REGULAMIN
w przedmiocie organizowania przetargöw na ustanowienie tytulu prawnego do lokali
mieszkalnych i garazy bedacego wlasnoscia S.M. „Victoria"

§1
1. Regulamin okresla zasady organizowania przetargöw na ustanowienie tytulu prawnego do
lokali mieszkalnych i garazy bedacego wlasnoscia^ S.M. „Victoria".
2. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa o lokalu, dotyczyc to moze röwniez garazu.
§2
Zarzad organizuje przetarg nieograniczony, po dajac wysokosc ceny wywolawczej za 1 m .
§3
1. Przed przystapieniem do przetargu Zarzad:
a) zleca rzeczoznawcy majatkowemu wycen? lokalu,
b) powoluje Komisje Przetargöw^,
2. Dia kazdego przetargu Zarzad w formie uchwaly okresla: rodzaj i form$ przetargu oraz
termin i miejsce przetargu, a takze wysokosc wadium, cen$ wywolawcz^, wysokosc
postapienia i termin ogl^dzin.
3. Przetarg odbywa sie; w drodze licytacji.
§4
1. W celu przeprowadzenia przetargu Zarzad powoluje Komisj? Przetargöw^ (zwan^ dalej
„Komisja").
2. W sklad Komisji wchodzi:
a) jeden Czlonek Zarzadu,
b) trzech pracowniköw Spöldzielni, powolanych na pismie przez Zarzad.
3. W sklad Komisji nie moga^ wchodzic osoby, ktöre s^ w stosunku do Czlonköw Komisji
osobami bliskimi w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami ( Dz.U. 1997 nr 115, poz. 741).
4. Rada Nadzorcza moze delegowac swoich przedstawicieli do okreslonego przetargu.
Czlonkowie Rady Nadzorczej biora^ udzial w przetargu w charakterze obserwatoröw bez
prawa glosu.
§5
1. Ogloszenie o przetargu Zarzad Spöldzielni zamieszcza: w wybranej gazecie lokalnej,
tablicy ogloszeh w siedzibie Spöldzielni oraz na stronie internetowej Spöldzielni.
2. Zarzad Spöldzielni zobowiazany jest umiescic ogloszenia o przetargu röwniez na drzwiach
wejsciowych do klatek schodowych budynköw stanowiacych zasoby Spöldzielni.
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3. Ogloszenie o przetargu powinno zawierac:
a) nazw? i adres Spöldzielni
b) rodzaj i forme^ przetargu
c) przedmiot przetargu
d) opis i polozenie lokalu
e) cen§ \vyw0lawcz4,
f) termin i miejsce przetargu,
g) termin ogl^dzin lokalu,
h) informacj^ o wysokosci, miejscu i formie wplaty wadium,
i) wysokosc postapienia,
j ) skutki uchylenia si$ od zawarcia umowy,
k) informacj? o prawie Spöldzielni do uniewaznienia lub odwolania przetargu bez podania
przyczyny,
1) termin i miejsce otwarcia przetargu, w sposöb o ktörym mowa w § 5 ust. 1 i 2.
4. Zarzad wyznacza termin przetargu tak, aby miedzy data^ jego ogloszenia, a terminem
przetargu uplyneto co najmniej 14 dni kalendarzowych.
§6
1. Cen? wywolawcz^ lokalu kazdorazowo ustala Zarzad Spöldzielni, na podstawie wyceny
dokonanej przez rzeczoznawce; majatkowego okreslonej nie wczesniej niz 6 miesi^cy od daty
zamieszczenia ogloszenia 0 przetargu.
2. Koszty zwiazane z ustanowieniem wartosci lokalu ponosi osoba, ktöra wygrala przetarg.
§7
1. Wysokosc wadium ustala Zarzad Spöldzielni.
2. Wysokosc wadium powinna odpowiadac co najmniej 5% ceny wywolawczej lokalu.
3. Osoby stajace do przetargu (zwane dalej zamiennie „licytantami" lub „uczestnikami
przetargu") zobowiazane s^ do okazania Komisji dowodu wplaty wadium dokonanej na
rachunek bankowy Spöldzielni lub w kasie Spöldzielni.
4. W przypadku uiszczania wadium w kasie Spöldzielni, moze to nastapic nie pözniej niz do
godziny 13:00 w dniu poprzedzajacym przetarg.
5. W przypadku uiszczania wadium na rachunek bankowy Spöldzielni, moze to nastapic nie
pözniej niz na 2 dni przed dniem przetargu.
6. Spöldzielnia dokonuje zwrotu wadium:
a) wszystkim uczestnikom przetargu, ktörzy nie wygrali przetargu,
b) w przypadku rezygnacji z udzialu w przetargu przed jego rozpoczeciem,
c) w przypadku odwolania przetargu albo jego uniewaznienia.
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7. Wadium zwracane jest po przetargu bezposrednio z kasy, jezeli bylo do niej wplacane lub
na wskazany na pismie rachunek bankowy w nastejmym dniu roboczym po ogloszeniu
wyniköw przetargu.
8. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
9. Uczestnik przetargu traci wadium jezeli nie zaplaci ceny nabycia w terminie wskazanym
przez Spöldzielni^.
10.
Wadium przepada na rzecz Spöldzielni, jezeli zaden z uczestniköw przetargu nie
zaoferuje ceny nabycia röwnej co najmniej cenie wywolawczej.
§8
1. Przetarg odbywa si$ ustnie, na zasadzie licytacji.
2. Przetarg jest wazny bez wzgl^du na liczb? uczestniköw, jezeli choc jeden uczestnik
przetargu zaoferowal kwot? röwna^ cenie wywolawczej.
3. Przetarg ustny, odbywa si$ na zasadzie licytacji poprzez zglaszanie postajiieh dopöki,
mimo trzykrotnego wywolania nie ma dalszych postapieh.
4. W przypadku nie dojscia do skutku pierwszego przetargu, Zarzad po uzyskaniu zgody
Rady Nadzorczej moze podjac decyzje; o obnizeniu ceny wywolawczej lokalu.

§9
1. W przetargu biora^ udzial osoby, ktöre wplacily wadium i okaza^ dowöd tozsamosci lub ich
pelnomocnicy umocowani na podstawie pelnomocnictwa notarialnego do tej konkretnej
czynnosci.
2. Osoby stawajace do przetargu zobowiazane s^ do zapoznania si? i przestrzegania zasad
zawartych w niniejszym regulaminie.
3. Regulamin przetargowy winien byc wylozony do wgladu w siedzibie Spöldzielni oraz
zamieszczony na stronie internetowej Spöldzielni od dnia ukazania si$ ogloszenia o przetargu.
4. Osoby stawajace do przetargu w dniu przetargu potwierdzaj^ na pismie, iz zapoznaly sie z
ogloszeniem przetargowym, zasadami przeprowadzania przetargu oraz regulaminem
przetargowym i przyjmuja^ je bez zastrzezeh.
§10
1. Do zadah Komisji przetargowej nalezy:
a) odczytanie warunköw przetargu,
b) sprawdzenie tozsamosci osöb uczestniczacych w przetargu i sporzadzenie ich imiennej
listy,
c) stwierdzenie prawidlowosci wniesionego wadium,
d) podanie ceny wywolawczej oraz wartosc postapienia,
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e) pouczenie o skutkach niezaplacenia ceny nabycia,
f) podanie terminu uiszczenia ceny nabycia,
g) poinformowanie uczestniköw przetargu, iz w przypadku wygrania przetargu, na
wygrywajacym uczestniku ciazy obowiazek uiszczenia wszelkich kosztöw, w tym
notarialnych zwiazanych z ustanowieniem odrebnej wlasnosci lokalu bedacego wlasnoscia^
Spöldzielni Mieszkaniowej „Victoria" w Krakowie i przeniesieniem jego wlasnosci oraz oplat
sadowych lub czlonkowskich,
h) sporzadzenie protokolu z przebiegu przetargu.
2.
Przewodniczacy Komisji otwiera przetarg stwierdzajac jego waznosc oraz okresla
przedmiot i zasady przeprowadzenia przetargu (cen$ wywolawcz^, wartosc postapienia,
termin uiszczenia ceny nabycia).
3. Przewodniczacy wyznacza sposröd czlonköw Komisji
dokumentäre^ z postejiowania przetargowego.

sekretarza, ktöry prowadzi

4. Licytanci zglaszaj^ w trakcie licytacji kolejne postapienia.
5. Kwota postapienia nie moze wynosic mniej niz 1% ceny wywolania, zaokr^glony wzwyz
do pelnych 10 zl.
6. Licytacja konczy sie udzieleniem przybicia, jezeli po trzy-krotnym wywolaniu nikt nie
zglosil wyzszej kwoty.
7. Niezwlocznie po zakohczeniu przetargu przewodniczacy Komisji oglasza obecnym jego
wynik, zamyka przetarg oraz wymienia imi$ i nazwisko licytanta, ktöry zaoferowal najwyzszq.
cen?.
§11
1. Protoköl z przebiegu przetargu zawiera:
a) sklad Komisji,
b) dat$ i miejsce przetargu,
c) opis przedmiotu przetargu,
d) wysokosc ceny wywolawczej,
e) liczbe; licytantöw,
f) dane licytanta, ktöry podal najwyzszq cen§ (imi$ i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego
PESEL) oraz wysokosc uzyskanej ceny,
g) oswiadczenie licytanta, ktöry podal najwyzsz^ cen$, iz znane mu s^ warunki nabycia
przedmiotu przetargu,
h) informacje^ o przerwaniu postejtowania lub nie dokonania wyboru.
2. Protoköl podpisujq. wszyscy Czlonkowie Komisji.
§12
Na zadnie osoby, ktörej udzielono przybicia (wygranego licytanta) Zarzad Spöldzielni
wystawia zaswiadczenie potwierdzajace fakt wygrania licytacji.

§13
1. Osoba, ktöra wygrala przetarg jest zobowiazana do:
a) wplacenia ceny nabycia lokalu w terminie wskazanym przez Spöldzielni? na wskazany
rachunek bankowy,
b) przystap>ienia do zawarcia umowy notarialnej ustanowienia odrebnej wlasnosci lokalu
bedacego wlasnosci^ Spöldzielni Mieszkaniowej „Victoria" w Krakowie i przeniesienia jego
wlasnosci w terminie wskazanym przez Spöldzielni?,
c) pokrycia kosztöw sporzadzenia aktu notarialnego ustanowienia odrebnej wlasnosci lokalu
bedacego wlasnosci^ Spöldzielni Mieszkaniowej „Victoria" w Krakowie i przeniesienia jego
wlasnosci oraz oplat sadowych lub oplat czlonkowskich.
§14
Wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
§15
W przypadku nie dopelnienia przez osob? ktöra wygrala przetarg postanowieh § 13 osoba ta
traci prawa wynikajace z wygrania przetargu oraz wplacone wadium.
§16
Spöldzielnia przekazuje lokal protokolem zdawczo - odbiorczym nie pözniej niz w terminie 7
dni od podpisania przez osobeXy), ktöra(e) wygrala(y) przetarg aktu notarialnego
ustanowienia odrebnej wlasnosci lokalu bedacego wlasnosci^ Spöldzielni Mieszkaniowej
„Victoria" w Krakowie i przeniesienia jego wlasnosci.

§17
Zarzad Spöldzielni ma prawo odwolania lub uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.
Niniejszy Regulamin zatwierdzono Uchwala^ Rady Nadzorczej Spöldzielni Mieszkaniowej
„Victoria" Nr 186/IX/2014 z dnia 27.05.2014 r.
Traci moc Regulamin w sprawie organizowania przetargöw na ustanowienie tytulu prawnego
do lokali mieszkalnych i garazy bedqcych wlasnosciq Spöldzielni Mieszkaniowej „ Victoria "
w Krakowie w dniu 30.10.2012 r. Uchwala nr 73/IX/2012.
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