
1. Ustawy 0 sp61dzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. z p6zniejszymi. .Zlmanaml.
2. Postanowien statutu sp61dzielni.
3. Niniejszego regulaminu.

I. FUNDUSZ REMONTOWY ~. ZASADY TWORZENIA
I WYDATKOWANIA

Na podstawie § 117 ust. 8 statutu sp61dzielni tworzy siy fundusz remontowy
wyodrybnionych nieruchomosci.

1. Wplywy z odpisu podstawowego w koszty GZM od lokali sp61dzielczych
i od lokali stanowi~cych odrybn~ wlasnosc.

2. Pozytki z nieruchomosci wsp6lnej (np. z tytulu reklam, dzierzawy dachu
pod anteny i inne dochody z nieruchomosci).

4. Wplywy z tytulu odpisu na fundusz remontowy z lokali uzytkowych
og6lnosp61dzielczych stanowi~cych mienie Sp61dzielni.

5. Wplywy z tytulu dodatkowego odpisu na fundusz remontowy od budynk6w,
w kt6rych wykonano roboty termorenowacyjne zgodnie z decyzj~ Rady
Nadzorczej.



Srodki funduszu przeznaczone s~ na:

1. Utrzymanie infrastruktury technicznej sluzqcej danej nieruchomosci
lub osiedlu.

2. Remonty budowli i urzqdzen infrastruktury technicznej stanowiqcych mienie
Sp6ldzielni.

2a. Naprawy trwalych okladzin zewnytrznych plyty balkonowej, w przypadku
uszkodzenia tych okladzin, w trakcie wykonywania remontu cZysci konstrukcyjnej
balkonu.

1. Wielkosc odpisu na fundusz remontowy przypadajqcego w lokalu mieszkalnym,
uzytkowym i garazu okresla Rada Nadzorcza.

2. Podstawq ustalenia wysokosci stawki funduszu remontowego jest zatwierdzony
przez Rady Nadzorczq roczny plan rzeczowo-finansowy remont6w w danej
nieruchomosci oraz potrzeby remontowe wynikajqce z przeglqd6w technicznych
wykraczajqce poza roczny okres.

1. Z funduszu remontowego nie finansuje siy napraw i remont6w obciqzajqcych
uzytkownik6w lokali.

2. Gospodarky funduszem prowadzi siy na podstawie rocznych plan6w rzeczowo -
finansowych zatwierdzonych przez Rady Nadzorczq.

3. Zmiany planu finansowego funduszu w trakcie jego realizacji wymagajq
kazdorazowo akceptacji Rady Nadzorczej, 0 ile wczeSniej nie ustali ona zakresu
i rodzaju zmian, kt6re moze wprowadzic Zarzqd sp61dzielni.

4. R6znica miydzy wplywami a wydatkami zwiyksza lub zmniejsza wielkosc
funduszy w roku nastypnym.



Niniejszy regulamin zostal uchwalony przez Rady Nadzorcz,!: Uchwal,!: Nr 11/2006
w dniu 31.03.2006 r. i obowi,!:zuje od daty jego uchwalenia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

podpis nieczytelny

Przewodnicz,!:cy Rady Nadzorczej

podpis nieczytelny

Niniejszy jednolity tekst regulaminu zostal przyjyty na posiedzeniu Zarz,!:du
w dniu 15.10.2012 r.


