REGULAMIN
ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW NA ZAWARCIE
UMOWY O USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

I. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r.,
Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848
z późn. zm.).
3. statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
II. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania przetargów na zawarcie umowy
o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, a lokal został opróżniony i przekazany
do Spółdzielni.
2. Przetarg należy ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia wydania lokalu
Spółdzielni.
§2
1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, która jest odpowiedzialna za jego
zorganizowanie i przeprowadzenie.
2. Komisję przetargową powołuje Prezes Zarządu Spółdzielni w składzie 3 osobowym.
§3
Przetarg ma na celu wyłonienie osoby, która uzyska prawo zawarcia umowy na ustanowienie
prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego. Osoby fizyczne biorą udział w przetargu
osobiście lub poprzez pełnomocnika po przedstawieniu Komisji Przetargowej
pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Osoby prawne biorą udział w przetargu poprzez
swoich pełnomocników, którzy muszą okazać dokument potwierdzający udzielone
pełnomocnictwo upoważniające do nabycia prawa własności, przy czym pełnomocnictwo
takie winno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.
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§4
Pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego mają
członkowie oczekujący, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu
mieszkalnego, wg zasad określonych w statucie.
O możliwości i terminie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 Spółdzielnia
zawiadamia pisemnie 10 członków oczekujących, z zachowaniem kolejności wynikającej
z prowadzonego rejestru członków. W zawiadomieniu tym wyznacza się członkowi
7 dniowy termin zgłoszenia gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie
prawa odrębnej własności tego lokalu oraz wysokość wartości rynkowej ustalonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.
Jeżeli spośród grupy zawiadomionych członków oczekujących, o których mowa w ust.2,
żaden nie złoży w ustalonym terminie pisemnej gotowości zawarcia umowy, Spółdzielnia
powiadamia o powyższym pozostałych członków oczekujących poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej, ustalając 7 dniowy termin na złożenie gotowości zawarcia umowy.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o których mowa ust. 2 i 3
pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.
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5. Warunkiem ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego na takiego
członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu wg operatu sporządzonego przez
rzeczoznawcę.
6. W zakresie dot. procedury zawarcia aktu notarialnego, terminu wpłaty wartości rynkowej
lokalu, przekazania lokalu mają zastosowanie postanowienie § 12 niniejszego regulaminu.
§5
1. W przypadku, gdy żaden z członków oczekujących nie mający zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych nie zgłosi w ustalonych przez Spółdzielnię terminach gotowości
zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
Zarząd ogłasza na ustanowienie prawa odrębnej własności tego lokalu przetarg:
1) pisemny nieograniczony (ofertowy), lub
2) ustny nieograniczony (licytacja).
2. W przetargu mogą brać udział osoby, które w wyznaczonym terminie w ogłoszeniu
wniosą wadium oraz spełnią warunki przetargu zgodnie z ze statutem Spółdzielni.
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§6
Określenie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do przetargu
dokonuje rzeczoznawca.
Wycena stanowi podstawę do określenia przez Zarząd ceny wywoławczej przetargu, przy
czym nie może ona być niższa niż wartość z operatu szacunkowego.
W przypadku gdy pierwszy przetarg nie dał rezultatu Zarząd ogłasza drugi przetarg
w terminie do 21 dni nie więcej niż o daty poprzedniego przetargu. Cena wywoławcza
drugiego przetargu może zostać obniżona do 10% w stosunku do ceny z pierwszego
przetargu.
W przypadku gdy drugi przetarg nie dał rezultatu Zarząd ogłasza trzeci przetarg
w terminie do 21 dni od daty poprzedniego przetargu. Cena wywoławcza trzeciego
przetargu może zostać obniżona nie więcej niż o 20% w stosunku do ceny z pierwszego
przetargu.
Jeżeli odbyły się trzy przetargi, w wyniku których nie zawarto umowy o ustanowienie
prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, Zarząd może ogłosić nabór ofert na
ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego za cenę
wynegocjonowaną, przy czym cena może być obniżona nie więcej niż o 30% ceny
wywoławczej pierwszego przetargu.
Decyzję o obniżeniu wartości lokalu stosownie do § 6 ust. 3, 4 i 5 podejmuje Zarząd
Spółdzielni.
Osoby przystępujące do przetargu wnoszą wadium na zasadach podanych
w ogłoszeniu o przetargu.
Wysokość wadium wynosi 10% wartości rynkowej lokalu. Przepis ten ma zastosowanie
przy naborze ofert, o którym mowa w ust. 5.
Postępowanie przetargowe, do którego przystąpiła jedna osoba i zaoferowała cenę
wywoławczą uważa się za ważne.

§7
1. Przeprowadzenie przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego) polega
wyborze przez Komisję najkorzystniejszej oferty cenowej.
2. Oferta w zamkniętej kopercie opisanej rodzajem przetargu powinna zawierać:
- nazwisko i imię oraz adres zamieszkania oferenta
- cenę oferowaną za lokal z określeniem jej lokalizacji
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- oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu
- własnoręczny podpis oferenta opatrzony datą.
3. W części jawnej przetargu następuje otwarcie ofert przy udziale oferentów
i kwalifikowanie ich do części niejawnej. Nieobecność oferenta nie powoduje
odrzucenia oferty.
4. W części niejawnej Komisja wybiera ofertę z najkorzystniejszą ceną lub podejmuje
decyzję, że nie przyjęto żadnej oferty i przetarg nie dał rezultatu.
5. O decyzji powiadamia się oferentów podając do wiadomości, która oferta została
wybrana i z jaką kwotą.
6. W przypadku stwierdzenia, że dwie lub więcej ofert podały taką samą cenę Komisja
ogłasza licytację pomiędzy osobami, które złożyły oferty równe.
7. Komisja podaje do wiadomości oferentów zasady licytacji przyjmując cenę
wywoławczą równą cenie z równorzędnych ofert oraz wysokość postąpienia 100,00 zł.
8. Licytację wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą kwotę, po jej trzykrotnym
wywołaniu.
9. W przypadku nieobecności oferenta wyznaczonego do licytacji wygrywa oferent,
który podwyższył cenę z oferty o co najmniej jedno postąpienie.
10. Po zakończeniu licytacji Przewodniczący Komisji podaje do wiadomości, kto wygrał
przetarg i za jaką kwotę.
§8
1. W przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) mogą brać udział osoby fizyczne i osoby
prawne.
2. W przetargu biorą udział tylko oferenci, którzy wpłacili wymagane wadium.
3. Oświadczenie woli w imieniu uczestnika może składać sam uczestnik, bądź osoba
umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo, sporządzone w formie aktu
notarialnego
4. Przed przystąpieniem do licytacji każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem przetargu oraz złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji:
a) pisemne oświadczenie, iż oferent przystąpi do zawarcia umowy ustanowienia prawa
odrębnej własności w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez
Spółdzielnię, nie później niż do 30 dni od daty przetargu,
b) pisemne oświadczenie, iż oferent zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia lokalu
w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni, nie dłuższym niż 30 dni od daty
przetargu.
§9
1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera ustny nieograniczony przetarg (licytację)
podając jej uczestnikom:
a) warunki licytacji (cenę lokalu i wysokość postąpienia),
b) uczestników licytacji sprawdzając jednocześnie tożsamości osób stawiających do
przetargu lub ich pełnomocnictwa.
2. Przewodniczący komisji rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Wysokość
postąpienia wynosi nie mniej niż 100,00 zł.
3. Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik
zaoferuje stawkę wyższą.
4. Licytację wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą kwotę, po jej trzykrotnym
wywołaniu.
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5. Przewodniczący komisji zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko osoby, która wygrała
licytację.

1.
a)
b)
c)
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§ 10
Komisja Przetargowa przeprowadzająca przetarg sporządza protokół, w którym określa:
termin, miejsce i przedmiot licytacji oraz datę sporządzenia protokołu,
wykaz uczestników licytacji,
imię, nazwisko i adres ( lub nazwę firmy i jej siedzibę) uczestnika, który wygrał licytację,
cenę osiągniętą w przetargu,
podpisy członków komisji przetargowej i osoby wygrywającej lub wzmiankę
o przyczynie braku podpisu.

2. Wyniki przetargu zatwierdza Zarząd Spółdzielni w terminie 3 dni od dnia przetargu.
3. O wynikach przetargu oferenci informowani są pisemnie.
4. W zakresie dot. procedury zawarcia aktu notarialnego, terminu wpłaty wylicytowanej
kwoty za lokal, przekazania lokalu mają zastosowanie postanowienia § 12 niniejszego
regulaminu.
§ 11
Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny.
§ 12
1. Osoba, która wygrała przetarg winna w ciągu 30 dni od daty przetargu wpłacić do
Spółdzielni wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wpłacone wadium, które zalicza się na
poczet ceny nabycia oraz złożyć deklarację przystąpienia na członka do Spółdzielni
i dokonać wpłaty udziału i wpisowego, zgodnie ze statutem Spółdzielni.
2. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do przystąpienia ze Spółdzielnią do
zawarcia umowy notarialnej w celu ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu
mieszkalnego w terminie 30 dni od daty przetargu, po spełnieniu warunków, o którym
mowa w ust. 1.
3. Koszty umowy notarialnej ponosi osoba, która wygrała przetarg.
4. Brak wpłaty wylicytowanej kwoty należnej Spółdzielni w terminie określonym
w ust. 1 powoduje utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
5. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje niezwłocznie w kasie
Spółdzielni po zakończeniu przetargu lub na konto wskazane przez oferenta.
6. Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania przetargu z przyczyn leżących po
stronie Spółdzielni.
§ 13
Niniejszy regulamin dot. ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
§ 14
Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 16/2013 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu
30 stycznia 2013r.
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