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REGULAMIN
przetargu na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu

i przeniesienia własności w Spółdzielni Mieszkaniowej ,rZAKRZEwoo'
w Elblągu

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniolvych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119,

1.

poz. I I I 6, z późniĄszymi zmianami),
Ustawa prawo spółdzielcze (Dz.U. z2003 r. Nr l88' poz. 1848, zpóźniejszymi zmianami),
Statut Spółdzielni.

PRZEPISY oGÓLNE
$1

Regulamin niniejszy ustala zasady procedury przetargoweJ oraz określa zasady korzystania
Z usług biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w zaklesie wyszukiwania osób zairte-
resowanych ustanowieniem na ichrzecz własności lokali i przeniesienia własności.
Przetargowi w trybie niniejszego Regulaminu podlegają lokale mieszkalne wolne w sensie
plawnym' co do których Wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,bądź
spóŁdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego' a lokal został opróżniony i ptzeka-
zany Spółdzielni.
Przetarg ogłasza się nie później niŻ w ciągu 1 miesiąca od protokolarnego przejęcia lokalu
przęz Spółdzielnię.
ogłoszenie o przetargu moze być zamieszcza^e w prasie lokalnej lub na tablicy ogłoszeń
w Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni www.zakrzewo.e1blag.pl lub na planszy
informacyjnej telewizji lokalnej Vectra lub na terenie osiedla w większych placówkach han-
dlowo-usługowych lub na portalach internetowych.
Termin przetatgu na|eŻy vłyznaczyć tak, aby między datą obwie szczenia, a terminem przetargu
upłynęło co najmniej 14 dni kalendarzowych.

$2
Przetarg przeprowadza się w formie :

1) przetarguustnego nieograniczonego - licytacja,
2) przetargu ustnego ograniczonego,
3) przetargu pisemnego nieograniczonego
4) przetargu pisemnego ograniczonego.
Przetargustny ma na celu uzyskanie najwyŻszej ceny.Przetargpisemny ma na celu wybór naj-
korzystniej szej oferty
Pruetarg ograniczony organiĄe się, jeżeli warunki przetatgowe mogą byó spełnione tylko
przez ograniczoną liczbę osób.
o zastosowanej formie przetargu decyduje Zarząd Spółdzielni.
W przetargu mogą braó udział zarówno osoby ftzyczne jak i prawne.
Wartość wywoławcząptawawłasności lokalu na pierwszymprzetargu ustala Zarząd Spółdziel-
ni. Wartośó ta nie moŻe być nizsza niz wartośó ryŃowa lokalu określona w operacie szacun-
kowym wykonanym ptzez rzeczoznaw cę.
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$3
Przetarg uwaŻa się za zakonczotly wynikiem negatywnym, jeŻeli nikt nie przystąpi do ptze-

targu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferowaŁpostąpienia poza cęnęwywoławczą.
$4

W przypadku, gdy co najmniej dwa kolejn e przetargi zakończąsię negatywn ie, Zarząd moŻę
zdecydowaó o:
1 ) przeprowad zeniu następnego ustnego przetar gu nieograniczonego'
2) przyjęciu pisemnej oferty od oferęnta, jeżeli zapropónuje on wartośó mieszkania nie mniejszą

niż wartość wywoławc za mieszkania z ostatniego pizetargu,
3) ogłoszeniu przetarguofertowego,
4) zlecęniu dla biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wyłonienie osoby, która uzyska

prawo pierwszeństwa do ustanowienia własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności
lokalu, Za cenę nie niŻsząod ceny wywoławc zej z ostatniego przeta'g". 

_

$s
ogłoszenie o przetar gu powinno zawierac:

1) nazwę organizatora przetatgu,
2) miejsce i termin przeprowad zenia przetargu,
3) formę przetatgu,
4) określenie przedmiotu przetargu,
5) wysokość ceny wywoławczej,
6) wysokośó wadium oraz sposób i termin wpłacenia tego wadium, oznaczenie tęrminu oględzin

lokalu lub dane do kontaktu Z pracownikiem udzielającym informacji o lokalu i terminń oglę-
dzin,

7) informację o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy ustanowienia własności lokalu i prze-
niesienia własności lokalu,

8) termin i miejsce' w którym moŻnazapoznać się z warunkami przetargu,
9) zastrzeŻenie o możliwości uniewaznienia przetargu bez podani a priyc;zyn lub jego zamknięcia

bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów.

ilI. ZASADY PRoCEDURY PRZETARGoWEJ, PRZYJĘCIA PISEMNEJ OFERTY oD
OFERENTA I WSPÓŁPRACY Z BIUREM PoŚREDNICTwA w oBRoCIE NIE-
RucHoMoŚcIłlvll:

$6
1. Przetarg przeprowadza Komisj aPrzetargowa powołanaprzezZarząd, Spółdzielni.
2. Członkiem Komisji Przetargowej nie moŻe być osoba pozostająca-w źwiązkumałżeńskim, po-

krewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia albo związana z tyiułu przysposobieiia,
opieki lub kurateli z osobami biorącymi udział w przetargu.

3' W przetargu biorąudział tylko licytanci, którzy wpłacili wadium.
4. Do licytacji w imieniu innej osoby konieczne jest przedstawienie Komisji Przetargowej pełno-

mocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym.
5. Wybór biura poŚrednictwa w obrocie nieruchomościami, zktórym Spółdzielnia współpracuje w

zakresie wyszukiwania osób do ustanowienia na ich rzecz prawa własności loka1u i pizeniósie-
nia własności dokonywane jest ptzęZ Zarząd, Spółdzielni śpośród pisemnych ofert składanych
przęz poszczególne biura. Przy wyborue rozpatrzeniu podlega:
1) wysokośó wynagrodzenianaleŻnego pośrednikowi i sposób jego określenia,
2) sposób i zakres obsługi,
3) projekt umowy pośrednictwa w zbyciu nieruchomości,
4) dokumentacja dot. przyznanialicencji zawodowej pośrednika nieruchomości,
5) dowód ubezpieczenia oc. pośrednika.



$7
Kandydat na nabywcę plawa pierwszeństwa do ustanowienia na jego tzeczwłasności lokalu

mięszkalnego i przeniesienia własności powinien zapoznać się z ninĘśzym Regulaminem oraz
złoŻyc w dziale człoŃowsko _ mieszkaniowym Spółdzielni pisemne ośńadczenie źawierające:l) imię i nazwisko oferenta ( współmałŻonka oferenta _ współwłaściciela) oraz adres zamieszka-

nia,
2) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu

będącego przedmiotem ogłoszonego przetargu,
3) oświadczenie o zaakcęptowaniu wysokości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu wartości ryn-

kowej prawa odrębnej własności lokalu oraz wysokości postąpienia'
4) oświadczenie oferenta, Że zapoznał się z niniejsrym Regulaminem i nie wnosi do niego żad-

nych zasttzęŻei oraz wyruŻa zgodę na przepadek wpłaconego wadium , jeŻelipo wygraniu p.""-
targu nie wpłaci w wznaczonym terminię całej zadeklarowanej naprzetargu ceny lókalu (lwo-
ty przetargowej) oraz opłat ztytuŁu uzyskania członkostwa w Spółdzielni,

5) datę złoŻenia oświadczenia,
6) dowód wpłacenia wadium na konto Spółdzielni, tj. dowód wpłaty lub potwierdzony przelew.
Wzór oświadczenia _ oferty stanowi załącznikNr 1 do niniejszego Regulaminu.

s8
1. Zaofęrowana podczas licytacji pIzez licytanta cena przestaje wiryaÓ z chwilą gdy inny licytant

zaoferuje cenę wyŻszą.
2. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarguprzedzauczestników licytacji' Że po trzecimpowtó-

tzenlu ostatniej najv,ryŻszej ceny, dalsze postąpienia nie będąprzyjmowane i udzięla prżybicia
licytantowi' który zaoferował tę cenę.

3. osoba, ktorazaoferowała najwyŻszącenę wygrywaprzetarg i tym Samym uzyskuje pierwszeń-
stwo do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu.

4. W razie niezgłoszenia się licytantów lub niedokonania wyboru którejkolwiek oferty, Spółdziel-
nia ogłasza następny ptzetatg w terminie nie póŹniej niŻ w ciągu 1 miesiąca od dnia piórwszego
przetargu.

$e
JeŻeli w okresie 6-ciu miesięcy od dnia zakończenia wynikiem negatywnym pierwszego prze-

targu, pomimo ogłaszartia kolejnych przetargów, nie udało się wyłowió kandydata do ustanowienia
odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, Zarząd, Spółdzielni ma możliwośó zlecić aktu-
aIizacjęwartości rynkowej określonej w operacie szacuŃowym wykonanymprzezrzeczoznawcę.

$10
1. osoba przystępując a do ptzetargu zobowiązana jestuiścić wadium.
2. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej wylicytowanej ceny

lokalu.
3. Wadium ulega przepadkowi w wypadku, gdy licytant, któremu udzielono przybicianie wniesie

w zakreślonym terminie wylicytowanej ceny lokalu.
4. osoba wygrywająca przetargjest zobowiązana w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia

ptzetargu wpłacić na rachunek Spółdzielni wylicytowaną cenę lokalu. Zarząd Spółdzielni w
uzasadni ony ch pt zy p adkach m oże ten termin prze dłuży c .

5. osoba skierowana przez biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do zawarcia umowy
o ustanowienie własności lokalu i przeniesienia własności przed przyjęciem jej w pocz et człon-
ków Spółdzie|ni uiszcza na konto Spółdzielnt zabezpieczenie w kwocie 3.000 zł na pokrycie
opłat eksploatacyjnych, o których mowa w $ 15 ust. 3 i ewentualnego wynagrodzeniapośredni-
ka płatnego przed spisaniem notarialnej umowy ustanowienia własności lokalu i przerriesienia
własności lokalu, wynikającego z warunków umowy zawartĄ ptzez Spółdzielnię z biurem po-
średnictwa w obrocie nieruchomościami. Zabezpieczenie podlegarozliczęniu z chwiląpodpisa-
nia umowy notarialnej w ten sposób' Że SpóŁdzielnia potrąca należnoś ci z tytułu opłat eksplo-
atacyjnych, zaś pozostała kwota jest zwracana osobie, która to zabezpieczenie uiściła. W przy-
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padku, gdy nie dojdzie do zavlarcia tej umowy z winy nie leżącej po stronie Spółdzielni kwota
uiszczona ulega przepadkowi.
osoba skierowana przez biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do ustanowienia na
jej rzecz własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności jest zobowiązanaw terminie
jednego miesiąca od dnia podpisania umowy w sprawie warunkówustanowienia i przeniesienia
własności lokalu wpłació na rachunek spółdzielni wartośó lokalu. Zarząd Spółdzielni w uzasad-
nionych przypadkach może ten termin przedłużyć,.
osoba' której oferta została przyjęta w trybie $ 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu traktowana jest
jako osoba wygrywająca ptzetarg począwszy od dnia przyjęcia oferty przez Zarząd,. Przepisy
$ 10 ust. 1-4 i $ 15 stosuje się odpowiednio.
osoba, której oferta zostałaprzyjętaw trybie $ 4 pkt 2 niniejszego Regulaminuuiszczana kon-
to Spółdzielni zabezpieczenie w kwocie I00O zł na pokrycie opłat eksploatacyjnych, o których
mowa w $ 15 ust. 3. Zabezpieczenie podlegarozliczeniu z chwiląpodpisania rrmowy notarial-
nej w ten sposób, Że Społdzielnia potrąca nalezności z tytułu opłat eksploatacyjnych, zaś pozo-
stała kwota jest zwracana osobie, która to zabezpieczenie uiściła. W przypadku, gdy nie dójdzie
do zawarcia tej umowy z winy nie leŻącej po stronie Spółdzielni kwota zabezpieczenie ulega
przepadkowi.

$ 11
Wadium wpłacone ptzez licytantów, ktorzy nie wygrali przetargu jest zwracane na wskazane
ptzez nich konto bankowe, nie później niŻw ciągu 5 dni od dniaprzeprowadzonego przetargu.
od kwot wniesionych tytułem wadium nię naliczasię odsetek.

$12
Zarząd ustala wysokość wadium, które nie moŻebyc niŻsze od l oń ceny wywoławczej lokalu.
Wysoko ść po stąpienia ustala kaŻdor azowo komi sj a przetat gow a.
W przypadku ogłoszenia dwóch lub więcej przetargów rozpoczynających się w tym samym
dniu i o tej samej godzinie, wadium wpłaca się w pełnej wysokości na kuŻdy lokal będący
przedmiote m poszczególnych przetargów.
W sytuacji' o której mowa w ust. 2, sporządza się protokół zlicy"tacjikaŻdego lokalu będącego
przedmiotem danej liclacj i.

$13
Z licfiacji komisja przetargowa sporządzaprotokół zawierający następujące informacje:
1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu,
2) termin i miejsce orazrodzaj przetargu,
3) opis lokalu mieszkalnego,
4) cenęwywoławcząlokalu,
5) listę uczestników licytacji, ich tozsamość oraz informację o wpłaconym wadium,
6) o przyjęciu oŚwiadczeń, o których mowa w $ 7,
7) o zŁożonych pełnomocnictwach,
8) o przerwaniu postępowania przetargowego lub o nie dokonaniu wyboru oferenta wraz

zuzasadnieniem,
9) o dokonaniu wyboru oferenta z podaniem jego nazwiska, imienia i adresu zamieszkania

oraz wylicytowanej ceny lokalu mieszkalnego,
10) imiona i nazwiska przewodniczącego przetatgu i członków komisji przetargowej,
1 1 ) datę spotządzenia protokołu.
Protokół z przetargu sporządza się w trzechjednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
przeznaczone są dla Spółdzielni, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca prawa pierwszeństwa
do ustanowienia własności lokalu mieszkalnego.
Protokół przeprowadzonego przetargu' podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetar
gowej oraz osoba wyłoniona na przetngu jako nabywca prawa pierwszeństwa do ustanowienia
prawa odrębnej własności lokalu.
Protokół ptzeprowadzonego przetargu stanowi podstawę za:watciaumowy przeniesienia odręb-
nej własnośó w formie aktu notarialnego.
Przewodniczący Komisji Przetargowej jest zobowiązanv przedstawió protokół z przetargu nie-
zwło cznie Z ar ządow i S p ółdz i e lni do akc eptacj i.
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6. Dokumentacja dot. przetargu wraz z protokołem jest archiwizowana w sekcji człoŃowsko-
mieszkaniowej.

$14
Spółdzielniazastrzega sobie prawo unieważnieniaprzetargubezpodania przyczyny. Ztego

tytułu nie przysługuj e oferentom żadne r oszczenie przeciwko Spółdzielni.
$ls

1. osoba wygrywająca przetarg, jeŻeli nie jest członkiem Spółdzielni, jest zobowiązana złożyć,
deklarację przystąpienia do Spółdzielni, nie póŹniej niŻ w ciągu 3 dni od dnia przetargrl' oiaz
wpłacić na konto Spółdzielni opłaty statutowe w wysokości i w terminie określonym w śtatucie
Spółdzielni.

2. osoba wyszukana ptzez biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami' jeŻeli nie jest człon-
kiem Spółdzielni,jest zobowiązana złoŻyc deklarację przystąpienia do Spół dzielni, ńie później
niŻw ciągu 3 dni od dnia skierowania jej ptzęz biuro pośrednictwa w obrócie nieruchomóściami
oraz wpłació na konto Spółdzielni opłaty statutowe w wysokości i w terminie określonym w
Statucie Spółdzielni.

3. osoby, o których w ust. 1 i 2 niniejszego parugrafu zobowiązane sąrównież do uiszczenia opłat
zauŻywanie lokalu. osoba, którazostaŁa wyłonionanaprzetargu od następnego dnia po dniu' w
którym vygrała przetarg, zaś osoba wyszukana przez biuro pośrednictwi w obrocie nierucho-
mościami od dnia, w którym zostałaskierowana do Spółdzielni.

4. Zarząd Spółdzielni powinien niezwłocznie przyjąć w poczet członków Spółdzietni osoby, o
których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu i za'wrzeó z nimi umowę ókresla;ącą **unki
finansowe ustanowienia własności lokalu i przeniesienia własności lokalu.

5. Z chwilą wpływu na konto Spółdzielni wymaganej wartości mieszkania, Spółdzielnia nie-
zwłocznie rozpoczyna procedurę związanąz zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własno-
ści lokalu i przeniesienia własności lokalu z osobą która uzyskała prawo pierwszeŁstwa do
ustanowienia na jej rzecz prawa własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności i tej
wpłaty dokonała.

6. osoba, z którąjest podpisywana umowa ustanowienia własności lokalu i przeniesienia własno-
ści pokrywa wszelkie koszty związane z ustanowieniem własności lokalu i przeniesienia wła-
sności.

7. Jężeli osoba, która uzyskała prawo pierwszeństwa do ustanowienia na jej rzeczprawa własności
lokalu i przeniesienia własności nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu I czasie zawarcia
aktu notarialnego, spółdzielniamoŻe odstąpić od za'warcia umowy' a wpłacone wadium lub za-
bezpieczenie nie ulega zwrotowi.

Iv. PRZEPISY KoŃCowE
$16

1. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę NadzotcząSpółdzielni Mieszkaniowej ,,Za-
krzewo'' w dniu 23.02.2009 r. i wchodzi w życie z dniem 23.02.2009 t

2. Traci moc Regulamin ustalania pierwszeństwa przydziału mieszkań według kryteriów komer-
cyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zak'rzewo" zdnia5'05.1997 r.

Elbląg. 25.02.2016 r.



Zalączn1knr I

Elbląg, dnia.....'............
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Seria i numer dowodu osobistego

oŚwIADczENIE

Ja ntżej podpisany oświadczam, że zdecydowany jestem w drodze przetargu zawrzeĆ umo-
wę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr przy ulicy

...... w Elblągu.

oświadczam, że ul pełni akceptuję kwotę ustanouienia praula odrębnej ułasności lokalu
jako cenę ulgtłołanuczą pouiększoną' co najmniej o wgsokość jednego postąpienia tj. łącznie w
kutocie

Równocześnie deklaruje, że dokonam jednorazowej wpłaty wylicytowanej kwoty na rachu-
nek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej ,Zakrzewo" w banku PKo BP S.A. o/Elbląg
Nr 62 lo2o 1752 0000 0102 0003 1583 za pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia pra_

wa odrębnej własnoŚci ww. lokalu w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni.
Dodatkowo oŚwiadczam, że zapoznałem się z obowiaąującym w Spółdzielni regulaminem

przetargu na pierwszeństwo w ustanowieniu odrębnej własności lokalu i przeniesienia własno-

ści w Spółdzie|ni mieszkaniowej ,,Zaktzew'' w Elblągu i nie wnoszę do niego zastrzeŻei.
Wyrłżam zgodę na przepadek wpłaconego wadium, jeśli po wygraniu przetargu nie wpłacę

w Wzflaczonym terminie całej wylicytowanej kwoty za pierwszeństwo w ustanowieniu prawa
odrębnej własności lokalu.

Podpis oferenta - licytanta podpis współmałżonka


