
R  E  G  U  L  A  M  I  N 
 
      dotyczący  trybu  i  zasad  przetargu  publicznego  na  zawarcie  umowy   
      o  ustanowienie  prawa  odrębnej  własność  lokali  w  S.M.  „PARKITKA” 
      w  Częstochowie  z  uwzględnieniem  zasady  pierwszeństwa  
      dla  członków  oczekujących   
 

 
 
Podstawa  prawna   : 
 

1. Ustawa  z  dnia  16.09.1982 r.  -  „Prawo  Spółdzielcze” (  tekst  jednolity  : Dz. U. z  2003 r. 
       Nr 188  poz. 1848 z  późniejszymi  zmianami ) 

2. Ustawa  z  dnia  15.12.2000 r.  -  o  spółdzielniach  mieszkaniowych  ( tekst  jednolity : Dz. U. z 2007 r. 
       Nr  125  poz. 873 )  

3. Statut  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „PARKITKA” (  § §  85  do  95 ) 

 
§   1. 

 
    Ilekroć  w  Regulaminie  jest  mowa  o  : 
           
          a/   Spółdzielnia  -  należy  przez  to  rozumieć  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „PARKITKA”,   

          b/   lokalu   -  należy  przez  to  rozumieć  lokal  mieszkalny,  użytkowy   lub  garaż  będący   
                w  zasobach  Spółdzielni,  który  stanowi  przedmiot  przetargu,  w  stosunku  do  którego   
                wygasł  tytuł  prawny, 

          c/   cenie  wywoławczej  -  należy  przez  to  rozumieć  wycenę  sporządzona  przez  rzeczoznawcę 
                majątkowego  (  wartość  rynkowa   wynikająca  z  oszacowania  ) 

          d/   najwyższej  wartości  -  należy  przez  to  rozumieć  wartość  lokalu  ustaloną  w  wyniku 
                przeprowadzonego  przetargu,        

          e/   uczestniku  przetargu  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  zgodnie z  zasadami  
                określonymi  w  niniejszym   Regulaminie  została  dopuszczona  do  przetargu,  

           f/   wygrywającym  przetarg  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  podczas  przetargu 
                zaoferowała  najwyższą  wartość  lokalu, 

          d/   członku  oczekującym  -  członek  S.M.  „PARKITKA”,  który  nie  ma  zaspokojonych  potrzeb 
                mieszkaniowych  i  złożył  stosowane  oświadczenie (  że  nie  ma  zaspokojonych  potrzeb 
                mieszkaniowych  )  wraz   z  ofertą.  
                 
 

§   2. 
 
         O  zakwalifikowaniu  lokalu  wolnego  w  sensie  prawnym  do  przetargu  na  zawarcie  umowy   
         o  ustanowienie  odrębnej  własności  decyduje  Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „PARKITKA”.  
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§   3. 

 
1. Przetarg  na  zawarcie  umowy  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  mieszkalnego ,  lokalu   
      użytkowego  lub  garażu  będącego  w  zasobach  Spółdzielni  organizuje  się  na  podstawie   
      art. 11 ust. 2,  bądź  na  podstawie  art.  1711  Ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych   
      i  Statutu  Spółdzielni. 
 

    2.    W  przypadku,  gdy  przetarg  na  zawarcie  umowy  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu   
           nie  dojdzie  do  skutku,  zostanie  odwołany  lub  zakończy  się  wynikiem  negatywnym,   
           Zarząd  Spółdzielni   może  ogłosić  kolejny  przetarg  na  zawarcie  umowy  o  ustanowienie   
           tego  samego  prawa  do  lokalu.    
 
    3.   W  przypadku  gdy  w   pierwszym   przetargu   Spółdzielnia  nie  wyłoniła  oferenta   
          na  ustanowienie  odrębnego  prawa  własności  lokalu  przy  uwzględnieniu  wywoławczej  ceny  lokalu               
          wynikającej  z  wyceny  rzeczoznawcy,  Zarząd  Spółdzielni  w  kolejnym  przetargu  dokonuje  
          obniżenia  wartości  tego  lokalu  do  90 %  wartości  jego  oszacowania. 
          W  przypadku  braku  nabywcy  w   kolejnym  przetargu   Zarząd  Spółdzielni  dokonuje  
          obniżenia  wartości  tego  lokalu  do  70 %  wartości  jego  oszacowania.   
 

§   4. 
 
    1.   Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszcza  się  w  prasie  lokalnej  i  w  dostępnych  dla  ogółu  miejscach.   
          Wyznaczony  termin  przetargu  nie  może  być  krótszy  niż  7   dni  od  daty  ukazania   
           się  ogłoszenia  prasowego.   
 
    2.   W  ogłoszeniu  o  przetargu  należy  zaznaczyć  zgodnie  z  art.  11  ust.  2   ustawy  o  spółdzielniach 
          mieszkaniowych,  iż  pierwszeństwo  w  nabyciu  lokalu  maja  członkowie  oczekujący,  którzy  nie  mają 
          zaspokojonych  potrzeb  mieszkaniowych  (  o  czym  stanowić  będzie  stosowne  oświadczenie  )  
          i  zgłoszą  gotowość  w  formie  oferty  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  i  przeniesienie  odrębnej  
          własności  tego  lokalu.        
          W  przypadku  zgłoszenia  się  kilku  uprawnionych  członków  oczekujących  pierwszeństwo   
          w  zawarciu  umowy  ma  członek  najdłużej  oczekujący. 
          Warunkiem  przeniesienia  odrębnej  własności  lokalu  na  takiego  członka  jest  wpłata  kwoty  
          ustalonej   zgodnie   z  §  3  ust  3. 
 

§   5. 
 
    1.   W  ogłoszeniu   należy  wskazać  rodzaj  lokalu,  jego  położenie,  powierzchnię  użytkowa,   
          wartość  wynikającą  z  wyceny  rzeczoznawcy  (  wartość  rynkową  )   która  stanowić  będzie  
          wartość  wywoławczą  dla  danego  lokalu  w  przetargu  publicznym. 
          W  ogłoszeniu   należy  wskazać  sposób  składania  ofert,  datę  do  jakiej  mogą  być  składane  oferty,   
          termin  wpłacania  wadium  oraz  datę  otwarcia  ofert,  w  którym  to  otwarciu  oferent   
          może  uczestniczyć.     
           
    2.   Wadium  w  ustalonej  wysokości  winno  być  wniesione  gotówką  w  PLN,  na  konto  
          S.M.  „PARKITKA”  wskazane  w  ogłoszeniu  przetargowym.   
 

 3.   Wysokość  wadium  ustala  Zarząd   Spółdzielni. 
 



 3 

 
§   6. 

 
Do  przeprowadzenia  przetargu  Zarząd  Spółdzielni  powołuje  Komisję   przetargową,  której  zakres  
działania  obejmuje  : 
   

1. odczytanie  warunków  przetargowych  zawartych  w  Regulaminie, 
 

2. dokonanie  publicznego  otwarcia  ofert  po  upływie  terminu  do  składania  ofert,   
       który  jest  oznaczony  w  ogłoszeniu,  

 

3 .   sprawdzenie  tożsamości  osób  stających  do  przetargu, 
 

4.    potwierdzenie  zgodności  wniesienia  wadium,  
 

5.    w  sytuacji  uczestnictwa  w   przetargu  członków  oczekujących  stwierdzenie  ich  uprawnienia  
       wynikającego   z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych.    

 
 

§   7. 
 
Z  przetargu  sporządzony  zostaje  protokół  do  którego  załączone  są  oferty. 
 

§   8. 
 

1. Jeśli  w  przetargu  złożono  jedną  ważną  ofertę  może  ona  zostać  przyjęta  za  wiążącą. 
 

2. Oferta  z  najwyższą  wartością  lokalu  wśród  składanych  ofert  jest  ofertą  wiążącą  dla  
       Spółdzielni  z  zastrzeżeniem    §  4   ust.  2  dotyczącego  członków  oczekujących. 
 

 
§   9. 

 
1. Możliwość  wyłonienia  oferenta  w  przetargu  ustnym  ma  miejsce  wyłącznie  w  sytuacji  złożenia  

co  najmniej  dwóch  ofert  z  najwyższą  i  tą  samą  wartością  lokalu  w  przypadku  braku  ofert  
członków  oczekujących. 

 
2. Postąpienie  w  przetargu  ustnym  nie  może  wynosić  mniej  niż  1 %  wywołania  zaokrąglonej  

kwoty  do  pełnych  złotych  i  dotyczy  wyłącznie  oferentów,  którzy  podali  najwyższą  wartość  
lokalu. 

      Zaoferowana  wartość  lokalu  przestaje  obowiązywać  jeśli  inny  oferent  uczestniczący  w  przetargu 
      zaoferuje  wyższą  wartość  lokalu.  W  przypadku  trzykrotnego  wywołania  przez  przewodniczącego   
      ostatnio  zgłoszonej  przez  oferentów  kwoty,  przewodniczący  komisji  przetargowej  ogłasza,   
      że  podana  wartość  lokalu  jest  ostateczna  i   wiążąca. 

 
§   10. 

 
1. Wniesione  wadium  przez  oferenta  zalicza  się  na  poczet  wartości  lokalu  ustalonej   
      w  wyniku  przetargu. 
      W  przypadku  wniesienia  wadium  przez  większą  ilość  oferentów   Spółdzielnia  zwraca  wniesione  
      wadium  innym  uczestnikom  przetargu,  których  oferta  nie  została  przyjęta,  w  terminie  7  dni  
      roboczych.  Wadium  zwraca  się  również  w   przypadku  odwołania  przetargu.   
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2. Wygrywający  przetarg  oferent  traci  wadium  jeżeli  w  terminie  najpóźniej  1  miesiąca  od  daty   

wygrania  przetargu  nie  ureguluje  wyłonionej  w  drodze  przetargu  wartości  lokalu  lub  nie  dopełni     
wszystkich  wymaganych  formalności  a  w  szczególności  związanych  z  przyjęciem  w  poczet  

       członków  Spółdzielni. 
 

§   11. 
 

Z   ważnych  przyczyn  Spółdzielnia  może  od  przetargu  odstąpić. 
 

§   12. 
 
Po  wybraniu  oferty   Spółdzielnia  sporządza  protokół   z  rokowań,  który  jest  wiążący  do  ustalonej  w  nim  
daty  zawarcia   aktu  notarialnego. 
 

§   13. 
 
 

1.   Z  wygrywającym  przetarg  zostanie zawarta  umowa  notarialna  o  ustanowienie  oferowanego   
      w   przetargu  prawa  odrębnej  własności  lokalu  po  dokonaniu  przez  wygrywającego  przetarg  
      czynności   określonych  w  ust.  2. 
      Koszty  zawarcia  umowy  pokrywa  wygrywający  przetarg. 
 
2.   Warunkiem  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  oferowanego  w  przetargu  prawa  odrębnej 
      własności  lokalu  jest  dokonanie  przez  wygrywającego  przetarg  następujących  czynności  : 
 

                 a/   złożenie  deklaracji  członkowskiej,  jeśli  wygrywający  nie  jest  członkiem  Spółdzielni, 
 
                 b/   wniesienie  wymaganego  Statutem  wpisowego  i  zadeklarowanych  udziałów, 
 
                 c/   wpłata  pełnej  wartości  wkładu  budowlanego  ustalonej w  wyniku  przetargu  przed  
                       zawarciem  aktu  notarialnego  zgodnie  z  art.  11  ust.  2,  art.  17 11  ustawy   
                       o  spółdzielniach  mieszkaniowych, 
               
                 d/   dokonanie  wszelkich  wymaganych  formalności. 
 

3. Termin  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  prawa  do  lokalu  ustala  Zarząd  Spółdzielni. 
 
4.   W  przypadku,  gdy  wygrywający  przetarg   nie  dokona  czynności  określonych  w  §  13  ust.  2   
      w  terminie  1  miesiąca  od  dnia  przeprowadzenia  przetargu,  Spółdzielnia  przestaje  być  związana   
      ofertą   złożoną  przez  wygrywającego  przetarg.   
 

§   14. 
 
       1.   Osoby  stające  do  przetargu  zobowiązane  są  do  przestrzegania  zasad  zawartych   
             w  Statucie   oraz  w  niniejszym  Regulaminie. 
 
       2.   Regulamin  przetargowy  winien  być  wyłożony   do  wglądu  w  siedzibie  Spółdzielni  od  dnia  
             ukazania  się  ogłoszenia  o  przetargu.     
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§   15. 

 
W  kwestiach  nie  uregulowanych  szczegółowo  w  Regulaminie  obowiązuje  Ustawa   
o  spółdzielniach  mieszkaniowych. 
 

§   16. 
 
      Niniejszy  Regulamin  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
      „PARKITKA”  w  Częstochowie  i  obowiązuje  od  dnia  podjęcia  uchwały. 
 
       Regulamin  zatwierdzono  Uchwałą  Nr 1/2013 Rady  Nadzorczej  SM  „PARKITKA”  w  dniu  2201.2013 

 


