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§ 1 

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,  Spółdziel-
nia ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w 
terminie 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu  mieszkalnego. Nie dotyczy to sytua-
cji, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia  15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych  (Dz.U. nr 119,poz. 11 późn. zm.).  

2. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie  
i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu oraz wniosą wymagane wadium  
w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. W przypadku 
zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący  
(na podstawie umów zawartych ze spółdzielnią).  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 nie przeprowadza się (unieważnia się) przetargu 
na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Warunkiem przeniesienia odrębnej wła-
sności lokalu na członka jest wpłata ceny równej wartości rynkowej lokalu  
w terminie określonym w niniejszym regulaminie.  

4. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do lokali mieszkalnych, 
wolnych w sensie prawnym, do których wygasł stosunek najmu i nie zastosowano 
zamiany lokali. 

5. Przedmiotem przetargu i zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokali 
mogą być również lokale nie opróżnione przez dłużników, wobec których zostały 
orzeczone prawomocne wyroki eksmisyjne a nabywca lokalu złoży oświadczenie o 
przejęciu na siebie praw i obowiązków wynikających z zasądzonych wyroków eks-
misji. Przetarg odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

 

§ 2 

1. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, należy przeprowadzić  
w trybie przetargu ustnego  (licytacji), 

2. Wartość rynkowa lokalu określana jest na podstawie operatu szacunkowego spo-
rządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wyznaczonego przez Spółdzielnię.  

3. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłacenia zaoferowanej ceny 
nabycia nieruchomości oraz ponosi koszty sporządzenia dokumentacji  wymaganej 
przez notariusza, koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej 
oraz koszty określone w odrębnych przepisach. 

4. Wylicytowana i wpłacona przez wygrywającego przetarg kwota zostanie uznana  
w sposób następujący: 
− jako wkład budowlany w wysokości nie wyższej niż wartość rynkowa, 
− kwota powyżej wartości rynkowej będzie zasilała środki funduszu remontowego 

Spółdzielni. 
5. Ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu następuje w drodze 

umowy zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią a osobą wygry-
wającą przetarg. 

 

§ 3 

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w lokalnej prasie i siedzibie Spółdzielni   
w terminie, co najmniej na 14 dni przed dniem przetargu.  

2. W ogłoszeniu należy podać: 
− nazwę i siedzibę Spółdzielni,  
− datę, godzinę i miejsce przetargu,  
− przedmiot przetargu,  
− termin oglądania lokalu mieszkalnego zgłoszonego do sprzedaży,  
− cenę wywoławczą obejmującą wartość rynkową lokalu,  
− miejsce i termin dokonania wpłaty wadium oraz jego wysokość,  



− wzmiankę, że przetarg może być unieważniony w przypadku, o którym mowa   
w § 1 ust 2 i 3,  

− wysokość postąpienia.  
 

§ 4 

Przystępujący do przetargu jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości  
5 % ceny wywoławczej. Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo     
w przetargu. 
 

§ 5 

1. Oferentowi, który wygrał przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet wylicyto-
wanej przez niego ceny nabycia lokalu.  

2. Pozostałym oferentom wadium wypłaca się w terminie do 3 dni po zakończeniu 
przetargu lub jego unieważnieniu.  

 

§ 6 

1. Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany w ciągu 30 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu: 
− wnieść wylicytowaną cenę nabycia lokalu, z uwzględnieniem treści § 5 ust.1 ni-

niejszego regulaminu  
− wnieść opłaty związane z uzyskaniem członkostwa, tj. wpisowe i udziały  

w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków Spół-
dzielni,  

− wnieść opłatę związaną ze sporządzeniem dokumentacji wymaganej przez 
notariusza, 

− wnieść opłatę za sporządzenie operatu szacunkowego w przedmiocie ustale-
nia wartości rynkowej lokalu będącego przedmiotem przetargu gdy ustawa o 
spółdzielniach mieszkaniowych nie przewiduje obciążenia tymi kosztami oso-
by zdającej lokal. 

2. W ciągu 14 dni od dokonania czynności, o których mowa w ust.1,  Spółdzielnia za-
wrze z nabywcą lokalu mieszkalnego umowę o ustanowienie odrębnej własności lo-
kalu w formie aktu notarialnego i przekaże nabywcy protokolarnie lokal mieszkalny.  

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek oferenta Zarząd Spółdzielni może wy-
dłużyć termin, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 7 

Oferent traci wadium w razie nie dokonania czynności, o których mowa w § 6. 
 

§ 8 

1. Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej przez Zarząd 
Spółdzielni. 

2. Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób. 
3. Każdy z członków Komisji ma obowiązek wyłączenia się z  prac Komisji, gdy  sam 

przystąpi do przetargu lub gdy do przetargu przystąpi jego małżonek, wstępny, 
zstępny oraz jego rodzeństwo. 

4. Przetarg rozpoczyna się w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. 
5. Przetarg ma charakter ustny i jawny. 
6. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 

− miejsce i czas przetargu,  
− imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,  
− wysokość ceny wywoławczej,  
− dane osobowe licytantów,  
− najwyższą cenę zaoferowaną oraz dane osobowe nabywcy,  



− podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy (lub informację o przyczynie ich 
braku).  

 

§ 9 

Komisja Przetargowa w obecności oferentów stwierdza prawidłowość ogłoszenia prze-
targu oraz przedstawia listę osób uprawnionych do przystąpienia do przetargu (biorąc 
pod uwagę zachowanie wymogów przewidzianych w § 4 i 11). 
 

§ 10 

Prowadzący przetarg podaje do wiadomości obecnym: 
a) przedmiot przetargu ,  
b) cenę wywoławczą ,  
c) termin wniesienia wylicytowanej ceny nabycia lokalu mieszkalnego,  
d) termin uiszczenia pierwszych opłat eksploatacyjnych.  
 

§ 11 

1. W przetargu mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, które 
nie posiadają zadłużeń wobec spółdzielni. 

2. Licytantem jest osoba działająca osobiście lub przez pełnomocnika, która oferuje co 
najmniej cenę wywoławczą powiększoną o jedno postąpienie.  

3. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem  
z podpisem urzędowo poświadczonym.  

4. Każdemu licytantowi przypisuje się numer porządkowy, którym prowadzący posługu-
je się podczas przetargu.  

 

§ 12 

1. Przetarg jest ważny jeśli zgłosi się co najmniej  jedna osoba, i zaoferuje cenę naby-
cia powiększoną o co najmniej jedno  postąpienie   ponad   cenę wywoławczą.  

2. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1000 zł. 
3. Po ustaniu postąpień, prowadzący licytację uprzedzając obecnych, że po trzecim 

obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieszcza trzykrotnie zade-
klarowaną cenę, zamyka przetarg i wymienia licytanta, który zaoferował najwyższą 
cenę. 

 

§ 13 

Na zakończenie przetargu prowadzący przetarg informuje o terminie załatwienia spraw  
formalnych  związanych z uzyskaniem  odrębnej własności nabytego lokalu mieszkal-
nego. 
 

§ 14 

Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się kolej-
ne przetargi, w których cena wywoławcza będzie kształtować się następująco: 
1. dziewięć dziesiątych wartości lokalu, o której mowa w  § 2 ust. 2 w drugim przetargu, 
2. osiem dziesiątych wartości lokalu, o której mowa w § 2 ust. 2 w trzecim przetargu, 
3. trzy czwarte wartości lokalu, o której mowa w § 2 ust 2 w czwartym przetargu, 
4. dwie trzecie wartości lokalu, o której mowa w § 2 ust. 2  piątym i kolejnych przetar-

gach. 
§ 15 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Spół-
dzielni tj. od dnia 13.02.2008 r. 
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