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         R E G U L A M I N 

    TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM 

                      w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w Oleśnicy. 

I. Część ogólna 

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy tworzy się fundusz remontowy oraz ustala się 

zasady gospodarowania tym funduszem w oparciu o niniejszy regulamin. 

1. Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów 

mieszkaniowych są ustalane według stawek w zł/m2, określonych przez Radę Nadzorczą 

Spółdzielni. 

2. W stosunku do lokali użytkowych stawki odpisów na fundusz remontowy mogą  być 

wyższe niż dla lokali mieszkalnych, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo 

zwiększa koszty remontów nieruchomości. Wysokość tego zwiększenia określa Rada 

Nadzorcza Spółdzielni. 

3. W spółdzielni tworzy się następujące fundusze remontowe: 

A – fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, 

B -  centralny fundusz remontowy 

II. Zasady tworzenia funduszu remontowego. 

1. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzy się : 

a – z  odpisów w koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie    

      Spółdzielni od członków spółdzielni,  którym przysługuje spółdzielcze  

     prawo do lokali, właścicieli lokali nie będących   członkami spółdzielni oraz osób  

     nie będących  członkami spółdzielni , którym  przysługują spółdzielcze  

     własnościowe prawa do lokali. 

b -  z kwot otrzymanych z firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w zasobach    

      Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu remontowego  



 

      zasobów mieszkaniowych. 

c -  z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki robót  

       remontowych. 

d -  z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad i usterek  

       pobieranych od wykonawców robót remontowych. 

e – z  innych tytułów. 

2. Centralny fundusz remontowy tworzy się : 

a (wykreślony) 

b (wykreślony) 

c – z wyniku dodatniego uzyskanego przez Spółdzielnię na pozostałych  

     działalnościach  (nadwyżki bilansowej) przeniesionej na podstawie uchwały   

     Walnego Zgromadzenia, 

d – z odpisów w koszty od lokali użytkowych , 

e – z kwot otrzymanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w mieniu  

     Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowi wydatki centralnego funduszu  

     remontowego, 

f – z dotacji , subwencji, dofinansowania oraz darowizny. 

III. Zasady gospodarowania funduszem remontowym. 

3. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych przeznacza się na : 

      a – remont zasobów mieszkaniowych, 

      b  - spłatę kredytu i pożyczek zaciągniętych na remonty zasobów mieszkaniowych, 

      c -  pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych, 

     d -  pokrycie regresowych kosztów odszkodowań firm ubezpieczeniowych. 

4. Centralny fundusz remontowy przeznacza się na: 

a. remonty mienia Spółdzielni, 

b. pożyczki na potrzeby remontowe nieruchomości  

- po klęskach żywiołowych i  katastrofach budowlanych, 

-  zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, 

-  na pokrycie części kosztów wymiany instalacji , dźwigów osobowych: 

       c -  dokończenia docieplenia stropodachów , 

       d -  modernizację zbiorczych anten telewizyjnych, 

       e -  montaż i remont urządzeń zabawowych i małej architektury, 

 f -   remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku polegający na: wykonaniu 

nowego lub remontu istniejącego węzła cieplnego (modułu do celów centralnego 



 

ogrzewania dla węzłów dwufunkcyjnych) oraz przyłącza do sieci 

wysokoparametrowej, w przypadku likwidacji grupowego węzła cieplnego,  

z którego budynek ten był zasilany wcześniej. 

IV. Inne. 

1. (wykreślony) 

2. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości 

rozliczenie obejmujące: 

1 -  kwotę wpłaconych odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, 

2 -  kwotę poniesionych przez Spółdzielnię nakładów na remonty danej nieruchomości, 

3 -  sposób rozliczenia różnicy między poz. 1 a 2 

     3.   Nie wykorzystane fundusze lub ich przekroczenie przechodzą na rok następny. 

 

1. Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą  

w dniu 12.01.2006 r. Uchwała NR 1/2006 

2. Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 

w dniu 22.12.2014 r. Uchwała NR 12/2014 

3. Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 

w dniu 29.11.2016 r. Uchwała NR 21/2016 

4. Zmiany do Regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 

w dniu 26.11.2019 r. Uchwała NR 16/2019 


