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REGULAMIN
FUNDUSZUNAREMoNTYZASoBowMIESZKANIOWYCH- ; Społdzielni Mi.r"kaniowej "FAMPA'' 

w Jeleniej Górze.

Rozdział |
POSTANOWIENIA OGOLNE

$1
Podstawa Prawna

1.Ustawaz|5-12-2000r.ospółdzielniachmieszkaniowych(1.tDZ.IJz
2003 r. nr 1 19 poz' 1116 zpóźntĄszymi zmianami)'

Ż. Ustawa , dn,ai tip"u I99i r.Prawo budowlane ('t' Dz'U ' z2003 r' nr

2O7 poz. Ż|6 zpoźniejszymi zmianami)'

3. Ustaw azdniall marca 2OO4r. ovAT {s'LDz'IJ'z2OO4r'nr54 poz' 535

z p oźntĄ szymi zmi anami)'

4. Statut Społdzielni'

$2
Definicje

1. Lokal - samodzielny 1okal mieszkalny, 1okaluzytkowy w tvm garaż'

2. |JŻytkownik lokalu :

Il członekSpołdzielni posiad ający społdzielcze własnoŚciowe prawo do

lokalu, r^ r^r.^r,, nip
2i posiad acz społdzieiczegowłasnoŚciowego prawa do lokalu nie będący

ózłonkiem Spółdzielni,
3/ właŚciciel loialu będący członkiem Spółdzielni'

4l właściciel lokalu nie będący członkiem Społdzielni'

5/ najemca lokalu,
6l uiykownik lokalu bez tytułu prawnego'

3. Nieruchomość - działka gruntn'zabrrdŃana budynkiem lu! budynkami

mieszkaln y^i, guriużam\,fudynkiem trafostacji i innymi budowlaml oraz

działkaniezabu?owana' dla której jest za.łożona księga wieczysta'

4. Powierzchnia użytkowa lokalu ,iuno*ią.a podstaw ęrozLtczenia kosztów i

wymiaru opłui- pl*i"."chr'ia uzytkowa lókaiu 
'ujeta 

w Uchwale Zarządu w

,pra*i" ot ..sienia przedmiotu odrębnej własności lokali :

Il d.aspóŁdzie|cr.go *łu'nościowego i'u'u do loka'u, powierzchnia

użykowa lokalńez pomies zczęn przynależnych'

Ż l dIaortuno'i*.: 
"a'ęunej 

własnosci tot'atu, powier zchntauzytkowa 1okalu

r azęm z p omleszczęniami pr zynależnymi'
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5. Budynek - obiekt budowlan y wrazz wbudowanymi instalacjami i

urządzeniami t.c1'nicznymi, t'ory jest na try?1. Zwwany z gruntem'

wydzie1o ny Zprzestrzeni ,upo^oćąprzegrod budowlanych oraz posiada

fundamentY i dach'

6. obiekt budownictwa mieszkaniowego - to budynek mieszkalny stałego

zamtęszkuniu *_ivń jednorod zinny - Polska.Klasyfikalj1 !!1et<tow

Budowlanych (rńóńl 1 1 1, dwu i wielorodzinny - PKoB 1 12.

7. obiekt infrastruktury towarzys zącej budownictwu mieszkaniowemu :

1 / sieci rozprowa dzające, wraz, irLąar"niami, obiektam i i przyłączami do

budynków mieszkalnych,
Żl urządzenia i zagospodarowanie terenu, w szczegolnoŚci drogi wewnętrzne'
_ 

|u.i.i''gi, dojści a,-dojazdy, zie\en i mała architektura,

3 l urządzńi u, * i 

".i 
*o óo ci ągow e, kanaltzacyj ne' cieplne,

el ektro ęn er gety czne, gazow e i tęl ekomunikacyj ne

8. obiekt małej architektury - to niewielki obiękt obejmujący m. In' : obiekty

architekturv ońoJowej, Śmietnik obiekt uzytkowy sŁużący rekreacji

co dziennej l at'' piaskownica, huŚtawka' drabinka'

9. Zasoby mieszkaniowe - budynki mieszkaln e) wraz Z wyposażeniem

techni cznv-"r".rp.łni aj ąc e j e budynki ni emi e szkalnę Z wyp o S a żeni em

techniczn y^ łiłrrrąirln ui uzbiojenie terenów, na których znajdują się te

budYnki.
1o.odpisnafunduszremontowy-jednostkowawartoŚćzłna1m,

powierzch'i 1;[J; na1iczanajóst * opłacie zaużywanie lokalu na pokrycie

kosztow remontów nięruchomośct' z czego 
"

1ldiaspołdzielcZęgowłasnościowegopraw?dolokalu,powierzchnia
u ż yko w a 1 okaltrb ez p o mi e s zczen pr zy nal'eżnych'

2l dlaustanowionej odrębnej własnoŚci l'okalu, powierzchnl'auzytkowa lokalu

z p o mi e szczenLami pr zyna\eżnymi'

1 1 . Ś;ńczenie - obowiążek uzytkowników lokali do uczestnlczenla w

finansowaniu kosztów remontów poprzęZ fundusz remontowy

nieruchomości.
12. Dofinansowanie - środki pochodzące ze Środkow wspolnych (np' zysku)'

niepodlegając,ezwrotowi,przekazywanęnapodstawieuchwałWalnego
Zgromadr"niuCzłonkow na sfinansowanię w całości lub częŚci kosztów

remontÓwreaiizowanychpoprzezfundusz^remontowvni1|omoŚci.
13. Fundusze remontowe nieruchomoŚci : fundusze ręmontowe tworzone z

połączentafunduszy...o,'to*y"hpo,,",ego1nychbudynkówwchodzących
w skład tych nieruchomoŚci
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Rozdział II
ZASADY OGOLNE

$3

1. Na finansowanie wszelkich robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo

Budowlane(zwyłączentembudowy)'przeprowadzanychwzaruLdzanych
nieruchomoŚciach Spółdzieln atwói,v tonou'" na remonty zasobów

mieszkaniowYch'
Ż. Z funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych wykonywane Sąwszelkie

działantatechni czn. * t okul ach olr azczęŚ ci ach-w spo lnych ni eruchomo Ś ci' z a

wyjątkiemnaprawobciązającychuzytkownikalokalu,okreŚlonychw

',ńójutu'ninie 
Napraw i Remo.ntów''' 

.l^'.,1-nlr^h frxrnt,
3. W za1ężności "J'ńi.:' 

carealizowanych robot budowlanych tworzy Slę :

1i fundusze remontowę porr"rćguŃ.n nieruchomoŚci' przy czym w ramach

funduszy remontowych nieruJłrońos.i ewidencj ę i r oz\tczenie przychodow

i kosztów, p;;;;;isię r'a budynki wchodzące w skład tych

nieruchomoŚci' t 1 -^L^:*
4.obowiązekŚwiadczenianafunduszremontowynieruchomoŚcimają

uzytkownicy lokali znajdujących się w tej nieruchomoŚci'

5. Swiadc zęniena fundus" r.*orrtowynieruchomoŚci rea\izowane jest w formie

odpisunafunduszremontowynieruchomoŚcitworzonyzfunduszy
remontow v"ł|ió'r"i"eo1nyci' budynków wchodzących w skład tych

nieruchomości.
6. Wysokość Świad Qzefllena fundusz remontowy nieruchomoŚci powinna być

określona ".' ;" 
J;ńie planu potrzeb'remontowych bud1mku' obiektów

infrastruktury towar zyszącęJoiaz obiektów małej architektuY, * oparciu o

dokonanęprzeg|ądytechniczną,,*,g1ędnieniemstopniapilnościrobót
remontow y"ó:;;o'ony.h do reati"ńina okres kolejnych pięciu lat' w

ramach rocrny chplanow remontowych'

7. Srodki ,grońdrón. nu funduszu remontowym nieruchomoŚci nie podlegają

zwrotowi uzYtkownikom lokali'

8. Nadwyzt<i sroJtów na funduszach remontowych nieruchomoŚci przechodzą

do wykor zysIanl'aw latach następnych' 
-L -^*nnf^.,,.,nh ' '

9. W trakcie rea|tzacjipięcioletnielo ptan'' potrzeb'.''"on]-::Th dopuszcza Slę

zmianęwysokoŚci s*iua.'enia ia h'nd"ś' ręmontowy w ramach rocznych

planów remontowych'
10.Dofinansowanie kosztów remontów ze Środkow wspólnych będzie udzielane

wyłącznie."ł"'r."*Społdzielni,napodstawieuchwałyWalnego
Z gr omadzenla C zł o nko w'
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l l. WysokoŚć oraz sposob dofinansowania na podstawie uchwały Walnego

Zgromadzenia okreŚla Rada Nadzorczą na wniosek Zarządu.

Rozdział III
FUNDUSZ REMoNTowY NIERUCHOMoŚCI

$4

l. Fundusz Rernontowy nieruchomoŚci tworzony jest w celu finansowania
kosztow remontów nieruchomości i powstaje zpołączenia funduszy
renrontowych poszczegolnych budynków wchodzących w skład tych
nieruchomoŚci.

2' Fundusz Remontowy nieruchomoŚci tworzony jest z :

1i odpisu na Fundusz Ręmontowy nahczanęgo w danej nieruchomości, w
podziale na budynki,

2l kar umownych z tytułu reallzacjt umów na roboty remontowe w
nieruchomoŚci'

3 1 od szkod owań uzyskany ch z t5Ąułu ubezpi e Czenla n i erucho m o ś ci'
4l dofinansowania zpodziaŁu nadwyzki bilansowej na podstawie uchwał

Wa l nego Zgr omadzenia Członków,
5/ kredyow bankowych,
ó/ dofi nansowania środkami instytucj i samorządowych, Unii Europej skiej,
7 l inrlychprzychodów funduszu remontowego nieruchomoŚci.

3. Srodki Funduszu Remontowego nieruchomoŚci przęznacza się na :

l / finansowanie kosztów remontów nieruchomości,
2l regresy z tytułu wyrządzonych szkód,
3i spłatę kredyów i odsetek bankowych,

Rozdział IV
wYSoKoSC ŚwrłocZEN NA FUNDUSZ

REMoNTowY NIERUCHoMOŚC I

ss

l . Podstawą okreŚleniapotrzeb remontowych są okresowe kontrole
nieruchomoŚci - przeg|ądy roczne i pięcioletnie.

2.Dane zawarte w protokołach kontroli stanowiąpodstawę do sporządzenia
zestawienia robot ręmontowych nieruchomości zpodziałem na budynki,

i nftastrukturę i małą architekturę.
3. Zestawienie, o ktorym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do sporządzenla

planu robot remontowYch.
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4. Plan robot remontowych nieruchomoŚci powinien być sporządzony na okresy

pięcioletn ię t realizowany poprzęZrorrnLplany robot remontowych'

5. Podstawądo "riui.niu 'yrot 
os.i miesięcznych ŚwiadczennaFundusz

Remontowy nieruchomości, w podziale na poszczególne budynki powinny być

1/ wyceniony pię.ioletni plan robot remontowych zpodziaŁem na

poir"r"góine lata jego realiZaqI)

Żipowterźchntalokali w budynku' w tym ' ,,^, .n1,, -ha.z nnn
- dla spół driJ;;;;"własnoŚciowego prawa do lokalu -bęz pomleszczen

przyna\eżnych, .1 1'^1-_

- d1a ustano*ńej odrębnej własności loka1u - razemzpom'eszczenlaml

przyna\eŻnymi'
ri ónós realtzacjiplanu robot remontowych'

4/ wysoko s. .*lni.rurn. go do finans ow ani a pr zy Znane go uchw ałą Walne go

Zgr omadzenira (dotyciy tylko członków Społdzielni)'

5/ stan środkow Funduszu Remontowego napoczątek kazdego roku'

6. Roczne plany robot remontowych, ktoie bę9ąkonkretyzowały zakres Toczny

remontów, ffio94 być podstu*ł oo ewentualnych korekt wysokości

Świadczenia na Fundusz n..rroniowy nieruchómosci, * p:d"-.i'-: nu budynki'

7. Wysokose *i*Ę" znegoŚwiadczeniu nu Fundusz Remontowy nieruchomoŚci'

w podziar. n'u.rjynkiiustalanabędzie w następujący sposób :

Il dlaspółdzielc ZegowłasnoŚciowego prawa do lokalu : wartoŚć robót

remontow ychprzyjęta do ,"irrućiińa okres pięciu tat g9wje]<szona lub

pomniejs ,onui *vnir. na Fundusżu Remontowym na dzięn 1 stycznia roku

r ozp o czy".j *. *" 
"oi 

ęci o 1 etni okre s r eaIizaĄi pl anu, po dzi el on a pr Zez

powierzcr''łń "zv,r.o*ą 
tych lokal i (bezpomi^eszc zei przynaleznych) i

wynik podzielony na 60 miesięcy'

2l d|austanowionej odrębnej własńoŚci lokalu : wartoŚć robot remontowych

przyjęta doiiitirucji na okres pięciu |aj o9yiet<Szona lub pomniejszona o

wynik na Funduszu Remonto*y'n n a d7iin 1 stycznia roku rozp oczynającego

p i ęc i o 1 etnt ;|;;;1; ^iń'.pl 
ar,.r, p o dziel on a pr ZęZ p owi erzchni ę uzytkow ą

tych lokali z pomie szczeniamjnpiiynut"żnymii wynik podzielony na 60

miesięcy. . - s^^-.^ -n1rll l
8.WysokoŚcplanowanychwydatkównaremontywdanymrokuniemoze

przekoczyćsta,'.',posiadanychśrodkównaFunduszuRęmontowym
budYnku.
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9. W przypadku koniecznoŚci wykonania remontów, które spowodować mogą

r ażący wzro st mi e s i ęczne go Świ ad czenia na Fundusz Remo ntowy

nieruchomoŚci/budynku lub w przwadku przebudowy budynkow i obiektów'

zmianysposobu przygotow uniu 
"i"płei 

wódy uzytkowej, parkingow - zakres

robot i wie1koŚć Świadczen IafiaFuńdusz Ręmontowy winny byćuzgadniane

z tlż5ltkownikami lokali. Decyzjeo przystąpienju do realtzacji robot

podej muj e Rada Nadzorcza po *r iz"ni, 
-Żgody 

przezuzy'tkowników lokali

zwy|<łą*ięt r"os.ią głosow. 
^W 

tiakcie spłaty kosztow wykonanych robót'

*yror.ose j*iadc"#a na Fundusz Remontowy może być zwiększona po

wyrazeni.' 
" 

go Jv p' zez uŻytkowników lokali zw ykłąwi ększo Ś ci ą gł o sów'

10. Jezeli w okreŚttnym budynku wydatki na remonty przekroczyły stan

posiadanych Środkow Fuńduszu Ręmontowego (wystąpił ujemny wynik

Funduszu n.1.I1ontowego) Rada Nadzorcz a, nawniosek Zarządu podejmuje

decyzję o 
"*i|kr"e.'iu 

i"ysokoŚci Świadczenia na Fundusz Remontowy'

o"ćvźjitaka nie wymaga zgody uzytkownikow lokali'

Rozdział
POSTANOWIENIA

v
KONCOWE

$6

Regulami n zostałuchwalony w dniu il'\&łł/l 
' 
, 

U-'hy il\2' fla{Iyy
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mocą obowiązujuc"Jo" ia /L' 'a/&'M?'v' ' ' '
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