
REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO
Społ dziel n i Budowlano Mies zkan iowej Na uczyciel i

w Warszawie ul. Korzona 115

s1

Sp łdzielnia na podstawie Art. 6 ust. 3 i 4Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
sp łdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. Z2001 r. Nr 4 poz' 27 z poŹniĄszymi
zmianami ) oraz $ 53 ust. 1 punkt 1 Statutu, tworzy fundusz na remonty zasobow
mieszkaniowych zaś odpisy na ten fundusz obciąŻająkoszty gospodarki zasobami
stanowiącym i m ien ie społdzielni.
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Fundusz na remonty, o ktorych mowa w S 1 tworzy się z:
1 . odpisow od lokali mieszkalnych, uŻytkowych i miejsc parkingowychlgaraŻyl,

stanowiących część budynk w mieszkalnych .

2. odpisow od miejsc parkingowych/garaŻyl i lokali uŹytkowych, wbudowanych w
inne budowle oraz miejsc postojowych na terenie społdzielni obciązające koszty
gospodarki zasobami społdzielni.

3. Kwot uzyskanych od wykonawcow z tytułu kar umownych i odszkodowa za wady
i usterki z tytułu robÓt remontowych.

4. Dochod w uzyskiwanych z likwidacji lub zbywania środk w tru'r'ałych zaliczanych
do zasob w mieszkaniowych.

5. Kredyt w bankowych udzielonych na cele remontowe danego budynku.
6. oprocentowania rachunkow i lokat bankowych załoŻonych ze środk w funduszu, o

ile nie przeznacza się ich na pokrycie biezących kosztow eksploatacji zasobami .

7. Dodatkowych, wpłat członk w finansujących w części ustalone z nimi zadania
remontowe.

8. Kwot uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za szkody, powstałe w zasobach
Społdzielni, ktÓrych koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu remontowego.
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Środkami, o ktorych mowa W s 2 dysponuje Zarząd Społdzielni w oparciu o Plan
Rem ontowy S połd zie l n i zaMlierdzony przez Rad ę N adzo rczą S połd zie l n i .
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Środki z funduszu remontowego przeznaczone są na:

1. Finansowanie kosztow napraw i remontow zasobow społdzielni .
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2. Spłatę kredytów z tytułu wybranych robót remontowych '

3. Budowę lub rozbudowę infrastruktury osiedlowej.
4. Usuwanie wad technologicznych.
5' Pokrywanie regresowych obciązeń towarzystw ubezpieczeniowych za szkody

losowe w wymiarze przekraczającym wysokośÓ odszkodowania własnego
społdzielni.

6. Refundację samodzielnie wykonanych przez uŻytkownika lokalu remontow lub
napraw, wchodzących w zakres obowiązkow Społdzielni i w częŚci kosztów na nią
przypadających wg osobnych u regulowań.
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1. Zfunduszu remontowego nie finansuje się napraw i remontow, które zgodnie z
ogólnie obowiązującymi przepisami, obciązają uzytkownikow lub właścicieli lokali
mieszkalnych i uzytkowych.

2' Koszty remontów, ktÓre obciązają właŚcicieli lokali nie będących Członkami
Społdzielni na mocy Art' 4 ust' 4 Ustawy o społdzielniach mieszkaniowych
oraz na mocy Art. 14 ust. 't Ustawy o własności lokali rozlicza się w pełnej
wysokości w częŚciach przypadających na zajmowaneprzez nich ich lokale.

s6

1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach mozliwość przejściowego
angazowania wolnych środków pienięznych z funduszu remontowego na pokrycie
niedoboru w gospodarce zasobami spółdzielni.

2. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach mozliwość angazowania wolnych
środków z tego funduszu na przedterminowe spłaty kredytow, obciązających
fundusz remontowy.

3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach moŻliwość przejściowego
uzupełnienia tego funduszu wolnymi Środkami z funduszu zasobowego lub z
rachunku obrotowego społdzieln i'

4. DecyĄę W Sprawach, o ktorych mowa w ust' 1 - 3 podejmuje Zarząd Społdzielni za
uprzednią zgodąRady Nadzorczej.
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Nie wykorzystane w ciągu roku środki z funduszu remontowego przechodzą na
następny rok obrachunkowy'
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1' Sfinansowanie z funduszu remontowego robot okreŚlonych w $ 4 ust' 6 moze
nastąpić na pisemny wniosek uzytkownika lokalu mieszkalnego po ich
wcześn iejszym zakwa l ifikowan i u oraz Uzgod n ien iu ze Społdziel n ią'

2. Nie przyjmuje się do kwalifikacji technicznej wniosków uzytkowników lokali, ktorzy
na dzień złoŻenia wniosku posiadają zadłuŻenie w ustalonych opłatach na rzecz
spółdzielni.

3. Nie realizuje się wyzej określonych wypłat refundacji uzytkownikom lokali,
zadłuŻonym w opłatach na rzecz Spółdzielni w dacie za miesiąc, w ktorym
oznaczono wcześniej wypłatę tych środkow.
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1. WysokoŚć odpisów na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych, uzytkowych
oraz garaŻy wbudowanych w budynki mieszkalne we własności lub uzytkowaniu
CzłonkÓw Społdzielni oraz osob nie będących Członkami uchwala Rada
Nadzorcza na wniosek Zarządu'

2. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu moŻe ustalió dodatkowe stawki odpisów na
fundusz remontowy, na sfinansowanie przyszłych remontów urządzen
szczególnych, będących na Wyposazeniu budynków ( np. węzłów cieplnych lub
urządzeń dŹwigowych ).
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Stawki odpisow przeznaczonych na remonty naliczane W ramach opłat za
uzytkowanie mieszkań lub lokali uzytkowych i garazy, stanowiących koszt gospodarki
zasobami winny uwzględniaÓ:

1. Wielkośćfaktycznych potrzeb w zakresie remontow i konseru,uacji zasobów
2. Stan środkow na funduszu
3. Pokrycie finansowe wcześniej wykonanych remontow
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Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18'02.2008 r.

Uchwała nr 0110212008 .
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