REGULAMIN
W SPRAWIE TRYBU OGŁASZANIA I PRZEPROWADZANIA
USTNYCII PRZETARGOW NIEOGRANICZONYCH NA SPRZED

LOKALI MIESZKALNYCH STANOWąCYCH WŁASNOŚĆ
spóruzIELNI MIESZKANIOWEJ oowspóLNy DoM" W
KOSCIERZYNIE
Uchwalony w trybie § 96 ust.3 Statutu Spółdzielni
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1.

przeprowadzania ustnych przetargów
Regulamin określatryb og}aszania
nieograniczonych na sprzedńlokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym
stanowiących własnośóSpółdzielni Mieszkaniowej ,,Wspolny Dom" w
Kościerzynie w celu ustanowienia odrębnej własnościlokalu.

§2.
1. Lokale mieszkalne będące własnościąSpółdzielni mogąbyó sprzedawane
osobom fizycznym i prawnym w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
ż. Przetngprzeprowadza się w formie nieograniczonego publicznego przetargu
ustnego (licytacji).
§3.

I.Pr

zetar g or ganizuj e Z ar ząd Sp ółdzi e lni.

2. O ile z o$oszenia o przetargu nie wynika nic innego, przetargi odbywają się
w siedzibie Spółdzielni: ul. M. Curie-Skłodowskiej 40, 83-400 Kościerzyna.
3. Społdzielnia obowiązana jest traktować na równych prawach wszystkie osoby
ubiegające się o nabycie lokalu do prowadzenia postępowania w sposób
gwarantuj ący zachowanie uczc iwej konkurencj i.

i

§4.

Ogłoszenie o przetargu winno zawięrać:
1) nazrvę podmiotu organizującego przetarg,
2 ) opi s i \okalizacj ę lokalu b ędące go przedmi o tem przetffi 9l,
3 ) c enę wywoław czą or az minimalną kwotę po stąpienia,
4) termin i miejsce przetargu,
5) wysokośćwadium określonąptzezZaruąd i termin jego wpłacenia,
6) termin wpłaty ceny sprzedaĘ przęzuczestnika,który wygrał przetatg,
7) informacje o warunkach, jakie muszą spełniać osoby przystępujące do
przetarglu.
8 ) wysoko śćpo stąp ienia określonąprzez Zarząd,
9) dodatkowe informacje (w razie potrzeby), flp. o mozliwościoglądania lokalu,

l0)

zastrzeżenie o możliwościodwołania albo uniewńnienia przetarga bez
podania przyaryn.

§5.
się na tablicy ogłoszeń w siedzibie
przetargu
wywiesza
1. Ogłoszenie o
Spółdzielni, na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicach ogłoszeń w
budynkach mieszkalnych oraz publikuje w prasie lokalnej, co najmniej na 14 dni
przed W znaczonym terminem przetar gu.
2. W jednym ogłoszeniu mozna zamieśció informacj e o przetargach na kilka
lokali mieszkalnych.
3. Po ogłoszeniu przetargu w siedzibie Spółdzielni wykłada się do publicznej

§6.

Cena wYwoławcza określana jest na podstawie wyceny rzęazoznawcy

majątkowego wykonanej zgodnie z odrębnymi

przepisami.

'.

§7.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

wzięciaudziałuw przetargu jest:
a) wPłacenie wadium w określonej przez Zarząd, Spółdzielni wysokości i w
wrunczonym terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Warunkiem

§8.
Wadium naleĘ wpłaciĆ na rachunek bankowy Spółd zielni najpóźniej dwa dni
robocze Przed przetargiem. Wniesienie wadium będzie skutlcrrre, jeżeli w
okreŚlonYm terminie wpłynie na rachunek Spółdzielni. Przez dni rotoc ze w
rozumieniu niniejszego regulaminu rozumie się dni robocze obowiązujące w
Spółdzielni.

§9.

1. Wadium Podlega zwrotowi w terminie trzęch dni roboczych po przetargu,
gdy:
a) uczestnik nie wygra przetargu,
b) przetar g został uniewazniony lub odwołany.
2. Wadium wPłacone przez uczestnika, lłory przetarg wygrń, zalicza się na
poczet ceny osiągniętej w przetargu.
3. Wadium Przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik, który przetarg
wYgrŃ, nie dokonawpłaĘ ceny nabycia w terminie wynikającym z ogłoizenia Ó
przetargu.
4. Uczestnik Przetargu na więc ej niżjeden lokal zobowiązany jest do wpłacenia
wadium nakażdy lokal, który zamierzanabyć.
§ 10.

I. zarząd spółdzielni powofuje minimum 3-osobową komisję przetargową

nvarLądalej ,,Komisj{' w składzie: przewodniczący i dwóch człónków
2.W skład Komisji nie mogąwchodzić osoby, które:
a) są członkami rcdziny stającego do przetargu lub jego prawnego zastępcy,
b) pozostająze stającym do przetargu w takim stosunku prurr.ryń t.ru
fatłycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwościco doich
bezstronności.
3. Cz-łonkowie Komisji podpisująoświadczenie o braku okoliczności będących
podstawą ich wyłąc zenia z j ej składu.
4. Cńonek Komisji w przypadku stwierdzenia, że mająmiejsce okoliczności
określonew ust. 2, powinien być v,,yłączony z jej składu.
5. Komisj a Przeprowadzaprzetarg i czuwanad jego prawidłowym przebiegiem.
6. L i cytacj ę prowad zi P r zew o dniczący Komi sj i .

§ 11.
I.Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.

2. Przetarg jest wanty, jeżeli bierze w nim ldziń co najmniej

dwóch
uczestników, jeżeli chociaz jeden uczestnik zaoferuje cenę wyzszą od ceny
wywoławczej inie niższąod ceny postąpienia.
3. Uczestnikom przetarguprzekazĄe się informacje, o których mówa art. 13 ust.
1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób firycznych w zwięku z
przetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich
danych oraz uchylenia dyrektyvry 95l46N{E poprzez zamieszczenię w treści
ogłoszenia o przetargu danych administratora oraz adresu strony internetowej,
na której zośĘ zamieszczonę szczegółowe informacje o sposobie
przetwarzania danych.
§ 12.
Przetarg nie odbywa się, jeżeli zg}osi się mniej niz dwóch uczestników. W
takim przypadku Zarząd Spółdzielni w terminie nie przekraczającym 20 dni
robo czych przeprow adza kolej ny ptzetat g.
§ 13.
Jeżeli na kolejny przetarg zglosi się tylko jeden uczestnik, Zarząd Spółdzielni
ma prawo przyjąć jego ofenę o ile zaofeĄe cenę wywoławcząłącznie z
minimalnym postąpieniem.
§ 14.
Jeże\i po ogłoszeniu drugiego przetargu nie zgłosi się zaden uczestnk Zarząd
Spółdzielni ma prawo obnizyó §enę wywoławcząó ,5,,o/o w stosunku do wartoŚci
rynkowej lokalu ustalonej p,rzez biegłego rzeczaznawcę.
§ 15.
t. Komisja Przetargowa sprawdza tozsamośó uczestników przetargu) oraz
numerami porządkowymi
dowód wpłaty wadium i wydaje im karty
uprawniające do udziału w przetargu.
licytacji ptzez swojego
2. uczestnik przetargu może braó udziń
Komisji stosowne
ptzekńe
pełnomocnika, pod warunkiem,
pełnomo cni ctwo w oryginale b ądźodpi sie p o świadczonym notarialni e.
3. Przedstawiciele osób prawnych mogą brac udział w licytacji po wykazaniu
stosownymi dokumentami lub informacj ami pobranymi z public zny ch rej estrów,
że sąuprawnieni do ich reprezentacji zgodnie z właściwymdla tego podmiotu
sposobem repr ezentacji.
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§ 16.

ogłoszeniu rozpoczęcia przetargu Przewodniczący Komisji

uczestnikom do wiadomości w szczególności:
- dane lokalu będącego przedmiotem przetargu,

- cenę wywoławczą
,
- minimalne
- termin ulszczenia ceny.
Następnie w zlw a ucze stnik ów przetatgu do zg]oszenia postąpień.

postąpienie,

podaje

§ 17.

Cena zaoferowana przez uczestnika przetargl przestaje wiązaó, gdy inny
uczesfirik zaoferuje

cenęwyższą.
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§ 18.
Po ustaniu postąpień prowadzący ptzetatguptzedza uczestników, że po trzecim
wywołaniu najv,ryższej z zaoferowanych cen dalszę postąpienia nie będą
przyjęte, po azym wywołuje trzyk<rotnie najwyższą cenę, zamyka przetarg i
ogjasza dane personalne uczestnika, który przetar g W grń.
§ 19.

Przetarg może być przez Zarząd odwołany bez podania prryczlny przed
r

ozp oczęciem licytacj i.
§ 20.

Spółdzielnia oferuje lokale mieszkalne w stanie technicznym odpowiadającym
opisowi zawartemu w operacie szacunkowym.

Z

§ 21.

przeprowadzonego przetargu Komisja sporządza protokół, w którym
między innymi podaje:
- termin i miejsce przetargu,
- liczbę uczestników,
- naj wyzs zą cenę o siągnięt ą z przetar gu,
- dane osobowe (lub nazwę, jeżeli jest to osoba prawna) uczestnika, który
przetargwygrał.
2. Protokół podpisują Przewodniczący i człotkowie Komisji, oraz uczestnik,
który przetargwygrał.

1.

§ 22.

W terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu (liczy się data
wpĘwu na rachunek bankowy Spółdzielni) uczestnik, który zgodnie z treścią
paragrafu poprzedzającego zaoferowń najwyższą cenę, zobowiązarty jest
dokonać wpłaty ustalonej w wyniku przetargl ceny (z za|iczeniem wpłaconego
wadium). Wpłat naleĘ dokonać w kasie Spółdzielni lub na jej rachunek
bankowy.

§ 23.

Po spełnieniu warunków określonych w § 22 uczestnik zobowiązany jest do
podpisania umowy sprzedaĘ w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni.
Kosź sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi strona
kupująca.

§ 24.

Do chwili podpisania umowy, o której mowa"w paragrafie poprzedzającym,
Zarząd Spółdzielni moze uniewaznić przetarg w całościw przypadku:
1) zaistnienia obowią?kll przywrócenia tytułu prawnego do lokalu osobie,
która go utraciła z powodu nieuiszczaria opłat rwięarrych z ekspLoatacją
5

i

Urz5rmaniem lokalu oraz eksploatacją i utrzymarliem nieruchomości
mowiących mienie spółdzielni - w przypadku, o którym mowa w art. 7
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zlnianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego orazustawy Prawo spółdzielcze (Dz. IJ. 2017, poz. 1596) oraz w art. 16| ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.Dz.
U.2018, poz. 845 ze zm.),
2) edY osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 (osoba bliska), zgłosi roszczenię
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu (art. 11
ust. 2a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych).
§ 25.

Traci moc ,,Regulamin w sprawie przetargów dotyc zących sprzeduĄ lokali
mieszkalnych stanowiących własnośćSpółdzielni Mieszkaniowej,,Wspólny
Dom" w KoŚcierzynie" uchwalony przęz Radę Nadzorczą w dniu 29.04.2019r.
Uchwałąnr 48l20I9.
§ 26.

Regulamin wchodziw życie z dniem jego

uchwalenia.
]

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą
28.10.2019r. Uchwałą Nr 7 12019

sekretarz
Rady Nadzorczej Spółdzielni

w

Przewodniczący
Rady Nadzorczej Spółdzielni

dniu

