
R E G U L A M I N

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO 
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – 

WŁASNOŚCIOWEJ „ZORZA” W MYŚLENICACH 

I.   Podstawy prawne

§  1
Podstawę  tworzenia  funduszu  remontowego  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko 
Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach  stanowią:

  Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1560),

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z  2013 poz. 1222, z późniejszymi zmianami ),

 Statut Spółdzielni.

II.   Postanowienia ogólne

§ 2
Niniejszy  regulamin  określa  szczegółowe  zasady   gromadzenia  i  wydatkowania  środków 
funduszu  remontowego,  na  remonty  zasobów  mieszkaniowych,   w  Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „ZORZA”  w Myślenicach.  

§ 3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. „Spółdzielni” – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko- 
Własnościową  „ZORZA”  w Myślenicach,   

2. „użytkowniku lokalu” – rozumie się przez to osoby fizyczne albo osoby prawne 
     posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz 
     osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego,
3. „funduszu” – rozumie się przez to fundusz remontowy przeznaczony na remonty  
    zasobów , pochodzący z odpisów na ten fundusz obciążających koszty gospodarki 
    zasobami mieszkaniowymi,
4. „nieruchomości wspólnej” – należy przez to rozumieć grunt oraz części budynku 
    i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
5. „mieniu Spółdzielni” – należy przez to rozumieć:

- nieruchomości  zabudowane  budynkami  lub  innymi  obiektami  budowlanymi  oraz 
lokale o innym przeznaczeniu położone w budynkach mieszkalnych lub wolnostojących 
służące do prowadzenia działalności administracyjnej, handlowej, usługowej, itp., 

- nieruchomości  zabudowane urządzeniami  infrastruktury technicznej  ( drogi, parkingi, 
chodniki, place zabaw, place gospodarcze, altany śmietnikowe itp.) oraz urządzeniami  i 
sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanego  z funkcjonowaniem osiedla, 

- nieruchomości niezabudowane,
6. „remoncie” – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie  budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu  pierwotnego,
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r. „regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin funduszu remontowego  
    Spółdzielni.

III.  Tworzenie funduszu

§ 4
1. Fundusz  remontowy  Spółdzielni  tworzy  się  w  celu  zabezpieczenia  środków  na 

finansowanie  remontów zasobów mieszkaniowych i mienia Spółdzielni.
  
2. Jednostką rozliczeniową funduszu remontowego jest powierzchnia użytkowa lokali 

mieszkalnych  i lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5
Fundusz remontowy tworzony jest w szczególności:

a) z odpisów w koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi – stosownie do przepisów 
art. 6, ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

b) z  kwot  otrzymywanych  od  firm  ubezpieczeniowych  za  szkody  powstałe  
w  danej  nieruchomości,  których  koszt  likwidacji  stanowił  wydatki  funduszu 
remontowego w danej nieruchomości,

c) z  kwot  uzyskanych  z  tytułu  kar  umownych  i  odszkodowań  za  wady  
i usterki wykonawców robót remontowych w danej nieruchomości,

d) z  kwot  uzyskanych  z  tytułu  kar  umownych  za  zwłokę  w  realizacji  remontów, 
względnie  w  usuwaniu  wad  i  usterek  pobieranych  od  wykonawców  robót 
remontowych,

e) z  nadwyżki  bilansowej  w  przypadku  podjęcia  stosownej  uchwały  przez  Walne 
Zgromadzenie,

f) z innych tytułów.

            § 6
1. Rada Nadzorcza ustala wysokość odpisu na fundusz remontowy dla poszczególnych 

nieruchomości, biorąc pod uwagę potrzeby remontowe danej nieruchomości zawarte w 
planie remontów.

2. Odpis o którym mowa w ust. 1 ustala się w zł/m2 powierzchni użytkowej lokali.

IV.  Wykorzystanie funduszu

§ 7
1. Fundusz remontowy przeznaczony jest do finansowania w szczególności:

> remontów nieruchomości wspólnych,
> remontów mienia Spółdzielni,
> napraw bieżących części wspólnych nieruchomości i mienia Spółdzielni,
>  remontów wynikających z decyzji organów Nadzoru Budowlanego, Sanepidu itp.,
> kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych,
> spłat  rat i  odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie robót 

remontowych,
> spłat rat i odsetek od zobowiązań wynikających z programu dociepleń,
> zwrotów  użytkownikom  lokali  kosztów  robót  remontowych  wykonanych  przez 

nich we własnym zakresie za zgodą Spółdzielni.
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2. Fundusz remontowy danej nieruchomości  może być wykorzystany na remonty innych 
    nieruchomości. Zwrot środków wykorzystanych z innych nieruchomości winien nastąpić w 
    terminie nie dłuższym niż 5 lat z zastrzeżeniem § 11.

3. Przekroczenie funduszu remontowego danej nieruchomości może nastąpić w 
    Szczególności w wyniku: 

>   potrzeby poszerzenia remontu  planowanego,

>   wykonania decyzji organów Spółdzielni,

>  wykonania  robót  remontowych,  ze  względu  na  zagrożenie  życia  i  mienia 
mieszkańców,

> wykonania  remontów  wynikających  z  decyzji  organów  Nadzoru  Budowlanego, 
Sanepidu itp.

§ 8
1. Ze środków funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości finansuje się:
    -  remonty części wspólnych nieruchomości, które nie służą do wyłącznego użytku 
       użytkownikom lokali w szczególności: fundamenty, ściany (z kanałami wentylacyjnymi i 
       spalinowymi), stropy, korytarze, klatki schodowe, piony instalacji (rynny, rury 
       spustowe), instalacje gazowe bez urządzeń gazowych, instalacje centralnego ogrzewania, 
       ciepłej i zimnej wody, piony kanalizacyjne  oraz balkony,
    - remonty mienia Spółdzielni.

2. Ze środków funduszu remontowego finansowane są remonty wykonane przez 
wykonawców obcych  i własną grupę remontowo-konserwacyjną. W sytuacji wystąpienia 
nadwyżki kosztów utrzymania  grupy  remontowo-konserwacyjnej,  nadwyżkę tę  rozlicza 
się proporcjonalnie  do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. 

§ 9
1.  Remonty  w  Spółdzielni  wykonywane  są  na  podstawie  planów  rzeczowo-finansowych 

remontów, zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

2. Plany rzeczowo-finansowe remontów sporządza się z podziałem na  nieruchomości, biorąc 
pod uwagę stan funduszu remontowego, wraz z naliczeniem rocznym.

3. Podstawą  opracowania  planu  remontów   powinny  być  okresowe  przeglądy  stanu 
technicznego  budynków,  budowli  oraz  ewidencjonowane  dane  o  awariach  i 
uszkodzeniach,  które  wystąpiły  poprzednio,  a  których  obowiązek  usunięcia  ciąży  na 
Spółdzielni.

4. Przy opracowywaniu projektów  planów rzeczowo-finansowych remontów, Zarząd  bierze 
pod uwagę potrzeby remontowe wynikające z:      

                                                                                                                       
       a)  likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich,
       b)  zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

c)  spełnienia wymagań ochrony środowiska,
       d)  zachowania bezpiecznego charakteru remontu,
      e)  stopnia zużycia lub uszkodzenia elementów technicznych budynków i budowli,
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f) zaleceń pokontrolnych wynikających z przeglądów lub decyzji uprawnionych 
organów,

g) wniosków przyjętych do realizacji przez organy Spółdzielni.

5. Jeżeli współczynnik  zadłużenia danej nieruchomości budynkowej z tytułu użytkowania 
lokali jest wyższy niż 30%,  uwzględnienie prac remontowych na rzecz tej nieruchomości 
w planie rzeczowo-finansowym remontów jest możliwe tylko w przypadku konieczności 
wykonaniu  zaleceń  pokontrolnych  organów  nadzoru  budowlanego,  albo  usunięcia 
skutków  awarii  uszkodzeń,  a  także  usunięcia  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa 
użytkowników lokali.  Współczynnik zadłużenia wylicza się również dla danego lokalu, 
jeżeli  w  lokalu  tym  planowane  jest  wykonywanie  prac  remontowych  obciążających 
Spółdzielnię.

V.  Postanowienia dodatkowe
§ 10

1.  Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie 
wpływów i wydatków funduszu remontowego. Ewidencja i rozliczenie wpływów i 
wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości  powinny uwzględniać 
wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

2. Nadwyżkę lub niedobór funduszu remontowego nieruchomości przenosi się do rozliczenia 
na rok następny.

3. Saldo funduszu remontowego Spółdzielni nie powinno wykazywać wyniku ujemnego na 
koniec roku kalendarzowego. 

§ 11

1. W przypadku podjęcia przez właścicieli na podstawie art. 241 ustawy o spółdzielniach  
     mieszkaniowych uchwały, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu 
     nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, a 
     także wyodrębnienia własności wszystkich lokali w danym budynku Spółdzielnia rozlicza 
     niezwłocznie z  wszystkimi właścicielami lokali tej nieruchomości zaewidencjonowane 
     wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty 
     nieruchomości.
2. Rozliczenie jest dokonywane na podstawie prowadzonej przez Spółdzielnię ewidencji 
    funduszu remontowego.
3. Rozliczenie funduszu remontowego polega na zwrocie właścicielom nadwyżki funduszu 
    remontowego niewykorzystanego lub żądaniu od właścicieli zwrotu niedoboru funduszu 
    remontowego przypadającego na tę nieruchomość.
4. Zasady rozliczenia funduszu remontowego określone w ust. 1 -3 dotyczą również 
    przypadku przeniesienia własności pojedynczego lokalu w budynku, który na dzień 
    przeniesienia własności ma status wspólnoty mieszkaniowej. 
 

VI.   Postanowienia końcowe

1.Regulamin uchwalono  na  posiedzeniu  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni w  dniu 14.12.2017 
   r., nr protokołu 14/2017,  Uchwała  nr  33/2017 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
2.Traci moc Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w  Spółdzielni 
   Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zorza” w Myślenicach zatwierdzony Uchwałą 
   Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2015 r., numer 2/2015.
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