Załącznik nr 2 do uchwały RN KSM
nr 91 2015z dnia 31.08.2015r.

REGULAMIN
F U N D U S Z U NA N A B Y C I E G R U N T Ó W
WEDŁUG AKTUALNYCH PODZIAŁÓW
GEODEZYJNYCH
NA CZAS REALIZACJI ZADANIA
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku – Białej
Tekst jednolity (sierpień 2015)

uchwalony przez Radę Nadzorczą
w dniu 31.08.2015 r.

I.

PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES REGULACJI

§ 1.
1. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem zostały ustalone na podstawie:
1) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2003r. Nr 119
poz. 1116 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze ( Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z
późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości ( Dz. U. z 2005 r.; Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r.; Nr
102, poz. 651 z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r.; Nr 16, poz. 93
z późn. zm.),
6) Statutu Spółdzielni,
z uwzględnieniem
7) Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1/2011 z dnia 29 stycznia 2011 roku w sprawie
nieodpłatnego zbycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania działek, wydzielonych
geodezyjnie z nieruchomości, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni,
położonych wokół nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi na
rzecz każdoczesnych właścicieli lokali będących współużytkownikami wieczystymi
nieruchomości zabudowanych,
8) Uchwały nr 10/2012 z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie uzupełnienia kierunków rozwoju
działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na lata 2011-2015, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia nr
43/2011 z dnia 18.06.2011r.,
9) Uchwały nr 11/2012 z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/2009 Walnego
Zgromadzenia z dnia 07.02.2009r. w części obejmującej jej punkt 2;
10) Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmiany
uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7/2012 z dnia 30.06.2012r. w sprawie podziału nadwyżki
bilansowej.
2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady tworzenia Funduszu oraz gospodarowania jego
środkami.
II. DEFINICJE
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 KSM
 Spółdzielni
– należy przez to rozumieć Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową;
 Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Funduszu na nabycie gruntów
według aktualnych podziałów geodezyjnych na czas realizacji zadania Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej;
 RN KSM – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
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Funduszu - należy przez to rozumieć fundusz na nabycie gruntów według aktualnych
podziałów geodezyjnych na czas realizacji zadania, utworzony zgodnie z § 88 ust. 2 pkt. 6
Statutu Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
Nieruchomości- należy przez to rozumieć jedną z 53 nieruchomości, pozostających w
zarządzie KSM, zabudowanych budynkami mieszkalnymi:
- po dokonaniu darowizn, o których mowa w uchwale WZ nr 1/2011 z dnia 29.01.2011 i
powiększeniu danej nieruchomości o działkę/działki wokół budynków, zgodnie z w/w
uchwałą, poprzez połączenie ich w księdze wieczystej nieruchomości zabudowanej w jedną
powiększoną nieruchomość,
- lub poprzez powiększenie ich o działkę/działki wokół budynków w inny sposób, w
szczególności w trybie postępowania administracyjnego o scalenie i podział nieruchomości;
wykaz Nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
Kosztach ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego- należy przez to rozumieć
opłaty sądowe i notarialne, związane z ustaleniem jednego terminu użytkowania wieczystego
działek, które, w wykonaniu Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr
1/2011 z dnia 29 stycznia 2011 roku, mają być, po nieodpłatnym zbyciu udziałów w działkach
wokół budynku na rzecz właścicieli lokali w budynku, połączone w jedną powiększoną
Nieruchomość, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, dla celu nabycia prawa
własności/przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z udzieleniem
bonifikaty dla powiększonej nieruchomości;
Cenie – należy przez to rozumieć cenę zakupu od Gminy Miasto Bielsko – Biała prawa
własności Nieruchomości, z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty, powiększoną o
ewentualne koszty wycen Nieruchomości, ewentualne koszty ujednolicenia terminów
użytkowania wieczystego, koszty postępowania w sprawie powiększenia nieruchomości w
trybie postępowania administracyjnego o scalenie i podział nieruchomości oraz koszty
notarialne i opłaty sądowe związane z nabyciem prawa własności, w części przypadającej na
udział w Nieruchomości, przypadający na Spółdzielnię oraz na udziały w nieruchomości,
związane z własnością lokali, których przynajmniej jeden z współwłaścicieli był Członkiem
spółdzielni;
Opłacie – należy przez to rozumieć opłatę za przekształcenie przez Gminę Miasto Bielsko –
Biała prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nieruchomości, z uwzględnieniem
udzielonej bonifikaty, powiększoną o ewentualne koszty wycen Nieruchomości, ewentualne
koszty ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego, koszty postępowania w sprawie
powiększenia nieruchomości w trybie postępowania administracyjnego o scalenie i podział
nieruchomości oraz koszty notarialne i opłaty sądowe związane z przekształceniem w prawo
własności, w części przypadającej na udział w Nieruchomości, przypadający na Spółdzielnię
oraz na udziały w nieruchomości, związane z własnością lokali, których przynajmniej jeden z
współwłaścicieli był Członkiem spółdzielni;
Zwrocie bonifikaty- należy przez to rozumieć zwrot udzielonej bonifikaty w Cenie lub
Opłacie, o ile, zgodnie z przepisami prawa, obowiązek takiego zwrotu zostanie nałożony na
KSM, a nie uzyska ona równowartości zwrotu od osoby trzeciej;
Zakończeniu realizacji zadania- należy przez to rozumieć nabycie prawa własności
/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wszystkich
Nieruchomości i ujawnienie prawa własności Nieruchomości w księgach wieczystych;
Użytkowniku lokalu mieszkalnego – należy przez to rozumieć osobę będącą członkiem
KSM, posiadającą tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w postaci spółdzielczego
lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub
posiadającą prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach KSM lub też osobę
nie będącą członkiem KSM, posiadającą tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w postaci
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własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub posiadającą prawo
odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach KSM;
Członku spółdzielni- należy przez to rozumieć użytkownika lokalu mieszkalnego, wpisanego
do rejestru członków KSM na dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta o nabyciu prawa
własności nieruchomości/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości, w której tej osobie przysługuje prawo do lokalu w budynku, położonym na
danej Nieruchomości.

III. TWORZENIE I PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

§ 2.
Fundusz jest celowym funduszem własnym Spółdzielni, na którym gromadzone są środki
przeznaczone na realizację zadania, w postaci nabycia gruntów według aktualnych podziałów
geodezyjnych, przez co rozumie się nabycie prawa własności Nieruchomości, w miejsce
dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego.
Fundusz tworzony jest ze środków, pochodzących z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego)
Spółdzielni, przeznaczonych na Fundusz uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków KSM o
podziale nadwyżki bilansowej.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2/2012 z dnia 8.11.2012r. na Fundusz
przeznaczona została część z nadwyżki bilansowej za 2011r. w wysokości 1.130.000,00 zł
(jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych).
Zapotrzebowanie Funduszu dla realizacji całego zadania zostaje określone szacunkowo jako
105% iloczynu wartości przekształcenia 1 m2, wynikającego z Opłaty dla nieruchomości przy
ul. Roztoki 3 oraz powierzchni wszystkich Nieruchomości- na dzień uchwalenia aneksu nr 1
do Regulaminu 1.265.100,00 zł, przy czym dla potrzeb określenia zapotrzebowania Funduszu,
do powierzchni Nieruchomości nie wlicza się powierzchni, przypadającej w
Nieruchomościach na lokale użytkowe, będące własnością Spółdzielni.
Zapotrzebowanie Funduszu jest aktualizowane, jeśli określona Opłata w przeliczeniu na 1 m2
spowoduje określenie wartości przekształcenia 1 m2 w wysokości wyższej niż obliczona,
zgodnie z ust. 4. Zapotrzebowanie Funduszu jest w takim wypadku przeliczane z
uwzględnieniem najwyższej wartości Opłaty dla 1 m2 dla nieruchomości.
Zapis ust. 5 stosuje się także, jeśli rzeczywiste rozliczenie pokrywanych z Funduszu kosztów
poszczególnych Nieruchomości, powoduje konieczność zwiększenia lub zmniejszenia
zapotrzebowania Funduszu.
Przeliczenia aktualnego zapotrzebowania Funduszu dokonuje Zarząd Spółdzielni, informując
o tym RN KSM wraz z podaniem informacji o stanie procesu realizacji zadania. Uchwały o
zwiększeniu zapotrzebowania Funduszu podejmuje RN KSM, o ile zgromadzone na Funduszu
środki nie zabezpieczają procesu realizacji zadania.
Do czasu zgromadzenia środków w wysokości, odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu
Funduszu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w projekcie podziału nadwyżki
bilansowej, przedstawianym Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd proponuje przekazanie
odpowiedniej części nadwyżki na Fundusz, o ile został do tego zobowiązany w treści uchwały
Rady Nadzorczej o zwiększeniu zapotrzebowania na Fundusz.
Jeżeli zgromadzone na Funduszu, środki przekraczają wartość aktualnego zapotrzebowania, o
którym mowa w niniejszym paragrafie, stanowią one rezerwę Funduszu.
§ 3.

1. Ze środków Funduszu pokrywane są następujące koszty, dotyczące każdej z Nieruchomości:
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1.1. Bezzwrotnie:
1.1.1 Koszty ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego;
1.1.2 Cena lub Opłata;
1.1.3 Zwrot bonifikaty;
1.2. Zwrotnie:
1.2.1 Koszty, wymienione w p. 1.1.1 i 1.1.2, obciążające właścicieli lokali, nie będących
członkami Spółdzielni, o ile złożą oni do Spółdzielni pisemne oświadczenie wraz z wnioskiem
i deklaracją spłaty kosztów, pokrytych czasowo z Funduszu w nie więcej niż (3) trzech
miesięcznych ratach, płatnych łącznie z opłatami za utrzymanie i eksploatację lokalu (tzw.
czynszem).
Alternatywnie właściciel lokalu, nie będący członkiem Spółdzielni, może pokryć koszty
poprzez płatność bezpośrednio dla Gminy Miasto Bielsko- Biała.
1.2.2 Wzór oświadczenia, o którym mowa w p. 1.2.1, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
2.
W celu jednoznacznego potwierdzenia finansowania ze środków Funduszu, odrębnie
potwierdza się, że z Funduszu pokryte zostają koszty, o których mowa w ust. 1.1.2, dotyczące
Nieruchomości, położonej przy ul. Matusiaka 11, w kwotach:
2.1. 14.025,76 zł /opłata za przekształcenie przez Gminę Miasto Bielsko – Biała prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w/w Nieruchomości/
2.2. 159,90 zł /wycena prawa użytkowania wieczystego w/w Nieruchomości/
Suma: 14.185,66 zł,
które zostały wydatkowane przed uchwaleniem niniejszego regulaminu w roku 2012, w związku z
przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nieruchomości, które nastąpiło
na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Bielsko- Biała z dnia 2.08.2012r. ostatecznej z dniem
5.11.2012r.
IV. GOSPODARKA FUNDUSZU
§ 4.
1. Środki, zgromadzone na Funduszu podlegają zaewidencjonowaniu (przypisaniu) i rozliczeniu
indywidualnie dla każdej Nieruchomości zgodnie z ust. 2-4, przy czym odrębnie

prowadzona jest ewidencja i rozliczenie powierzchni, przypadającej
Nieruchomościach na lokale użytkowe, będące własnością Spółdzielni.

w

2. Zaewidencjonowanie środków na danej Nieruchomości polega na podziale aktualnej wartości
środków Funduszu przez ilość m2 powierzchni wszystkich Nieruchomości i pomnożenie tak
uzyskanej wartości dla 1 m2, przez powierzchnię danej Nieruchomości (przypisanie do
Nieruchomości).
3. Koszty, przypisane w czasie realizacji zadania do danej Nieruchomości, stanowią dotyczące
jej, rzeczywiście poniesione koszty, o których mowa w § 3.
4. Koszty zwrotne, o których mowa w § 3 ust. 1 p. 1.2 zasilają Fundusz.
5. Środki, przeznaczone na Opłaty, dotyczące powierzchni, przypadającej w

Nieruchomościach na lokale użytkowe, będące własnością Spółdzielni, podlegają
odrębnemu ewidencjonowaniu (przypisaniu) i rozliczeniu.

1.
2.

§ 5.
Środki Funduszu ewidencjonowane są na oddzielnym koncie Spółdzielni, z przeznaczeniem
wyłącznie na cele określone w § 3 niniejszego Regulaminu.
Gospodarkę Funduszem, zgodnie z zasadami, określonymi w niniejszym Regulaminie, prowadzi
Zarząd Spółdzielni.
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1.
2.

3.

§6
Uznanie funduszu odbywa się na podstawie polecenia księgowania.
Obciążenie funduszu odbywa się na podstawie umowy zakupu prawa własności gruntu lub
ostatecznej decyzji Gminy Miasta Bielsko – Biała w sprawie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności - dla Nieruchomości, której nabycie dotyczy oraz na podstawie
innych dokumentów, stanowiących potwierdzenie poniesienia kosztu, finansowanego z
Funduszu.

Obciążenie Funduszu, w zakresie powierzchni, przypadającej na lokale użytkowe, będące
własnością Spółdzielni, odbywa się zgodnie z decyzją Gminy Miasta Bielsko-Biała w
sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na
podstawie innych dokumentów, stanowiących podstawę poniesienia kosztu,
finansowanego z Funduszu, w zakresie dotyczącym lokali użytkowych.
§7
1. W okresie realizacji zadania, w corocznym sprawozdaniu Zarządu KSM przedstawiany jest
raport z realizacji zadania, obejmujący m.in. zestawienie Nieruchomości, w stosunku do
których zadanie zostało wykonane oraz koszty, wydatkowane z tego tytułu z Funduszu w
zestawieniu z przypisanymi środkami.
2. Wstępne rozliczenie Funduszu następuje po zakończeniu realizacji zadania w odniesieniu do
wszystkich Nieruchomości, na mocy uchwały RN KSM.
3. Po wstępnym rozliczeniu utrzymuje się na stanie Funduszu co najmniej 5% wartości
zapotrzebowania Funduszu, aktualnego na dzień rozliczenia i obliczonego wg zasady,
określonej w §2 ust.5, przez okres co najmniej 6 lat od dnia realizacji zadania dla ostatniej
Nieruchomości, nie krócej jednak niż do czasu wygaśnięcia w stosunku do KSM roszczeń o
zwrot bonifikaty, na potrzeby zabezpieczenia ewentualnego obowiązku zwrotu bonifikaty.
4. W razie zwiększonego rzeczywistego zapotrzebowania na potrzeby zabezpieczenia lub zwrotu
bonifikaty, stosuje się odpowiednio § 2 ust. 7 i 8.
5. Ostateczne rozliczenie Funduszu następuje po wygaśnięciu w stosunku do KSM roszczeń o
zwrot bonifikaty lub zrealizowaniu wszystkich takich roszczeń w odniesieniu do wszystkich
Nieruchomości, na mocy uchwały RN KSM.
6. W razie pozostania na koncie Funduszu środków po rozliczeniu ostatecznym, zostaną one
przedstawione do decyzji Walnego Zgromadzenia przy podejmowaniu najbliższej decyzji w
przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub w przedmiocie wykreślenia Funduszu ze
Statutu KSM.

V. USTALENIA KOŃCOWE
§ 8.
1.
2.

3.

Regulamin został uchwalony uchwałą 91/2015 Rady Nadzorczej z dnia 31.08.2015 r. i wchodzi
w życie z dniem podjęcia uchwały.
Załączniki:
Załącznik 1: wykaz Nieruchomości,
Załącznik 2: wzór oświadczenia,
stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa i statutu.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu funduszu na nabycie gruntów według aktualnych podziałów geodezyjnych na czas
realizacji zadania

OŚWIADCZENIE (WZÓR)
Jako właściciel/-e odrębnej własności lokalu, położonego w Bielsku- Białej,
……………………………………………………………………………………………………………….
(adres)
oraz współużytkownik/-cy wieczysty/-wieczyści
nieruchomości gruntowej,
………………………………………………………… w ……………… części,

objętej

KW

1.

wyrażam zgodę na nabycie przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz innych
współużytkowników
wieczystych
nieruchomości,
objętej
KW
………………….…………………………….. prawa własności tej nieruchomości w drodze jej
zakupu lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;

2.

zobowiązuję się do poniesienia kosztów, związanych z nabyciem prawa własności
nieruchomości w części, przypadającej na mój udział w nieruchomości, na podstawie
ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Bielsko- Biała lub umowy sprzedaży;

3.

wnoszę o tymczasowe, zwrotne pokrycie związanych z nabyciem prawa
własności/przekształceniem w prawo własności kosztów, przypadających na mój udział, ze
środków Funduszu na nabycie gruntów według aktualnych podziałów geodezyjnych na czas
realizacji zadania- funduszu własnego Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku- Białej;

4.

Deklaruję zwrot kosztów, przypadających na mój udział, pokrytych tymczasowo przez
Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową ze środków Funduszu, na rzecz Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielsku- Białej na pierwsze wezwanie, w nie więcej niż (3) trzech
miesięcznych ratach, w wysokości, wskazanej przez Spółdzielnię, płatnych łącznie z opłatami
za utrzymanie i eksploatację lokalu (tzw. czynszem).

……………………………………….
(podpis/y)
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