Uchwala nr 10/2015
Rady Nadzorczej SpoMzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ T O R W A R "
z dnia 11.05.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu

ustanawiania kolejnosci na liscie realizowania

wnioskow o lokale w inwestycji Solec-Ludna"".

§1
Na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Spoldzielni. Rada Nadzorcza zatwierdza „Regulamin
ustanawiania kolejnosci na liscie realizowania wnioskow o lokale w inwestycji SolecLudna". Tekst regulaminu stanowi zal^cznik do niniejszej uchwaly. Jednoczesnie traci
waznosc Regulamin zatwierdzony Uchwaly Rady Nadzorczej nr 19/2010 z dnia
04.10.2010 r.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Sekretarz
SEKRETARZRADVNiADZORCZEJ
SEM "TORWAR"

HUanaSsulczewBkUa

\

Wieslaw Krawczym^i

REGULAMIN
ustanawiania kolejnosci na liscie realizowania wnioskow o lokale
w inwestycji Solec-Ludna
§1No we inwestycj e w zasobach SBM „TORWAR", zgodnie z § 2 i § 3 pkt. 1 Statutu
Spoldzielni, realizowane
przez Zarzqd Spoldzielni, za zgod^ i wedlug zasad ustalonych
przez Zebranie Przedstawicieli Czlonkow SBM „TORWAR" wyrazonych w Uchwale nr
1/99 z dnia 06.12.1999 roku i Uchwale nr 3/2005 z dnia 24.11.2005 roku oraz w Uchwale
nr 8/2013 Walnego Zgromadzenia Czlonkow SBM „TORWAR" z dnia 17.06.2013 roku oraz
za zgod^ Rady Nadzorczej SBM „TORWAR" wyrazon^ w Uchwale nr 31/06 z dnia
14.12.2006 rokui w Uchwale nr 11/2013 z dnia 21.10.2013 roku.
§2.
Inwestycja realizowana jest dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wyl^cznie Czlonkow
Spoldzielni.
§3.
Inwestycja realizowana jest ze srodkow wlasnych przyszlych wlascicieli lokali mieszkalnych
i lokali uzytkowych oraz miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym.
§4.
Ustalanie kolejnosci na liscie realizowania wnioskow o lokale w inwestycji Solec-Ludna
dokonywany bedzie przez Zarz^d Spoldzielni, z zachowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
§5.
Ustanawianie odr^bnej wlasnosci lokalu mieszkalnego i uzytkowego oraz miejsca
postojowego w garazu wielostanowiskowym odbywac si? bedzie w formie aktu notarialnego,
po otrzymaniu decyzji na uzytkowanie budynkow i wplaceniu przez Czlonka pelnego wkladu
budowlanego na lokal 1/ lub miejsce postojowe.
§6.
Przed naborem Czlonkow na inwestycj? Solec-Ludna zorganizowane zostanie zebranie
informacyjne, na ktorym przedstawione b^d^ projekty inwestycji, koszty i terminy realizacji
inwestycji oraz sposob skladania wnioskow o przydzial lokalu i/lub miejsca postojowego.
Zawiadomienia o zebraniu wywieszone zostan^ we wszystkich budynkach. Osoby, ktore
wczesniej skladaly wnioski o umozliwienie im nabycia lokalu i/lub miejsca postojowego
w garazu wielostanowiskowym otrzymaj^ powiadomienie drog^ listown^ - list zwykly lub
poczt^ elektroniczn^.
Skladaj^c wniosek mozna zawrzec w nim wskazanie kolejnosci wyboru lokali.
Na podstawie zlozonych wnioskow Spoldzielnia sporz^dza i zamyka w podanym terminie
list? osob, ktore zglosily ch?c nabycia lokalu i /lub miejsca postojowego.

§7.
1. Nie wi?cej niz 10% lokali moze bye postawiona do dyspozycji Zarz^du, celem
umozliwienia nabycia lokalu Czlonkom, ktorzy przyczynili si? do przygotowania
inwestycji. Wniosek o umieszczeniu takiej osoby na liscie musi zostac zaopiniowany
przez Rad? Nadzorcz^.
2.

Zlozone wnioski zostan^ uporz^dkowane wg kolejnosci uprawnienia do dokonywania
wyboru sposrod lokali i miejsc postojowych w realizowanej inwestycji.

3. Przyjmuje si? nast?puj^cy sposob ustalania kolejnosci na liscie przyszlych nabywcow.
3.1.

3.2.

3.3.

Kolejnosc na liscie b?dzie ustalana wg dlugosci stazu czlonkowskiego w SBM
„TORWAR" i jej poprzednikach prawnych. Pracownicy Spoldzielni traktowani
b?d4 jak Czlonkowie, przy czym okres zatrudnienia w SBM „TORWAR" i jej
poprzednikach prawnych oraz w spoldzielczosci mieszkaniowej liczony b?dzie jak
staz czlonkowski. W przypadku zatrudnienia w spoldzielczosci mieszkaniowej
oraz czlonkostwa w Spoldzielni „TORWAR" i jej poprzednikach prawnych, pod
uwag? b?dzie brany dluzszy okres czasu.
W przypadku, gdy dwie osoby b?d4 mialy identyczne okresy stazu
czlonkowskiego (lub rownowaznego zatrudnienia) zostanie przeprowadzone
losowanie.

W pierwszej kolejnosci lista nie b?dzie obejmowac osob, ktore:
a. nie s^ Czlonkami Spoldzielni, z wyl^czeniem osob bliskich wspolnie
zamieszkalych z Czlonkiem,
b. nabyly mieszkania w nowych zasobach zrealizowanych przez SBM „TORWAR"
tj. w budynkach przy ul. Gornoslqskiej 5/7B, Gornosl^skiej 4A, Czerniakowskiej
178 A. Wilanowskiej 16 i Okr^g 4A (dotyczy to rowniez osob bliskich wspolnie
zamieszkalych),
c. nie wywiqzuJ4 si? z obowi^zkow statutowych wobec SBM „TORWAR".

4. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich lokali/miejsc postojowych zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 3.3, wnast?pnej kolejnosci zostanq one zaproponowane
pozostalym Czlonkom Spoldzielni. Pozostale lokale zostan^ sprzedane na wolnym rynku
jednakze pod warunkiem, ze osoby nabywaj^ce lokale i miejsca postojowe przyst^pi^
w poczet Czlonkow Spoldzielni.

§8.
Zasady wnoszenia wkladu budowlanego.
a. Wysokosc pierwszej wpiaty zostanie ustalona na podstawie kalkulacji kosztow inwestycji.
Powinna ona zostac wniesiona na konto Spoldzielni w terminie dwoch tygodni od
podpisania „wst?pnego wskazania lokalu" wraz z warunkami fmansowymi. W przypadku
braku wpiaty w okreslonym terminie, lokal b?dzie zaproponowany nast?pnej osobie
z listy.

b. Po wplaceniu pierwszej wpiaty zaliczki na wklad budowlany zostanie z Czlonkiem
podpisana umowa w sprawie budowy lokalu i/lub miejsca postojowego wramach
inwestycji Solec-Ludna.
c. Wysokosc i terminy wplat pozostalych rat wkladu budowlanego okreslone b^d^
w umowie w sprawie budowy lokalu.
d. W przypadku rozwi^zania umowy Zarz^d Spoldzielni zaproponuje lokal nast?pnej osobie
z listy.

§9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj^ przepisy ustawy
o spoldzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku, z pozniejszymi zmianami, Statut
Spoldzielni oraz warunki okreslone w umowie.
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