości, w obrębie której, 

konieczne jest wykonanie robót budowlanych o wartości przekraczającej kwotę 

posiadanych środków i podlegające zwrotowi.  

§3 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Spółdzielni: 

1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie 

swoich członków oraz zgodnie z polityką rachunkowości Spółdzielni.  

2. Działalność Spółdzielni jest finansowana: 

a/ funduszami tworzonymi w Spółdzielni,  

b/ przychodami ze świadczonych usług,  

c/ innymi środkami finansowymi. 

3. Zakres działalności Spółdzielni określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej w Pułtusku. 

4. Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie 

przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań określonej przez Walne Zgromadzenie. 

Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

Jeżeli kredyt zaciągany przez Spółdzielnię ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na 

nieruchomości, której Spółdzielnia jest właścicielem, a osoby niebędące członkami 

Spółdzielni lub członkowie Spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali 

w budynku na tej nieruchomości lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na 
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tej nieruchomości, to zawarcie umowy kredytu wymaga również pisemnej zgody 

większości tych członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, warunek ten 

stosuje się do zmiany umowy kredytu polegającej na zmianie sposobu zabezpieczenia 

spłaty zaciągniętego kredytu przez ustanowienie hipoteki. Środki finansowe pochodzące 

z tego kredytu przeznacza się wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości. 

5. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie planów gospodarczych opracowanych 

przez Zarząd określających: 

1) cele i zadania rzeczowe, 

2) wielkość nakładów, jakie należy ponieść na realizację celów i zadań rzeczowych, 

3) źródło finansowania nakładów. 

6. Uchwalanie planów gospodarczych należy do właściwości Rady Nadzorczej. 

7. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o 

rachunkowości. Spółdzielnia sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. Formę i zasady ewidencji księgowej określają, przyjęte przez 

Zarząd Spółdzielni, zasady polityki rachunkowości. 

8. Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu i ogłoszeniu według zasad 

określonych ustawą o rachunkowości oraz ustawą Prawo spółdzielcze. 

9. Roczne sprawozdanie finansowe wykłada się do wiadomości członków Spółdzielni w 

lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, na którym ma być 

rozpatrywane.  

10. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni oraz dokonuje 

podziału nadwyżki bilansowej lub ustala sposób pokrycia straty bilansowej. 

 

Rozdział II 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 

§4 

1. Gospodarka Zasobami Spółdzielni finansowana jest z opłat eksploatacyjnych lub czynszów 

i odszkodowań wnoszonych przez: 

a) członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali 

(własnościowe i lokatorskie) oraz prawo odrębnej własności, 
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b) osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, 

c) najemców lokali oraz dzierżawców nieruchomości gruntowych oraz osoby 

zajmujące lokale lub nieruchomości gruntowe stanowiące mienie Spółdzielni bez 

tytułu prawnego.  

2. Wysokość opłat może być zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości. 

3. Podstawą do ustalania wysokości opłat jest roczny plan gospodarczy w zakresie kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

4. Roczny plan gospodarczy w zakresie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

tworzony jest na podstawie analiz kosztów poszczególnych nieruchomości poniesionych 

w okresie poprzedzającym oraz w oparciu o prognozy tych kosztów na rok następny. Dla 

nieruchomości nowo zasiedlonych - na podstawie planowanych kosztów odnoszących się 

do podobnych eksploatowanych nieruchomości w zasobach Spółdzielni. 

5. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji są ewidencjonowane odrębnie dla 

poszczególnych nieruchomości, według faktycznie wykonanego zakresu i kosztu robót lub 

usług, bądź zakupów dla danej nieruchomości. Koszty mające związek z wieloma 

nieruchomościami – jeżeli nie można ich bezpośrednio odnieść do konkretnej 

nieruchomości- rozliczane są poprzez ich proporcjonalny podział w stosunku do 

powierzchni użytkowej poszczególnych budynków wchodzących w skład danej 

nieruchomości. Jeśli w danej nieruchomości znajdują się lokale mieszkalne i 

niemieszkalne, koszty eksploatacji ewidencjonuje się i rozlicza odrębnie dla każdego 

rodzaju lokalu.  

6. Obciążenia poszczególnych lokali kosztami eksploatacji są ustalane według opłat w zł/m2 

ich powierzchni użytkowej określanych przez Zarząd Spółdzielni.   

7. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłaty są rozliczane 

odrębnie dla każdej nieruchomości. 

8. Wysokość opłat z tytułu eksploatacji za lokale mieszkalne, używane przez członków 

Spółdzielni, może być niższa od kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię, jeśli Spółdzielnia 

zapewni środki z innego źródła na pokrycie tej części kosztów gospodarki zasobami (np. 

pożytki z nieruchomości i pożytki  z mienia Spółdzielni). 

9. Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami przeprowadza się w okresach rocznych. 

10. Zmiana wysokości opłaty eksploatacyjnej wymaga uchwały Rady Nadzorczej. 
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11. W przypadku podwyżek cen za media, korekta wysokości opłat za ich dostawę  

w lokalach mieszkalnych i użytkowych dokonywana jest przez Zarząd, po analizie 

ekonomicznej i sporządzeniu kalkulacji. O zmianie wysokości zaliczki na media Zarząd 

informuje Radę Nadzorczą. 

12. Różnica miedzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez 

Spółdzielnię a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty 

eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. 

13. Na podstawie niniejszego Regulaminu na koniec każdego okresu rozliczeniowego, między 

Spółdzielnią a członkami Spółdzielni oraz osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, 

rozliczeniu podlegają media: centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, woda i ścieki. 

§ 5  

Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni lub mienie jej członków. 

1. Spółdzielnia jest zarządcą nieruchomości, których jest właścicielem lub 

współwłaścicielem, a także tych nieruchomości, w których właścicielami lokali są 

członkowie Spółdzielni. 

Swoje zadania określone w art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

Spółdzielnia realizuje poprzez: 

- utrzymanie budynków mieszkalnych w należytym stanie technicznym, 

- utrzymanie mienia Spółdzielni w należytym stanie technicznym, 

- utrzymanie terenów przyległych do budynków, 

- dostarczanie mediów do lokali (energia cieplna, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz 

nieczystości, domofon, antena zbiorcza). 

2. Koszty tej działalności Spółdzielnia finansuje środkami z opłat na pokrycie kosztów 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w częściach przypadających na lokale danej 

nieruchomości, według zasad zawartych w treści art. 4 ust. 1, 1,1, 2, i 4 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Zasady te dotyczą także wynajmowanych lokali mieszkalnych oraz lokali zajmowanych bez 

tytułu prawnego (jeżeli opłaty ponoszone są w wysokości kosztów). 

3. Składnikami opłaty eksploatacyjnej są również odpisy na fundusz remontowy, który 

Spółdzielnia tworzy oraz obciąża nim użytkowników lokali, na podstawie art. 6 ust. 3 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
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Koszty remontów poszczególnych nieruchomości, pokrywane są ze środków funduszu 

remontowego w oparciu o zatwierdzone plany potrzeb remontowych zasobów 

Spółdzielni. 

4. Koszty remontów o wysokiej kapitałochłonności mogą być – na podstawie decyzji Rady 

Nadzorczej – rozłożone w czasie, jako rozliczenia międzyokresowe. 

§ 6  

Zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków. 

1. Działalność ta prowadzona jest na podstawie umowy o zarządzanie, podpisanej przez 

właścicieli nieruchomości (np. wspólnota mieszkaniowa). 

2. Wszelkie koszty poniesione na tę działalność pokryte są przychodami z opłat za 

świadczone usługi, których wysokość zatwierdza uchwała właścicieli nieruchomości. 

3. Uzyskany wynik z tej działalności jest elementem wyniku finansowego Spółdzielni. 

§ 7 

Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 

1. Działalność w tym zakresie oparta jest o zawarte umowy z odbiorcami usług, z tytułu: 

- najmu lokali użytkowych wraz z przynależną działką, 

- najmu lokali mieszkalnych, 

- dzierżawy gruntów, 

- najmu dodatkowych pomieszczeń w nieruchomości z przeznaczeniem na działalność 

gospodarczą, 

- udostępnienia ścian budynków i ogrodzenia oraz dachów dla potrzeb reklam (dotyczy 

budynków stanowiących mienie Spółdzielni), 

- innych, dotyczących mienia Spółdzielni. 

 

2. Koszty działalności wynajmu nieruchomości na własny rachunek, pokrywane są   

przychodami z opłat, których wysokość określona jest w umowach zawartych  

z kontrahentami. 

3. Uzyskany wynik jest elementem wyniku finansowego Spółdzielni. 
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Rozdział III 

Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego 

§8 

Wynik finansowy ustala się przy uwzględnieniu następujących przepisów: 

1. Art.87 ustawy – Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym spółdzielnie prowadzą 

rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.  

2. Art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w myśl, którego różnica między 

kosztami eksploatacji a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwiększa 

odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. 

3. Art.5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówiący o tym, że pożytki i inne 

przychody nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej 

eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają 

właścicielom lokali, proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej. 

4. Art.5 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówiący o tym, że pożytki i inne 

przychody z własnej działalności gospodarczej można przeznaczyć na pokrycie wydatków 

związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem w zakresie obciążającym członków spółdzielni 

oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 

5. Art.17 ust 1 pkt. 44  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że 

dochody spółdzielni uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części 

przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów z wyłączeniem dochodów 

uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – 

są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych. 

6. Art.7 ust.1 – 3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym, w wyniku finansowym bez 

względu na jego wysokość należy uwzględnić wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody 

operacyjne i zyski nadzwyczajne oraz wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i 

straty nadzwyczajne. 

7. Art.42 ust.1 ustawy o rachunkowości, w myśl którego, na wynik finansowy netto 

Spółdzielni składają się: 

1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych (art.42 ust.2 ustawy o rachunkowości), 
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2) wynik operacji finansowych, który ustala się  - jako różnicę między przychodami 

finansowymi a kosztami finansowymi (art.42 ust.3 ustawy o rachunkowości), 

3) obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. 

8. Art.12,15 i 16  ustawy o podatku od osób prawnych w zakresie dotyczącym: 

- przychodów podlegających opodatkowaniu i wpływów nie będących przychodami, 

- kosztów uzyskania przychodów i wydatków nie zaliczanych do tych kosztów w 

rozumieniu tej ustawy. 

9. Aby ustalić wynik finansowy, Spółdzielnia na podstawie prowadzonej ewidencji 

dokonanych przez nią operacji w zakresie kosztów i przychodów sporządza: 

- wynik z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w oparciu o zapis 

art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art.17 ust.1 pkt. 44 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, 

- wynik gospodarki mediami (energia cieplna, woda i odprowadzenie ścieków), 

- wynik z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi 

Spółdzielni. 

§9 

1. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości  - wynik zwolniony z opodatkowania na 

podstawie art.17 ust.1 pkt.44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

2. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowi różnicę między kosztami 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat na pokrycie kosztów 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości, o których mowa w art.4 ust.1-2 i 4 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych, która to różnica zwiększa odpowiednio przychody lub 

koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym (wg art.6 ust.1 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

3. Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi ewidencjonowane są odrębnie 

dla każdej nieruchomości i obejmują: 

- koszty i przychody związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie Spółdzielni, 

- koszty i przychody związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, 

- koszty i przychody związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali. 

Koszty eksploatacji obejmują: 
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1) koszty ubezpieczenia majątkowego, 

2) koszty wynagrodzeń i narzuty na wynagrodzenia, 

3) koszty energii elektrycznej, 

4) koszty zużytych materiałów bezpośrednich, 

5) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 

6) koszty dezynfekcji, deratyzacji, 

7) koszty konserwacji zasobów, naprawy, 

8) koszty przeglądów, 

9) pozostałe koszty i usługi, 

10) narzuty kosztów ogólnych. 

4. Koszt wynikający z odpisu na fundusz remontowy Spółdzielnia zalicza do kosztów 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości. 

5. Koszty i przychody związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości obejmują: 

- koszty i przychody z tytułu eksploatacji lokali, w stosunku do których ustanowiono 

spółdzielcze prawa do lokali,  

- koszty i przychody z tytułu eksploatacji lokali właścicieli (wyodrębniona własność), 

- koszty i przychody lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie umowy najmu 

(przychody do wysokości kosztów), 

- koszty i przychody lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytułu prawnego (przychody 

do wysokości kosztów). 

6. Wynik, jaki uzyskuje Spółdzielnia z eksploatacji i utrzymania nieruchomości powstaje jako 

suma wyników z poszczególnych nieruchomości i w takim samym układzie jest 

prezentowany w „rachunku zysków i strat” jako „zmiana stanu produktów”. Wynik ten nie 

jest elementem składowym wyniku finansowego Spółdzielni i rozlicza się go zgodnie z 

art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  jako: 

a) nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania poszczególnych 

nieruchomości, w aktywach bilansu, jako koszty zwiększające koszty roku 

następnego, w wielkości wynikającej z zapisów konta 647 – „rozliczenia 

międzyokresowe ujemnego wyniku nieruchomości wg dekretu: 647/490”  

       lub 

b) nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania poszczególnych 

nieruchomości w pasywach bilansu jako przychody zwiększające przychody roku 
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następnego w wielkości wynikającej z konta 845 – „rozliczenia międzyokresowe 

dodatniego wyniku finansowego nieruchomości” wg dekretu: 860/845. 

7. Aktywowanie z rozliczeń międzyokresowych kosztów, względnie przychodów należy 

dokonać pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni poprzez: 

a) zarachowanie nadwyżki kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania 

poszczególnych nieruchomości - kosztów roku następnego, zapisem: 

- Wn konto 501 – „koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości”  

- Ma konto 647 – „Rozliczenie międzyokresowe ujemnego wyniku nieruchomości”. 

b) zarachowanie nadwyżki przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania 

poszczególnych nieruchomości – do przychodów roku następnego, zapisem: 

- Wn konto 845 – „Rozliczenie międzyokresowe dodatniego wyniku finansowego 

nieruchomości” 

- Ma konto 701 – „przychody ze sprzedaży działalności podstawowej gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi”. 

§10 

1. Wynik z gospodarki mediami. 

Gospodarka mediami obejmuje koszty i przychody z opłat na ich pokrycie z tytułu zużycia: 

- energii cieplnej (co i cw), 

- zużycia wody i odprowadzenia ścieków. 

2. Wynik gospodarki mediami podlega indywidualnemu rozliczeniu z użytkownikami lokali 

mieszkalnych – odbiorcami mediów na koniec roku obrotowego i wynosi „0”. 

3. Różnice powstałe pomiędzy pobranymi zaliczkami a rzeczywistymi kosztami zużycia 

energii cieplnej i wody podlegają zwrotowi lub dopłacie, w zależności od tego czy wykazują 

nadwyżkę opłat zaliczkowych nad poniesionymi kosztami (zwrot), czy nadwyżkę kosztów 

nad opłatami zaliczkowymi (dopłata). 

4. Ewidencja rozliczeń z tytułu zużycia wody, odprowadzania ścieków i energii cieplnej 

odbywa się poprzez: 

Konta zespołu 2.... 

-  rozrachunki z tytułu zużycia wody, odprowadzenia ścieków, 

-  rozrachunki z tytułu zużycia energii cieplnej, 

i  konta zespołu 7.... 
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- opłaty na pokrycie kosztów zużycia wody, odprowadzenia ścieków, 

- opłaty na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej. 

5. Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego dla lokali mieszkalnych dotyczą także 

lokali użytkowych. 

§ 11 

1. Wynik z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – 

wynik nie objęty zwolnieniem na podstawie art.17 ust.1 pkt.44 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

2. Wynik z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi ustala 

się poprzez zestawienie wszystkich przychodów i kosztów z tej działalności i ustalenie 

różnicy. 

3. W grupie przychodów w / w działalności gospodarczej rozróżniamy: 

1) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej: 

a) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, uzyskuje się z części 

wspólnej, którą stanowią grunty oraz części i urządzenia służące do wspólnego 

użytku wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, są to w szczególności: 

- dochody z eksploatacji garaży wolnostojących nie związanych z lokalami 

mieszkalnymi, 

- dochody z wynajmowania powierzchni na reklamy (ściany budynków, 

dachy, ogrodzenia, itp.), 

- dochody z najmu dodatkowych pomieszczeń, piwnic, suszarni, 

wózkowni, itp., 

- dochody z najmu miejsc na dachach na anteny telefonii komórkowej, 

satelitarnej, itp., 

- dochody z dzierżawy gruntu (dotyczy gruntu w obrębie wydzielonej 

nieruchomości), 

- dochody z innych pożytków dotyczące części wspólnej nieruchomości, 

b) pożytki i inne przychody nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków 

związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te 

wydatki przypadają właścicielom lokali w nieruchomości wspólnej. Ewidencję 
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prowadzi się odrębnie dla każdej nieruchomości z tytułu pożytków i innych 

przychodów z nieruchomości wspólnej. 

2) Przychody z mienia Spółdzielni obejmują wpływy z: 

- najmu lokali użytkowych, 

- najmu lokali użytkowych wraz z przynależną działką lub prawem 

użytkowania gruntu, 

- najmu wolnych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych,  

- dzierżawy gruntów nie objętych spółdzielczymi prawami majątkowymi, 

- udostępnienie ścian budynków i ogrodzeń oraz dachów dla potrzeb 

reklam (dotyczy budynków stanowiących mienie Spółdzielni), 

- inne (dotyczące mienia spółdzielni). 

3) Pozostałe przychody z tytułu: 

- usług zarządzania (administrowania) na zlecenie obcych właścicieli 

budynków, 

- usług ksero, telefonicznych, itp., 

- inne. 

4. Otrzymane przychody z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami 

mieszkaniowymi pomniejszone o koszty, stanowią nadwyżkę bilansową Spółdzielni (zysk 

brutto) i są elementem składowym wyniku finansowego Spółdzielni, podlegającemu 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

5. Na wynik z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi 

składają się również: 

- wynik z pozostałej działalności operacyjnej, 

- wynik z operacji finansowych. 

6. W oparciu o treść art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o rachunkowości za pozostałe koszty i 

przychody operacyjne uważa się koszty i przychody pośrednio związane z działalnością 

operacyjną Spółdzielni.  

Stanowią je w szczególności koszty i przychody związane: 

a) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości 

niematerialnych i prawnych, a także z utrzymaniem i zbyciem 

nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do 

inwestycji, 
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b) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, 

nieściągalnych z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze 

publicznoprawnym nieobciążających kosztów, 

c) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, 

d) z odszkodowaniami, karami, grzywnami, 

 

1) Do pozostałych kosztów operacyjnych Spółdzielni, zalicza się w szczególności: 

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego od dochodzonych 
roszczeń i należności, 

- kary umowne, 
- koszty dochodzenia roszczeń pieniężnych, 
- odszkodowania, kary i grzywny, 
- koszt zaniechanych inwestycji, które nie dają zamierzonego efektu 

gospodarczego, 
- likwidacja środków trwałych, 
- korekta wyników lat ubiegłych, 
- utworzone odpisy aktualizujące (należność główna), 
- utworzone odpisy aktualizujące (koszty upomnień), 
- koszty zastępstwa procesowego, 
- odpisane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne, 
- utworzenie rezerwy na zobowiązania, 
- przekazane darowizny łącznie z podatkiem VAT, 
- inne koszty osiągane sporadycznie, 

2) Do pozostałych przychodów operacyjnych Spółdzielni, zalicza się w szczególności: 

- zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, 
- kary umowne od kontrahentów, 
- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, 
- przychody ze sprzedaży środków trwałych, 
- przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie, 
- przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, 
- umorzone i przedawnione zobowiązania, 
- otrzymane dotacje, subwencje, dopłaty i premie, 
- odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych – zaliczenia dotacji, subwencji, 
dopłat i premii, 

- korekta wyniku lat ubiegłych, 
- ujawnione nadwyżki w środkach trwałych i obrotowych, 
- rozwiązane odpisy aktualizujące należności (należność główna), 
- rozwiązane odpisy aktualizujące należności (koszty upomnień), 
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, 
- nadwyżka inwentaryzacyjna, 
- inne przychody osiągane sporadycznie, 
- otrzymane darowizny. 
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7. Wynik pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, stanowi element składowy 

wyniku finansowego Spółdzielni. Zwolnieniu od podatku podlega dochód dotyczący 

zasobów mieszkaniowych zgodnie z art.17 ust.1 pkt.44 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych. 

1) W oparciu o treść art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynik operacji finansowych 

stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. 

W wyniku finansowym wykazuje się wszystkie odsetki i prowizje należne oraz 

zrealizowane na dzień bilansowy, w tym także odsetki od lokat środków pieniężnych 

na rachunkach bankowych. Są to także odsetki należne lub już otrzymane z tytułu 

zwłoki w zapłacie, z wyjątkiem tych, które wynikają z rozrachunków z tytułu środków 

trwałych w budowie – za czas trwania budowy. 

2) Przychody finansowe Spółdzielni stanowią w szczególności: 

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności, 

- odsetki bankowe (oprocentowanie rachunku bankowego), 

- oprocentowanie lokat terminowych, 

- rozwiązane odpisy aktualizujące odsetki od należności,  

- inne wg art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 

3) Koszty finansowe Spółdzielni stanowią w szczególności: 

- odsetki za nieterminowe zapłaty dostawcom usług, 

- odsetki budżetowe, 

- odsetki bankowe (od kredytów) nie przenoszone na utrzymanie 

nieruchomości, 

- utworzone odpisy aktualizujące naliczonych odsetek, 

- inne wg art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 

 

4) Wynik operacji finansowych stanowi element składowy wyniku finansowego 

Spółdzielni. 

 

§12  /uchylony / 
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§13 

Zatwierdzanie i podział wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej). 

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni oraz dokonuje 

podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto, na który składają się:  

- wynik z działalności operacyjnej w tym: wynik gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi oraz wynik z innej działalności gospodarczej, 

-  wynik z pozostałej działalności operacyjnej, 

-  wynik z działalności finansowej, 

 

Rozdział IV 

Działalność inwestycyjna 

§14 

1. Działalność inwestycyjna Spółdzielni finansowana jest w oparciu o art. 18 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych w części dotyczącej budowy lokali mieszkalnych, 

poprzez wniesienie wkładów budowlanych. 

2. Działalność inwestycyjna Spółdzielni w zakresie budowy lokali realizowana w systemie 

developerskim finansowana jest z wpłat przyszłych użytkowników. 

3. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych ustala się na wniosek 

Zarządu po zatwierdzeniu założeń organizacyjno – finansowych przez Radę Nadzorczą. 

4. Założenia organizacyjno – finansowe inwestycji powinny określać w szczególności: 

- standard techniczny i funkcjonalno – użytkowy budynków i lokali, 

- źródła finansowania inwestycji, 

- organizację obsługi procesu inwestycyjnego. 

5. Osoby, które oczekują na nowe mieszkania ze Spółdzielni obowiązane są uczestniczyć w 

kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów budowlanych i pokrywać inne 

zobowiązania Spółdzielni związane z budową, zgodnie z ustawą, postanowieniami 

statutu i regulaminu rozliczania inwestycji ewentualnie zapłacić cenę rynkową. 
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Rozdział V 

TWORZENIE I WYKORZYSTANIE FUNDUSZY SPÓŁDZIELNI 

§15 

1. Na fundusze Spółdzielni składają się rzeczy lub jako prawa majątkowe, czyli prawa do 

korzystania z rzeczy. Z powyższego wynika, że fundusz to suma wartości składników 

majątkowych zaangażowanych. 

Fundusz wskazuje na źródło pochodzenia składników majątkowych, rozumiane jako 

źródło ich finansowania, charakteryzujące jednocześnie prawo własności do majątku 

jednostki.  

2.  Funduszami zasadniczymi w Spółdzielni są:  

- fundusz udziałowy, 

- fundusz zasobowy. 

         Fundusz udziałowy  jest funduszem powierzonym i pochodzi z wnoszonych udziałów 

przez członków spółdzielni (spółdzielców). 

         Fundusz zasobowy powstaje z wpłat członków tytułem wpisowego oraz nadwyżki 

bilansowej przenoszonej na cele statutowe spółdzielni. 

3. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze: 

- fundusz udziałowy, 

- fundusz zasobowy, 

- fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 

- fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, 

- inne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§16 

1.  Fundusz udziałowy stanowi równowartość udziałów wniesionych przez członków 

Spółdzielni. 

2.  Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu udziałowego określa statut Spółdzielni. 

3. Fundusz udziałowy może ulec zmniejszeniu z tytułu: 

a) zwrotu udziałów członkowskich, 

b) przeznaczeniu funduszu na pokrycie straty bilansowej, w części 

przekraczającej fundusz zasobowy. 



19 
 

4. Zmienność funduszu udziałowego wynika przede wszystkim ze zmienności składu 

członków Spółdzielni. Przystąpienie członka do Spółdzielni powoduje wzrost funduszu 

udziałowego, wystąpienie ze Spółdzielni powoduje zaś obniżenie funduszu udziałowego. 

§ 17 

1.  Fundusz zasobowy tworzy się z następujących tytułów: 

- wpisowego – wnoszonego przez członków w wysokości określonej w statucie, 

- ujawnienia prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

- aktualizacji wyceny środków trwałych służących do całokształtu działalności 

Spółdzielni, 

- pozostałych tytułów, 

- nadwyżki bilansowej (na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia po 

zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego). 

- spłat środków finansowych z funduszu remontowego w związku z ich 

wcześniejszym wykorzystaniem  

2.  Środki    funduszu    zasobowego    pochodzące   z   wpłaty   wpisowego i nadwyżki 

bilansowej służą do finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni oraz na 

pokrycie straty bilansowej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

3. Fundusz zasobowy pomniejsza się o: 

- równowartość umorzenia środków trwałych niepodlegających amortyzacji, jeśli 

umorzenie to nie obciąża wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, 

- straty bilansowej Spółdzielni na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, 

- inne zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

- środki finansowe zapożyczone do realizacji zadań funduszu remontowego 

nieruchomości z ujemnym saldem funduszu remontowego. 

4. Dopuszcza się zapożyczenie środków zgromadzonych na funduszu zasobowym do 

realizacji zadań funduszu remontowego w szczególnie uzasadnionych  przypadku.  

- każdorazowo decyzja o zapożyczeniu środków musi być podjęta w drodze uchwały 

przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, z określeniem nieruchomości, na rzecz której 

pożyczane są środki, sposobu spłaty i celu wykorzystania środków, 

- spłata środków finansowych musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata – w 

wysokości nie mniejszej niż 1/3 wykorzystanych przez nieruchomość środków  rocznie. 
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§ 18 

Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych składa się z funduszu mieszkaniowego i 

funduszu budowlanego. 

§ 19 

1. Fundusz wkładów mieszkaniowych finansuje część kosztów budowy lokali mieszkalnych 

zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

2. Fundusz wkładów mieszkaniowych Spółdzielni tworzy się z : 

-  wpłat wkładów mieszkaniowych wniesionych przez członków Spółdzielni, 

-   z należnych lecz nie wniesionych przez członków Spółdzielni wkładów 

mieszkaniowych z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na budowę lokalu, zgodnie z 

art.36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. 

3. Fundusz wkładów mieszkaniowych ulega zmniejszeniu z tytułu: 

- wypłaty zwaloryzowanych wkładów po wygaśnięciu prawa do lokali według 

wartości rynkowej nie wyższej niż wartość przetargowa, 

- przeniesienia wkładu mieszkaniowego zmniejszającego wartość zasobów 

mieszkaniowych w wyniku wyodrębnienia lokalu i przeniesienia prawa własności, 

- umorzenia wkładów zasobów mieszkaniowych i zwiększenia umorzenia wskutek 

aktualizacji ich wyceny. 

§19a 

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. 

2. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, 

jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu 

przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami Statutu. 

3. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań 

Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład 

mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków 

publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia 

kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat z 

tytułu używania lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. 
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4. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest jego 

opróżnienie. 

§ 20 

1. Fundusz wkładów budowlanych 

Fundusz wkładów budowlanych finansuje w całości koszty budowy lokali mieszkalnych 

zgodnie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

2. Fundusz wkładów budowlanych Spółdzielni tworzy się z: 

- z wpłat wkładów budowlanych wniesionych przez członków Spółdzielni, 

-  z należnych lecz nie wniesionych przez członków Spółdzielni wkładów 

budowlanych z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na budowę lokalu, zgodnie z 

art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. 

3. Fundusz wkładów budowlanych ulega zmniejszeniu z tytułu: 

- wypłaty zwaloryzowanych wkładów według wartości rynkowej, nie niższej niż 

wartość przetargowa, w związku z wygaśnięciem spółdzielczych własnościowych 

praw do lokali(zwolnienie lokalu na rzecz Spółdzielni), 

- umorzenia wartości funduszu na skutek zużycia budynku, 

- przeniesienia wkładu budowlanego zmniejszającego wartość zasobów 

mieszkaniowych w wyniku wyodrębnienia lokalu i przeniesieniu prawa własności, 

- umorzenia wkładów zasobów budowlanych i zwiększenia umorzenia wskutek 

aktualizacji ich wyceny.  

§20a 

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia 

wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie 

uprawnionej wartość rynkowa, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska 

od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, 

zgodnie z postanowieniami Statutu. 

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego,  

a w wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na 

sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu –potrąca się kwotę niespłaconego 
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kredytu wraz z odsetkami. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. 

 

§ 21 

1. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych 

Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten 

fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia 

na ten fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami 

Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze własnościowe prawa do lokali zgodnie z art.6 ust.3 o spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

2. Celem tworzenia funduszu remontowego jest zabezpieczenie środków na pokrycie 

kosztów remontów do których jest zobowiązana Spółdzielnia i utrzymania zasobów 

mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. 

3. Spółdzielnia może tworzyć odpis na fundusz remontowy lokali użytkowych 

wynajmowanych.  

4.  Fundusz remontowy jest prezentowany saldami poszczególnych nieruchomości. Saldo 

Ma funduszu remontowego nieruchomości (nieruchomości z „+”) w pasywach  bilansu 

w grupie zobowiązań jako fundusze specjalne. Saldo WN ( nieruchomości z „-”) po 

stronie aktywów w grupie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.  

5. Fundusz remontowy tworzy się z: 

- odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

– wysokość odpisów ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni, 

- kwot otrzymanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w zasobach 

Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowi wydatek funduszu na remonty 

zasobów, 

- dofinansowania z zysku na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

- kredytów bankowych, 

- innych przychodów funduszu remontowego nieruchomości, 

- z funduszu zasobowego Spółdzielni zgodnie z § 17 ust. 4 niniejszego regulaminu. 

6. Z funduszu remontowego finansuje się: 
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- koszty remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, 

- pokrycie regresowych kosztów odszkodowania od Towarzystw 

Ubezpieczeniowych, 

- wymianę i zakup nowych środków trwałych do istniejących zasobów 

mieszkaniowych, 

- spłatę środków na fundusz zasobowy w przypadku nieruchomości, które 

korzystały ze środków zgromadzonych na funduszu zasobowym. Spłata środków 

finansowych powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata – rocznie w 

wysokości nie mniej niż 1/3 wykorzystanych przez nieruchomość środków. 

- pokrycie straty bilansowej po wyczerpaniu funduszu zasobowego i udziałowego. 

7. Ewidencja i rozliczanie wpływów i wydatków funduszu remontowego prowadzona jest 

odrębnie dla każdej nieruchomości. Różnica między wpływami a wydatkami z funduszu 

na remonty nieruchomości przenoszona jest do rozliczenia na rok następny. Opłaty 

miesięczne na fundusz remontowy ustalane są w zł/m2 powierzchni użytkowej lokali. 

8. Ewidencję rzeczową wykonanych remontów szczegółowo prowadzi kierownik 

administracji w książkach obiektów budowlanych. 

9.  Środki zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości nie podlegają zwrotowi 

użytkownikom lokali. 

10.  Rada Nadzorcza uchwala plany rzeczowo-finansowe gospodarki środkami funduszu 

remontowego  zasobów mieszkaniowych. Plany powinny zapewnić dla każdej 

nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali realizacji 

jednorodnego przedsięwzięcia remontowego (docieplenia budynków, wymiana 

instalacji itp.), z zastrzeżeniem § 22 niniejszego regulaminu.  

§ 22 

1. W przypadku, gdy wydatki funduszu remontowego mają być wyższe od zgromadzonych 

wpływów funduszu remontowego na danej nieruchomości, dopuszcza się możliwość 

udzielenia pożyczek wewnętrznych pomiędzy nieruchomościami. 

2.  Pożyczki wewnętrzne mogą być udzielane w szczególności na: 

 1) wykonanie robót budowlanych po klęskach żywiołowych i katastrofach budowlanych, 

 2) robót budowlanych zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia 

mieszkańców, 
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 3) planowane kapitalne remonty obiektów lub instalacji, 

 4) remontów instalacji gazowych i centralnego ogrzewania. 

3.  Pożyczka wewnętrzna podlega natychmiastowemu zwrotowi w przypadku podziału 

Spółdzielni i odłączenia kredytowanej nieruchomości oraz w razie wyodrębnienia 

własności wszystkich lokali w kredytowanej nieruchomości i przejścia pod jurysdykcję 

przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. 

4. Od 1 stycznia 2004 roku Spółdzielnia ewidencjonuje i rozlicza wszystkie wpływy 

 i wydatki na funduszu remontowym dla każdej nieruchomości. 

 Bilans otwarcia funduszu remontowego na 01.01.2014 rok będzie podstawą do 

równoważenia wpływów i wydatków funduszu remontowego poszczególnych 

nieruchomości. 

5. Gospodarowanie środkami funduszu remontowego powinno zapewnić dla każdej 

nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali 5 lat.  

6.  W przypadku wystąpienia ujemnego salda funduszu remontowego na danej 

nieruchomości, roczne wydatki funduszu nie mogą być wyższe niż 30% rocznego odpisu 

na fundusz remontowy danej nieruchomości. 

 W przypadku przekroczenia tego okresu konieczne jest podniesienie zaliczki na poczet 

funduszu remontowego. 

7.  Zarząd w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu, 

a w szczególności:  

- konieczności wykonania robót budowlanych będących następstwem klęski żywiołowej, 

katastrofy budowlanej bądź zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia 

mieszkańców danej nieruchomości 

- konieczności wykonania remontu obejmującego kilka elementów budynku bądź 

współfinansowanego ze środków publicznych np. z dotacji. 

 

§ 23 

1. Fundusze inne wynikające z przepisów prawa to m.in.: 

-  fundusz zasobowy finansujący  środki trwałe, 

- fundusz zasobowy na spłatę odsetek od kredytów, 

- fundusz wkładów zaliczkowych, 
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- fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny, 

- oraz inne fundusze własne. 

§ 24 

 Fundusz zasobowy finansujący środki trwałe finansuje budynki mieszkalne wraz z 

towarzyszącą im infrastrukturą, wybudowane z udziałem środków publicznych, w 

stosunku do których ma zastosowanie zapis art. 10 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

§ 25 

1. Fundusz zasobowy na spłatę odsetek i kredytów służy do przejściowego gromadzenia 

środków na sfinansowanie prowadzonego przez Spółdzielnię procesu inwestycyjnego 

oraz obsłużenia zobowiązań Spółdzielni wobec podmiotu kredytującego. 

2. Fundusz tworzony jest z wpłat członków i najemców lokali z tytułu obsługi rat kredytów 

a zmniejsza się poprzez spłatę rat kredytu. 

§ 26 

 Fundusz wkładów zaliczkowych 

Fundusz wkładów zaliczkowych powstaje z wpłat dokonanych przez członków 

(kandydatów) na poczet wkładów mieszkaniowych i budowlanych.  Z chwilą przejęcia 

lokalu do użytku następuje przeniesienie wkładu zaliczkowego na fundusz mieszkaniowy 

lub budowlany. 

§ 27 

1. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny tworzony jest w oparciu o art. 31  

ust. 4 ustawy o rachunkowości. 

2. Powstałą w skutek aktualizacji wyceny różnicę netto środków trwałych, odnosi się na 

fundusz aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału. 

3. Fundusz ulega zwiększeniu z tytułu różnicy aktualizacji środków trwałych oraz na skutek 

przeszacowania funduszu wkładów do wartości rynkowej lokalu. 

4. Fundusz ten z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5 ustawy o rachunkowości podlega zmniejszeniu 

o różnicę z aktualizacji środków trwałych oraz w przypadku wyksięgowania uprzednio 

zaktualizowanego funduszu wkładów w związku z ustanowieniem odrębnej własności. 
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Rozdział VI 

UREGULOWANIA W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI 

§ 28 

1. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących na należności posiadające zabezpieczenie  tj. 

należności w opłatach za mieszkanie do wysokości wkładów mieszkaniowych lub 

budowlanych. 

2. Odpisy aktualizujące można tworzyć na należności w opłatach za lokale użytkowe w 

najmie, po uprzedniej analizie prawdopodobieństwa ich ściągalności oraz po 

uwzględnieniu: 

-  przyczyn zwłoki w opłacie, 

-  czasu zalegania z opłatą, 

-  wyników indywidualnych monitów oraz sytuacji płatniczej kontrahenta. 

3. Decyzje o uznaniu za nieściągalne od poszczególnych dłużników należności Spółdzielni 

podejmuje Zarząd na wniosek Głównego Księgowego. Należności nieściągalne, zgodnie 

z art. 3 ust.1 pkt. 32c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości odpisuje się w 

pozostałe koszty operacyjne. 

 
 

„Rozdział VIa 

ZASADY WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W PUŁTUSKU 

I)  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 29 

1. Zasady Windykacji wierzytelności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
w Pułtusku określają tryb i zasady postepowania w zakresie dochodzenia zapłaty 
należności wynikających z zadłużeń dotyczących lokali. 

2. Zasady Windykacji mają zastosowanie w szczególności do wierzytelności powstałych  
z tytułu: 

1) opłat należnych od członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w 
Pułtusku, 

2) opłat należnych od członków Spółdzielni lub osób nie będących członkami Spółdzielni, 
którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
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3) opłat należnych od najemców (dzierżawców) użytkujących lokale w związku z 
prowadzoną w nich działalnością gospodarczą, 

4) opłat należnych od najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku, 

5) opłat należnych od właścicieli lokali – członków Spółdzielni oraz osób nie będących 
członkami - związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, 

6) opłat należnych z tytułu umownego jak i bezumownego użytkowania lokali przez 
członków Spółdzielni oraz pozostałych użytkowników mienia Spółdzielni. 

 3.   Za opłaty solidarnie wraz z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi 
członkami Spółdzielni lub osobami nie będącymi członkami Spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, odpowiadają stale zamieszkujące 
z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. 

4. Odpowiedzialność osób pełnoletnich wyszczególnionych w ust. 3 ogranicza się do 
wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego 
korzystania z lokalu. 

§ 30 

1. Działalność windykacyjna związana jest z monitorowaniem stanu zadłużenia 
użytkowników lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także 
podejmowaniem wszelkich czynności formalnoprawnych mających na celu odzyskanie 
zaległych opłat.  

2. Postępowanie windykacyjne dzieli się na 3 etapy:  

1) wstępne postępowanie windykacyjne prowadzone przez właściwe komórki 
organizacyjne Spółdzielni,  

2)  postępowanie sądowe,  
3)  postępowanie egzekucyjne.  

3.    Na każdym etapie postępowania wstępnego możliwe jest zawarcie ugody z dłużnikiem na 
spłatę zaległości czynszowych. Dopuszczalne jest również zawarcie ugody po uzyskaniu 
przez Spółdzielnię tytułu egzekucyjnego jednakże przed skierowaniem tytułu 
wykonawczego do egzekucji komorniczej, o ile dłużnik wystąpi z wnioskiem do Zarządu o 
zawarcie ugody na spłatę zasądzonych należności wraz z kosztami procesu.  

4.    Prowadzeniem windykacji należności wynikających z zadłużeń zajmuje się wyznaczony 
pracownik działu księgowości Spółdzielni we współpracy z radcą prawnym. 

§ 31 

1.   Od nie wpłaconych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc 
opłat, Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe od wartości zadłużenia zgodnie z saldem na 
ostatni dzień każdego miesiąca. 
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2.    Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy 
Spółdzielni.  

3.   W przypadku wystąpienia nadpłaty i braku pisemnego żądania użytkownika lokalu o jej 
zwrot zostanie ona zaliczona na poczet bieżących i przyszłych opłat. 

4.   Lokatorom nie przysługuje roszczenie o odsetki w przypadku wystąpienia nadpłaty opłat. 

§ 32 

1.  Na pisemną prośbę użytkownika lokalu, w sytuacjach uzasadnionych, Zarząd może podjąć 
decyzję o: 

1) rozłożeniu zaległości na raty, 
2) zawieszeniu naliczania odsetek, 
3) przesunięciu terminu zapłaty, 
4) odroczeniu terminu zapłaty zaległości, 
5) spisaniu ugody, 
6) odstąpieniu od żądania części naliczonych odsetek, 

2.   Odstąpienie od naliczania części odsetek może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku 
spłaty całości zadłużenia głównego. 

3.    Ze względu na ważny interes zobowiązanego Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu 
sytuacji materialnej i zdrowotnej oraz innych wskazanych w wniosku zdarzeń w rodzinie 
członka, może odstąpić od naliczania odsetek. 

§ 33  

W celu odzyskania zaległości w maksymalnie krótkim czasie i niedopuszczeniu do 
powiększania liczby dłużników, Spółdzielnia podejmuje działania prewencyjne m.in.: 

1) wywieszanie na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych informacji o wysokości 
zadłużenia mieszkańców poszczególnych budynków – co pół roku, w rozbiciu na 
informację:  

Okres zaległości                 liczba mieszkań                      kwota zaległości 

- poniżej jednego m-ca 

- do trzech miesięcy 

- do sześciu miesięcy 

- powyżej sześciu miesięcy 

- zadłużenie zasądzone 

Zadłużenie razem: 
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2)  wywieszanie na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych informacji o podjętych w 
roku ubiegłym (począwszy od danych za rok 2016) działaniach zmierzających do 
zmniejszenia zadłużenia w poszczególnych budynkach, t.j.: 

- liczba wystawionych informacji o zadłużeniu 

- liczba wystawionych wezwań do zapłaty 

- liczba spraw skierowanych do postępowania sądowego 

- liczba spraw skierowanych do postępowania egzekucyjnego: - egzekucji 
należności, wpis do Krajowego Rejestru Długów, egzekucji z własnościowego 
prawa do lokalu, egzekucji z wyodrębnionej własności lokalu, wpis zadłużenia do 
KW, postępowanie eksmisyjne – postępowanie sądowe i wykonanie.  

3)   Propagowanie korzystania z pomocy instytucji państwowych i samorządowych, np. 
pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego; 

4)   Pomoc przy zamianie mieszkań o dużym metrażu na mniejsze lub o niższym standardzie; 

5)   Współpraca z KRD: 

- pieczęć prewencyjna, stosowana na drukach opłat, 

- nalepki prewencyjne umieszczane w widocznych miejscach w klatkach schodowych 
budynków mieszkalnych, 

- klauzula – informacja o możliwości dopisania informacji o dłużniku do Krajowego 
Rejestru Długów. 

II)  WSTĘPNE POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE 

§ 34 

1.   W stosunku do dłużników o zaległościach nie przekraczających 1 m-ca specjalista ds. 
windykacji należności wysyła informację o zadłużeniu.  

2.   Informacja jest dostarczana przez wyznaczonego pracownika Spółdzielni do skrzynki 
pocztowej mieszkańca. 

§ 35 

1. W stosunku do dłużników z zaległościami powyżej 1 m-ca ale nie przekraczającymi  
3 miesięcznego wymiaru opłat przypadających na dany lokal, specjalista ds. windykacji 
należności wysyła wezwanie do zapłaty zwykłe.  

2.  W wezwaniu zwykłym określa się 7-dniowy termin do zapłaty zaległości wraz z należnymi 
odsetkami za zwłokę.  

3.  W wezwaniu informuje się dłużników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  
o możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, pomocy z Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz możliwości spłaty długu w ratach. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty 
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musi być w formie pisemnej, umotywowany i poparty niezbędnymi dokumentami. 
Wezwanie jest dostarczane za potwierdzeniem odbioru lub dostarczane za pokwitowaniem 
przez wyznaczonego pracownika Spółdzielni, a w przypadku braku odbioru wysyłane listem 
zwykłym. 

4. Dane o braku zapłaty w wyznaczonym terminie monitoruje specjalista ds. windykacji 
należności. 

§ 36 

1. Do dłużników zalegających z zapłatą powyżej 3 miesięcy specjalista ds. windykacji należności 
wysyła wezwania ostateczne do zapłaty (przedsądowe). W wezwaniu ostatecznym określa 
się 14-dniowy termin do zapłaty zaległości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i kosztami 
upomnienia (np. koszty wezwań, opłat pocztowych za wysyłki – koszty określa Zarząd 
Spółdzielni).  

2. Wezwanie zawiera informację, że niedotrzymanie terminu zapłaty spowoduje 
natychmiastowe skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego bez ponownego 
wezwania do zapłaty i umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Dodatkowe 
koszty takiego postępowania ponosi dłużnik.  

3. Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru do wszystkich osób dorosłych zamieszkujących w zadłużonym lokalu, bądź je 
doręczyć za pośrednictwem wyznaczonego pracownika Spółdzielni za pokwitowaniem. 

4. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia wezwania przez pocztę lub za pośrednictwem pracownika 
Spółdzielni, dokumenty zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą 
odmowy. W tym przypadku uznaje się, że wezwanie przedsądowe doręczone zostało w 
dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.  

§ 37 

1.  Raz na dwa miesiące (do 10 dnia m-ca następującego, z wyjątkiem: za maj-czerwiec do 20 
lipca i listopad-grudzień do 20 stycznia) przygotowywany jest wykaz lokali, w których 
występuje zadłużenie z tytułu opłat. 

2. Odpowiedzialny za windykację pracownik przedstawia Zarządowi Sp-ni zestawienie 
dłużników, wobec których powinny być wszczęte procedury windykacyjne w szczególności: 
wezwanie na rozmowę z Zarządem Spółdzielni, odcięcie dopływu ciepłej wody dłużnikom, 
skierowanie do postepowania sądowego, skierowanie do postępowania egzekucyjnego, 
skierowanie do wpisu dłużnika do KRD i.t.p. 

3.  W oparciu o przedstawione zestawienie Zarząd Spółdzielni wskazuje dłużników, wobec 
których mają być wszczęte poszczególne procedury windykacyjne. 

4. Odpowiedzialny za windykację zaległości pracownik zakłada zalegającym z zapłatą  
powyżej 3 miesięcy mieszkańcom akta windykacyjne. 
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5. Akta windykacyjne powinny zawierać wszystkie kopie dokumentów dotyczących zaległości 
oraz pisma wpływające, podania, udzielone odpowiedzi, notatki, sporządzone ankiety, 
upomnienia, wezwania do zapłaty, dowody doręczenia, dokumenty pozwalające określić 
aktualne dochody na osobę w rodzinie. 

6. Odpowiedzialny za windykację zaległości pracownik sporządza ankietę windykacyjną w 
której umieszcza dostępne informacje o dłużniku: 

Nazwiska i imiona wszystkich osób zamieszkałych w danym lokalu, ich daty urodzenia i nr 
PESEL, numery telefonów, informacje o dochodach w postaci zaświadczeń z zakładów 
pracy, ZUS, informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach. 

7. Dłużnicy zalegający z wnoszeniem opłat za użytkowanie lokalu przez okres 6 m-cy są 
wzywani przynajmniej dwa razy w roku na rozmowy z Zarządem w celu złożenia wyjaśnień 
co do powodów zadłużenia i proponowanych sposobów spłaty zadłużenia. Zarząd udziela 
jednocześnie dłużnikom informacji o konsekwencji dalszego zalegania z opłatami za lokal. 

8. Dłużnicy zalegający z wnoszeniem opłat za użytkowanie lokalu przez okres 6 m-cy mogą 
zostać pozbawieni dopływu ciepłej wody. Informacje o odcięciu dopływu ciepłej wody 
sporządza specjalista ds. windykacji.  

III) SĄDOWE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI  

§ 38 

1. W przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym w przedsądowym 
wezwaniu do zapłaty specjalista ds. windykacji przekazuje dokumenty niezbędne do 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego do Radcy Prawnego, wraz  
z dowodem uiszczenia opłaty sądowej. 

2. Specjalista ds. windykacji zakłada kartotekę sądową danej sprawy. 

3. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty lub wyroku i nieuregulowaniu przez dłużnika 
zasądzonych należności Radca Prawny występuje do Sądu o nadanie orzeczeniu sądowemu 
klauzuli wykonalności. Otrzymany tytuł wykonawczy staje się podstawą do wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego.  

4. Po zakończeniu postępowania na drodze sądowej prawomocnym orzeczeniem sądowym 
specjalista ds. windykacji wysyła wezwanie do dobrowolnej zapłaty w terminie 7 dni wraz 
z informacją o możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Długów. W przypadku braku 
zapłaty i uzyskaniu decyzji Zarządu, kieruje sprawę do egzekucji komorniczej.  

5. Przy zadłużeniu członków Spółdzielni przekraczającym dwunastokrotny wymiar opłat, 
Zarząd kieruje do Rady Nadzorczej wniosek o wykluczenie zadłużonego  
z członkostwa w Spółdzielni. 

6. Do zadłużonego wysyła się pismo, w którym zawiadamia się go o skierowaniu wniosku,  
o którym mowa w ust. 5 do Rady Nadzorczej z ustalonym terminem posiedzenia, na którym 
w/w wniosek ma być rozpatrywany. 
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7. Postępowanie określone w ust. 5 i ust. 6 jest wszczynane przez Zarząd wobec dłużników, 
którzy nie zawarli ze Spółdzielnią porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia i nie wywiązują 
się ze swoich zobowiązań określonych w porozumieniu, o którym mowa  
w § 45. 

8. Decyzję o wykluczeniu (bądź oddaleniu wniosku o wykluczeniu) podejmuje Rada Nadzorcza 
w formie uchwały. Informacje o tej uchwale wraz z odpowiednim pouczeniem (w 
szczególności o możliwości i trybie odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków) 
Spółdzielnia przesyła dłużnikowi. 

9. Z dniem uprawomocnienia się uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu Zarząd stwierdza 
wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i nalicza opłaty za bezumowne 
korzystanie z lokalu w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej.  

10. W przypadku, gdy wykluczonemu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu Zarząd 
wzywa wykluczonego do opuszczenia tego lokalu w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia 
prawa do lokalu. 

11. Jeżeli w terminie 3 miesięcy wykluczony nie opuści lokalu, do którego posiadał 
spółdzielcze lokatorskie prawo, Zarząd niezwłocznie  po upływie tego terminu, kieruje 
pozew o jego eksmisję z tego lokalu. 

12. W przypadku, gdy do lokalu, na którym powstało zadłużenie wykluczony ma spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności Zarząd żąda, we właściwym 
trybie procesowym, sprzedaży tego prawa w drodze licytacji.  

13. Jeżeli właściciel lokalu, stanowiącego odrębną własność, zalega długotrwale z zapłatą 
należnych od niego opłat, Zarząd żąda w trybie procesu, sprzedaży prawa do lokalu w 
drodze licytacji. 

14. W celu zabezpieczenia oznaczonej i równoważnej określonemu zadłużeniu wierzytelności 
Spółdzielni Zarząd jednocześnie z działaniami określonymi w ust. 12  
i ust. 13 występuje o wydanie dalszego tytułu wykonawczego celem wpisania hipoteki na 
nieruchomości dłużnika i przygotowuje niezbędne dokumenty, które przekazuje Radcy 
Prawnemu celem złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej oraz wniosku o wpisanie 
hipoteki.  

15. W razie złożenia tytułu wykonawczego do Komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie 
egzekucji, Spółdzielnia może uzyskać kolejny tytuł wykonawczy niezbędny do ujawnienia 
hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. 

IV)  KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW (KRD)  

§ 39 

1. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych przewiduje się możliwość umieszczania 
danych dłużników Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Długów(KRD).  

2. Sporządzanie i składanie wniosków do KRD należy do zadań specjalisty ds. windykacji i 
wymaga akceptacji Zarządu.  

3. Umieszczanie danych dłużników w KRD powinno nastąpić zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 
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oraz Umowie o współpracy z dn. 22 lipca 2015r. Regulaminie Zarządzania danymi 
Krajowego Rejestru Długów.  

4. Przed umieszczeniem danych w KRD specjalista ds. windykacji informuje dłużnika  
o zamiarze umieszczenia informacji o nim w Rejestrze i wzywa go do spełnienia 
świadczenia, wyznaczając mu do tego dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie 
terminu niezwłocznie sporządza odpowiedni wniosek.  

V)  WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W TRYBIE EGZEKUCJI KOMORNICZEJ 

§ 40 

1.   W przypadku braku zapłaty długu o której mowa w § 39 ust 4 specjalista ds. windykacji 
uzyskuje akceptację Zarządu i kieruje sprawę do egzekucji komorniczej za pośrednictwem 
Radcy Prawnego.  

2.   Jeżeli w ciągu 3 –ech miesięcy od daty doręczenia zajęcia określonych wierzytelności nie 
rozpocznie się przekazywanie przez Komornika środków finansowych na konto Spółdzielni 
specjalista ds. windykacji przeprowadza rozmowę telefoniczną z Komornikiem o stanie 
postępowania egzekucji w danej sprawie i sporządza na tę okoliczność notatkę służbową.  

3.   W przypadku wystosowania przez Komornika pisma o wysłuchaniu Wierzyciela co oznacza 
bezskuteczność egzekucji roszczeń pieniężnych i zapowiedzią umorzenia postępowania 
specjalista ds. windykacji przekazuje Radcy prawnemu niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma teczkę windykacyjną dłużnika celem 
zaopiniowania dalszego postępowania w sprawie.  

4.   W zależności od okoliczności sprawy, między innymi wielkości zadłużenia oraz tytułu 
prawnego do lokalu mogą być zgłoszone dalsze wnioski egzekucyjne np. o zawieszenie 
postępowania egzekucyjnego. Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, bądź 
prawie odrębnej własności można zgłosić wniosek o rozszerzenie toczącego się już 
postępowania egzekucyjnego o egzekucję z nieruchomości i prowadzenie egzekucji z tych 
praw. Wniosek powyższy sporządza Radca prawny po uzgodnieniu i akceptacji Zarządu.  

5.    W przypadku bezskuteczności egzekucji roszczeń pieniężnych specjalista ds. windykacji 
weryfikuje terminy przedawnienia w celu niedopuszczenia do przedawnienia 
wierzytelności. 

VI) DALSZE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE DOCHODZENIE ZASĄDZONYCH 
NALEŻNOŚCI  

§ 41  

1. W przypadku wydania przez Komornika postanowienia o umorzeniu postępowania 
egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji specjalista ds. windykacji analizuje 
możliwości spłaty zadłużenia w najbliższym czasie biorąc pod uwagę możliwość uzyskania 
przez dłużnika np. źródła dochodu w postaci świadczenia emerytalnego (nr PESEL), bądź 
na podstawie innych informacji wynikających z ankiety (świadczących o tym, iż sytuacja 
materialna dłużnika po upływie określonego czasu może się zmienić np. osoby młode 



34 
 

mogące podjąć zatrudnienie) w celu określenia terminu ponownego wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego. Określenie terminu ponownego wszczęcia egzekucji winno 
również uwzględniać zabezpieczenie roszczeń Spółdzielni poprzez przerwanie biegu 
przedawnienia przez czynność egzekucyjną (np. roszczeń odsetkowych w danej sprawie).  

2. Specjalista ds. windykacji przekazuje specjaliście ds. członkowsko-mieszkaniowych 
dokumenty niezbędne do opracowania wniosku o pozbawienie członkostwa. Po podjęciu 
Uchwały przez Radę Nadzorczą i po jej uprawomocnieniu Zarząd Spółdzielni wzywa 
dłużnika do opróżnienia lokalu wyznaczając mu w tym celu 3 miesięczny termin.  

3. Po bezskutecznym upływie terminu i uzyskaniu decyzji Zarządu, specjalista ds. 
członkowsko-mieszkaniowych przygotowuje dokumenty do wniosku o wszczęcie 
postępowania eksmisyjnego i przekazuje je Radcy Prawnemu.  

4. Radca Prawny wnosi pozew do Sądu o eksmisję, a po uprawomocnieniu się wyroku 
występuje do Sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Po jej uzyskaniu kopie 
tytułu wykonawczego przekazuje do specjalisty ds. członkowsko-mieszkaniowych.  

5. Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych przesyła do Burmistrza Miasta Pułtusk 
poświadczoną kopię wyroku eksmisyjnego, w którym ustanowiono prawo do lokalu 
socjalnego wraz ze stosownym wnioskiem.  

6. Postępowanie egzekucyjne związane z eksmisją z lokalu wszczyna i prowadzi specjalista 
ds. członkowsko-mieszkaniowych przy współpracy i pod nadzorem Radcy prawnego.  

7. Procedura eksmisji :  

1) Po otrzymaniu lokalu socjalnego, specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych 
sporządza wykaz lokatorów posiadających zadłużenie i kwalifikujących się do 
eksmisji na podstawie wyroku eksmisyjnego oraz w oparciu o dostępne w dziale 
informacje.  

2) Zarząd Spółdzielni typuje osoby do eksmisji na podstawie następujących kryteriów:  

- powierzchnia otrzymanego lokalu,  

- zadłużenie,  

- liczba osób zamieszkujących w danym lokalu,  

- informacja administracji o danym lokatorze (skargi, interwencje, uciążliwość).  

3) Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu, specjalista ds. członkowsko-
mieszkaniowych sporządza pismo do lokatora o dobrowolnym opuszczeniu 
zajmowanego lokalu mieszkalnego. Pismo lokatorowi dostarcza za potwierdzeniem 
pracownika Spółdzielni. Ponadto wysyła pismo do Burmistrza Miasta Pułtusk o 
wytypowanej osobie lub rodzinie do eksmisji.  

4) W przypadku niezastosowania się lokatora do wyznaczonego terminu na 
opuszczenie lokalu, Radca Prawny przy współpracy z specjalistą ds. członkowsko-
mieszkaniowych sporządza wniosek egzekucyjny do komornika o wykonanie 
eksmisji.  

5) Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem eksmisji tj.:  

- zorganizowanie transportu,  

- zorganizowanie pracowników do przeprowadzki z lokalu, 

- zabezpieczenie pomieszczenia magazynowego, 
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- wymeldowanie osób eksmitowanych,  

- dopełnienie wszelkich spraw z Urzędem Miejskim w Pułtusku i w temacie 
gotowości lokalu do zasiedlenia  

wykonuje Dział Administracji. 

6)   Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych odpowiedzialny jest za: 

- dopełnienie wszelkich formalności z komornikiem na ustalony dzień wykonania 
eksmisji,  

- wniesienie zaliczki do komornika.  

VII) Dochodzenie odszkodowania od Gminy w związku z nieprzyznaniem lokalu socjalnego 
na podstawie prawomocnego wyroku eksmisyjnego.  

§ 42 

1. Po otrzymaniu pisemnej odmowy przyznania lokalu socjalnego, która uniemożliwia 
wykonanie eksmisji, Zarząd składa stosowny wniosek wraz z dokumentami o wypłatę 
odszkodowania, wyznaczając Gminie termin 30 dni.  

2. Po bezskutecznym upływie 30 dniowego terminu określonego we wniosku o wypłatę 
odszkodowania specjalista ds. windykacji wysyła do Gminy wezwanie do zapłaty 
odszkodowania w terminie 14 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego. Zarówno wniosek o wypłatę odszkodowania jak wezwanie do 
zapłaty winny być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 
bezpośrednio przez pracownika Spółdzielni, za potwierdzeniem odbioru.  

VIII ) SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

§ 43  

1.    Specjalista ds. windykacji zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań kwartalnych, 
półrocznych, rocznych z działań windykacyjnych dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego 
Zgromadzenia.  

2.     Specjalista ds. windykacji raz w roku (na dzień 31 października) wysyła do użytkowników 
lokali mieszkalnych i użytkowych potwierdzenia sald. W przypadku wystąpienia zaległości 
potwierdzenie salda należy traktować jako wezwanie do zapłaty.  

3. Potwierdzenie salda w chwili doręczenia winno być podpisane własnoręcznie i czytelnie 
przez pełnoletniego użytkownika lokalu. 

4. W razie niezgodności stanu należności stwierdzonych przez użytkownika lokalu, 
zobowiązany on jest w wyznaczonym terminie uzgodnić ze Spółdzielnią stan należności na 
dany dzień. W przeciwnym wypadku saldo uznawane jest za zgodne. 

IX)  UGODA W ROZŁOŻENIU DŁUGU NA RATY 
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§ 44 

1.  Na każdym etapie procedury windykacyjnej dłużnik może zawrzeć ze Spółdzielnią 
porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia. 

2. W tym celu dłużnik składa pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni z dołączonymi 
niezbędnymi dokumentami, przedstawiając przyczynę powstania zaległości  
i proponowany termin ratalnej spłaty wierzytelności. 

3. Spłata zadłużenia może być rozłożona na raty tylko w przypadkach, gdy zadłużenie 
powstało w związku z obowiązkiem wnoszenia opłat za lokale mieszkalne. 

4.     Ugoda w rozłożeniu długu na raty może być zawarta jeśli Spółdzielnia nie złożyła jeszcze 
pozwu o eksmisję dłużnika lub pozwu z żądaniem sprzedaży lokalu dłużnika. 

5.     Podstawą ratalnej spłaty zadłużenia jest porozumienie w formie uchwały Zarządu. 

6.     Przedmiotowe porozumienie zostanie automatycznie rozwiązane gdy: 

- wpłaty dłużnika w jakimkolwiek momencie umownego okresu spłacenia będą niższe  
od wynikających z umowy, 

- dłużnik będzie zalegał z bieżącymi opłatami wynikającymi z postanowień statutu 

7. Porozumienie na ratalną spłatę określonego zadłużenia może być zawarte tylko jeden raz. 

8.    W przypadkach szczególnych, uzależnionych przede wszystkim stopniem realizacji przez 
dłużnika  jego zobowiązań wynikających z nie dotrzymania warunków pierwszego 
porozumienia, Zarząd może wyrazić zgodę na zawarcie kolejnego – drugiego lub, co 
najwyżej trzeciego porozumienia na ratalną spłatę reszty zadłużenia, które było 
przedmiotem porozumienia powiększonego o ewentualny przyrost zadłużenia. 

9.     Brak zapłaty którejkolwiek raty w terminie lub wpłaty w niepełnej wysokości, spowoduje 
natychmiastową wymagalność pozostałej części należności wraz z ustawowymi 
odsetkami od nieterminowej zapłaty. 

10. Wraz z wnioskiem o rozłożenie na raty dłużnik zobowiązany jest załączyć dokumenty 
pozwalające określić aktualne dochody na osobę w rodzinie (za miesiąc poprzedzający 
datę złożenia wniosku). 

Należą do nich między innymi: 

- decyzja ZUS z aktualnym odcinkiem renty, emerytury, 

- zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach, 

- zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające prawo do zasiłku osoby bezrobotnej, okres 
pobierania  zasiłku i jego wysokość, 

- decyzja Urzędu Prawy o utracie prawa do zasiłku osoby bezrobotnej, 

- zaświadczenie z ZUS w przypadku osoby nie pobierającej renty lub emerytury,  
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- decyzja Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości i okresie otrzymywanej pomocy, w 
przypadku gdy otrzymywana pomoc finansowa stanowi jedyne źródło dochodu w 
rodzinie osoby samotnej, 

- udokumentowanie innych źródeł dochodu np. otrzymywanych alimentów- ich wysokość 
powinna być potwierdzona kopią wyroku sądu bądź pisemnym oświadczeniem osoby 
zainteresowanej, spisanym w obecności przedstawiciela jednostki prowadzącej sprawę; 
ewentualnie należy przedłożyć odcinek o wysokości otrzymywanych alimentów z ZUS, 

11.  Wnioski o rozłożenie należności na raty kompletowane są przez specjalistę ds. windykacji 
należności.  

§ 45   

W przypadku nie dotrzymania przez dłużnika terminów spłaty ustalonych w porozumieniu, 
sprawa niezwłocznie kierowana jest na drogę postępowania windykacyjnego, którego tryb jest 
określony w niniejszych Zasadach windykacji wierzytelności. 

§ 46 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach windykacji wierzytelności obowiązują 
postanowienia statutu Spółdzielni i odpowiednie ustawy.” 
 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Pułtusku 

w dniu 19.11.2019 r.  Uchwała nr 19/2019 i  obowiązuje z dniem podjęcia. 

 
 
Traci moc dotychczas obowiązujący„ Regulamin zasad gospodarki finansowej” , zatwierdzony 
przez Radę Nadzorczą Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pułtusku w 
dniu  21.11.2013 r. Uchwała nr 6/2013.  
 
 
Sekretarz Rady Nadzorczej     Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
    Katarzyna Kozakiewicz               Zbigniew Sepełowski 
 

    
 

 


