
 

                                 REGULAMIN 
           ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW  

MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH W  
EKSPLOATOWANYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH 

MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOM” W 
BYDGOSZCZY 

 

  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§1 

1. Niniejszy   regulamin   określa   zasady   rozliczeń   z   tytułu   wkładów 

mieszkaniowych i budowlanych w związku z: 

1) wygaśnięciem spółdzielczego prawa do lokalu, 

2) ustanowieniem nowego tytułu prawnego do lokalu odzyskanego przez 

Spółdzielnię, 

3) przekształceniem tytułu prawnego do lokalu. 

Zasady ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych w nowo 

wybudowanych budynkach określa odrębny regulamin. 

2. Wkładem   mieszkaniowym  związanym  ze  spółdzielczym  lokatorskim 

prawem do mieszkania jest różnica między pełnymi kosztami budowy lokalu a 

uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub innych 

środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu: 

1) proporcję między wkładem mieszkaniowym a pomocą ze środków 

publicznych lub innych ustala się na podstawie ostatecznego rozliczenia z 

bankiem kosztów budowy danego lokalu, 

2) w okresie użytkowania lokalu wyrażony procentowo udział wkładu 

mieszkaniowego w wartości lokalu jest korygowany z tytułu wpłat 

uzupełniających wnoszonych przez członka w związku ze spłatą rat 

kredytu. Nie dotyczy to lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 
 

3. Wkład budowlany związany ze spółdzielczym własnościowym prawem do 

lokalu lub odrębną własnością lokalu równa się pełnym kosztom budowy lokalu. 

4. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1. dokonywane są z na podstawie 

wartości rynkowej danego lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego 

odpowiednio  do  przepisów ustawy z dnia 21.08.1997r.  „o  gospodarce  

nieruchomościami” (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) ,  z 

uwzględnieniem postanowień  § 2 ust. 3 i 7, § 3 oraz § 4 niniejszego 

regulaminu: 
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1)   w przypadku gdy określenie wartości rynkowej lokalu dokonywane jest dla 

rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu lub przekształcenia tytułu prawnego do 

lokalu zleceniodawcą wyceny jest Spółdzielnia lub Członek, a koszt tej 

wyceny obciąża odpowiednio osobę uprawnioną do uzyskania zwrotu wkładu 

lub Członka wnioskującego o przekształcenie tytułu prawnego: 

2)    koszty   określenia   wartości   rynkowej   lokalu   koniecznej   dla 

ustanowienia prawa po wygaśnięciu poprzedniego tytułu prawnego do 

lokalu ponoszone są przez podmioty wskazane w postanowieniach § 3 

niniejszego regulaminu, 

3)    określenie wartości rynkowej lokalu dokonane w formie operatu 

szacunkowego     przez    rzeczoznawcę     majątkowego     może    być 

zakwestionowane tylko w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 

21.08.1997r. „o gospodarce nieruchomościami”. 

ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z WYGAŚNIĘCIEM SPÓŁDZIELCZEGO 
PRAWA DO LOKALU 

§2 

1. Roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego bądź wartości rynkowej 

własnościowego prawa do lokalu stają się wymagalne z chwilą opróżnienia i 

wydania Spółdzielni lokalu przez Członka i inne osoby zajmujące lokal, które 

swoje prawa wywodzą od Członka, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie 

lokalu następcy następuje w drodze przetargu Spółdzielnia może wstrzymać 

wypłatę należności do chwili skutecznego wyłonienia kolejnego użytkownika. 

2. Należności z tytułu jak wyżej, Spółdzielnia wypłaca w terminie 30 dni od 

wygaśnięcia prawa i po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1. 

3. Rozliczenia z tytułu wkładu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego 

prawa do lokalu dokonuje się według zasad prawnych i relacji cenowych 

obowiązujących w dniu wygaśnięcia tego prawa do lokalu. 

4. Zasady określone w ust.5-11 niniejszego paragrafu stosuje się do rozliczeń 

związanych z prawami do lokali wygasłymi po wejściu w życie ustawy z 15 

grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. po 23 kwietnia 2001 r. 

5. W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa do 

lokalu mieszkalnego   Spółdzielnia   zwraca   osobie   uprawnionej   wniesiony 

wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według rynkowej 

wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W rozliczeniu tym 

nie uwzględnia się długu obciążającego dany lokal z tytułu zaciągniętego przez 

Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy tego lokalu wraz z 

odsetkami. 
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6. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 

Spółdzielnia  zwraca  osobie  uprawnionej   rynkową wartość  tego  prawa, 

pomniejszoną o nie wniesioną przez Członka część wkładu budowlanego, a w 

przypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na 

sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę 

niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. 

7. Przysługująca uprawnionej osobie kwota ustalona na podstawie odpowiednio 

ust. 5 lub 6 niniejszego paragrafu, nie może być wyższa od kwoty, jaką 

Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal. 

8. Z kwoty należnej uprawnionej osobie z tytułu rozliczenia wkładu, potrącane 

są roszczenia wzajemne przysługujące Spółdzielni z tytułu: 

 

1) opłat za używanie lokalu , zadłużenie podstawowe, odsetki od tego 

zadłużenia,  koszty  postępowania  sadowego,   egzekucyjnego  i  inne, 

9. W przypadku, gdy po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego ustanowienie nowego tytułu prawnego do danego lokalu 

następujące w trybie art. 15 ustawy z dnia 15.12.2000r. „o spółdzielniach 

mieszkaniowych” na rzecz osoby bliskiej Członka Spółdzielni, którego członkostwo 

ustało, osoba ta zobowiązana jest wnieść wkład mieszkaniowy w kwocie równej 

wkładowi należnemu, zwracanemu na warunkach określonych w ust. 5. 

10. W sytuacji wygaśnięcia prawa do lokalu wskutek zgonu Członka 

Spółdzielni, na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego zalicza się osobie 

uprawnionej,  o     której   mowa  w  ust.9,  część  wkładu  mieszkaniowego 

przypadającego jej na mocy postanowienia o nabyciu spadku po zmarłym 

Członku lub działu spadku. 

11. Rozliczeń, o których mowa wyżej, nie dokonuje się, jeśli spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługiwało obojgu małżonkom i 

przypadło po zgonie Członka drugiemu małżonkowi w trybie określonym w art. 14 

ust.1 ustawy    „o     spółdzielniach    mieszkaniowych”.     Ewentualne    

roszczenia spadkobierców   zmarłego   Członka   co   do   należnej   im   części 

wkładu mieszkaniowego podlegającego dziedziczeniu powinny być kierowane do 

osoby (współmałżonka),   która. zachowała   spółdzielcze   lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego. 

12. Różnice z tytułu wkładów mieszkaniowych wypłacanych poprzedniej osobie i 

wpłacanych wkładów mieszkaniowych przez osoby z którymi zawarto umowy o 

ustanowienie spółdzielczych praw odnoszone są  na fundusz remontowy mienia 

Spółdzielni albo pozostałe przychody operacyjne. 
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      USTALANIE WKŁADU W ZWIĄZKU Z USTANAWIANIEM 

TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU ODZYSKANEGO PRZEZ 
SPÓŁDZIELNIĘ 

§ 3 

1. Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

do którego wygasło prawo innej osoby, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości 

wkładu wypłaconego osobie uprawnionej oraz zobowiązuje się do spłaty długu 

obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na 

sfinansowanie kosztów budowy tego lokalu, z odsetkami i odsetkami przejściowo 

wykupionymi przez Budżet. 

2. Jeśli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego, a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa 

istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, Członek zawierający umowę o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład 

mieszkaniowy zwaloryzowany   według   wartości   rynkowej   lokalu.   Koszt   

określenia zaktualizowanej wartości rynkowej lokalu ponosi Członek na rzecz, 

którego prawo jest ustanawiane. 

3. Członek   uzyskujący   spółdzielcze   własnościowe   prawo   do   lokalu 

mieszkalnego, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo innej osoby, 

wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości 

rynkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszt określenia 

wartości rynkowej lokalu ponosi Członek na rzecz, którego prawo jest ustanawiane. 

4. Członek uzyskujący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, do którego 

wygasło spółdzielcze własnościowe prawo innej osoby, wnosi wkład budowlany 

w wysokości wkładu wypłaconego uprawnionej osobie oraz zobowiązuje się do 

spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię 

kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, z odsetkami i odsetkami 

przejściowo wykupionymi przez Budżet. 

5. Jeśli między datą wygaśnięcia poprzedniego prawa, a datą ustanowienia 

nowego prawa do lokalu uległa istotnej zmianie rynkowa wartość lokalu, 

Członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu wnosi wkład budowlany zwaloryzowany według aktualnej 

wartości rynkowej lokalu. Koszt określenia zaktualizowanej wartości rynkowej 

lokalu ponosi Członek, na rzecz którego prawo jest ustanawiane. 

6. Członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu, do którego 

wygasło spółdzielcze prawo do lokalu innej osoby wnosi wkład budowlany w 

wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy 

o ustanowienie odrębnej własności. Koszt określenia wartości rynkowej lokalu 
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ponosi Członek na rzecz, którego prawo jest ustanawiane. 

 

7. W przypadkach określonych w ust. 3,4, 6 niniejszego paragrafu, gdy 

wyłonienie członka na rzecz, którego jest ustanawiane spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu lub odrębna własność lokalu, nastąpiło w 

trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, Członek ten wnosi 

wkład budowlany w wysokości wartości rynkowej lokalu określonej w 

postępowaniu przetargowym. 

ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADÓW PRZY PRZEKSZTAŁCANIU    
TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI 

 
§4  

1. Zasady przekształcania tytułów prawnych do lokali określa ustawa z 

dnia 15.12.2000r. „o spółdzielniach mieszkaniowych”. 

2. Jeżeli dany lokal jest obciążony zadłużeniem kredytowym 

spłacanym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30.11.1995 r. „o pomocy 

państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu 

premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii 

gwarancyjnych” (Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1115), to rozliczenia 

finansowe z tytułu przekształcenia prawa lokatorskiego na spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, dokonuje się na warunkach określonych w tej 

ustawie. 

          POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

       § 5 
 
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą 

Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w dniu 29 listopada 2006 

roku uchwałą Nr 34/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku i wchodzi w życie z 

dniem uchwalenia. 

 

2.  Traci moc „Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych 

oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali w Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy uchwalony przez Radę 

Nadzorczą MSM „DOM” w Bydgoszczy w dniu 26.08.2004r. – uchwała Nr 

23/2004 z dnia 26.08.2004r. 

 


