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R E G U L A M I N  

Tworzenia i Gospodarowania Funduszem Celowym na Remonty Zasobów 

Mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” 
 

 

§ l 
 

1. Spółdzielnia tworzy fundusz celowy:  

- na  remonty budynków 

- na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy 

- fundusz na remonty wspólny ( ogólnospółdzielczy). 

 

§2. 

 

1. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielnia tworzy zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy        

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119, 

poz. 1116, z póź. zm. ). Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli 

lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze 

własnościowe prawa do lokalu. 

 

2. Fundusz celowy na remonty budynków tworzy się z: 

a) odpisów 

 

 od lokali mieszkalnych, obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wg 

zasad określonych w § 6 regulaminu;  

 od lokali użytkowych, obciążających koszty działalności gospodarczej, wg zasad   określonych 

w § 6 regulaminu, 

                                                                     

      b)   dotacji otrzymanych na poprawę warunków technicznych zasobów mieszkaniowych; 

      c)   kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w zasobach Spółdzielni, 

           których koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu remontowego, 

     d)  kwot uzyskanych z tytułu obciążenia za kary umowne, między innymi z tytułu:  

 

 odszkodowań za wady i usterki od wykonawców robót remontowych 

 zwłoki w terminie wykonania umowy leżącej po stronie wykonawcy robót remontowych 

 odstąpienia od umowy przez Spółdzielnie, w całości lub w części z przyczyn, za które 

odpowiada wykonawca robót remontowych 

 zaprzestania wykonania robót przez wykonawcę 

 

      e)  dochodów z działalności gospodarczej zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia                  

          (podziału nadwyżki bilansowej ) 

      f)  innych wpływów. 

 

3. Z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości przeznacza się część środków na remonty 

nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni (ogólnospółdzielczy). Proporcje podziału ustala 

corocznie Rada Nadzorcza. 
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§3. 
 

1. Fundusz celowy na remonty może być wydatkowany na: 

- finansowanie kosztów remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, 

- wykonanie opinii, ekspertyz, dokumentacji projektowych związanych z remontami, 

- opłaty przyłączeniowe, pozwolenia, kontrole związane z remontami, 

- roboty remontowe wykonywane przez pracowników Spółdzielni w wysokości kosztów 

rzeczywiście poniesionych, 

- spłatę kredytów zaciągniętych na realizację prac remontowych i modernizacyjnych, 

- chwilowe prefinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektów, 

których refinansowanie będzie realizowane ze środków UE. 

 

2. Fundusz remontowy nie może być wydatkowany na nakłady nie stanowiące remontów, tj. na  

bieżące konserwację w częściach wspólnych i majątku Spółdzielni wykonywane przez firmy 

zewnętrzne i pracowników Spółdzielni. 

 

3. Ze środków funduszu celowego na remonty budynków nie finansuje się napraw i remontów 

obciążających użytkowników lokali, wynikających z obowiązków członków w zakresie napraw  

i  remontów wewnątrz lokali określonych w Statucie i regulaminach wewnętrznych Spółdzielni. 

 

4. Koszty remontów lokali użytkowych, nie sfinansowanych wkładami budowlanymi oraz innych 

obiektów i budynków nie zaliczanych do gospodarki zasobami mieszkaniowymi finansowane są 

bezpośrednio w ciężar eksploatacji tych zasobów. 

 

§4 

 

1. Koszty remontów mienia Spółdzielni stanowiącego nieruchomość niewyodrębnioną  

finansowane są z funduszu remontowego wspólnego (ogólnospółdzielczego). Ustala się wykaz 

tych robót: 

- remonty biura, bazy konserwatorów, garaży stanowiących mienie Spółdzielni, 

- wymiana lub remont chodników i ciągów komunikacyjnych, 

- remont dróg osiedlowych, 

- wykonanie remontu lub wymiana urządzeń wyposażenia terenu - obiektów małej architektury:  

  altan śmietnikowych, urządzeń zabawowych, murków, ławek, trzepaków, pojemników na psie  

  odchody, 

- wymiana, remont lub uzupełnienie ogrodzenia, 

- wymiana lub remont bram, szlabanów oraz wykonanie, wymiana, remont różnego rodzaju  

   barier zabezpieczających, 

- remont lub wymiana oświetlenia zewnętrznego, 

- rewitalizacja zieleni – formowanie koron drzew, uzupełnianie nasadzeń, pielenie.  

 

§5. 

 

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdego budynku ewidencję wpływów i wydatków 

funduszu remontowego. Ewidencja na poszczególne budynki  powinna uwzględniać wszystkie 

wpływy i wydatki funduszu remontowego tych budynków. 

 

2. Niewykorzystane lub przekroczone w ciągu roku środki funduszu celowego na remonty 

przechodzą do rozliczenia w roku następnym. 
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§6. 

 

1. Wysokość miesięcznych stawek odpisu na fundusz remontowy - naliczonych w ramach opłat 

eksploatacyjnych za używanie lokali - powinna uwzględniać: 

a) wielkość faktycznych potrzeb w zakresie napraw zasobów Spółdzielni, w okresie dla 

którego ustalone są stawki; 

b) stan środków funduszu celowego na remonty na początku roku. 
 

2. Zmiany stawki odpisu w ciągu roku są ustalane i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą 

Spółdzielni na wniosek Zarządu. Stawki miesięcznych odpisów na fundusz celowy remontów lokali 

mieszkalnych i użytkowych mogą być ustalane: 

a) jednolicie dla całości zasobów mieszkaniowych Spółdzielni do czasu wyodrębnienia odrębnych 

nieruchomości; 

b) zróżnicowanie - w zależności od potrzeb remontowych poszczególnych budynków.  

 

 

§7. 

 

1. Środkami funduszu remontowego dysponuje Zarząd. 

 

2. Plan Remontów jest corocznie zatwierdzany Uchwałą Rady Nadzorczej. 

 

3. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej sprawozdanie rzeczowo – finansowe            

z wykonania rocznego planu remontów. 

 

 

 

 

 

Ustalenia końcowe 

 

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.11.2018 r. ( Uchwała Nr 20 / 11 

/ 18 ). 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Jednocześnie traci moc regulamin uchwalony w dniu 05.05.2004 r. 

 

 

 

Sekretarz Rady                                             Przewodniczący Rady 

 

Renata Płachecka                                          Jerzy Petrusewicz 


