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Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej.

N,iniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r,
o spółdzielniach mieszkaniovvych (tekst jednolity: Dz. LI. z 20I8r. poz. 845 z pożn. zm.)
oraz § 34 ust 3 Statutu Spółdzielni.

§1

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnowie organizuje przetarginaustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalrrych w przypadku wygaśnięcia
społdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zzastrzeżeniem art. 15 i art. 161 orazart. 11
ust 25 i 26ustawy o spółdzielniach mieszkaniolvych.
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnowie organizuj e przetargi na sprzedtz
odrębnej własności obejmującej lokale mieszkalne i uzytkowe stanowiące własność
Spółdzielni.

l.

§2

Wytypowania lokali mieszkalnych i użl.tkowych do przetargu dokonuje Zarząd
Spółdzielni.
Przetarg prowadzi powołana przęz Zarząd Spółdzielni Komisja Przetargowa w składzie
co najmniej tąl osobowym.
W przetargu nie mogą uczestniczyó:
1) osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej,
ż) małżonek, dzięci, rodzice i rodzeństwo osób, o który,ch mowa w pkt. 1

P rzetar g ma charakter publ iczny w formie przetar gu ustnego (licytacj i).
Prowadzący ptzętargryznaczatermin przetarguoraz ogłasza obwieszczenię o przetargu.
Termin przetargu na|eży wznaczya tak, aby miedzy datą obwieszczęnia o przetargu,
aterminem przetargtlupłynęło co najmniej l0 dni.
Obwieszczenie o przetargu określa w szczególności:
l) nźżwę i siedzibę Społdzielni,
ż) termin i miej sce przęprowa dzenia przetatgu,
3) opis lokalu stanowiącego przedmiot przetargu, a w szczególności: adres,

kondygnację, powierzchnię uzytkową,
4) termin, w którym można oglądać lokal oraz kto udziela informacji o stanie

technicznym lokalu,
5) cenę wywoławczą stanowiącą wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę

maj ątkowego lokalu stanowiącego przedmiot przetargu,
6) wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wpłaty,
Ponadto ogłoszenie o przetargu moze zawierac zastrzeżęnie o możliwości odwołania
przetargu bez podani a przy czyny .

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółdzielni, tablicy
ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz w prasie lokalnej.
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§3

1. Spółdzielnia ustala wadium w wysokości:
1) 1500,00 zŁotych na lokale mieszkalne,
2) 5000,00 złotychna lokale użytkowe
tytułem zab ezpie czeni a wyko nani a zob o w ięania wynikaj ąc e go z pr zetar gu.

2. Wadium złożone przez oferentów, ktorzy nie uzyskali przybicia zostanie zwrócone
bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a oferentowi, który uzyskał przybicie wadiurn
zostanie zarachowane na poczet wkładu budowlanego licytowanego lokalu.

3. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni:
1) jeżeli oferent uchylił się od wpłacenia wylicytowanej ceny lokalu w terminie 7 dni od

dnia uryskaniaprrybicią
2) jeżeli oferent, który uzyskał przybicie wpłacił pełną wylicytowaną na przetargu cenę

lokalu, a nie przystąpił do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej
własności lokalu lub nabycia odrębnej własności lokalu w terminie określonym * §i 0
niniej szego Regulaminu.

§4

1. W przypadku, gdy oferent uzyskujący przybicie nie dokona w terminie 7 dnil'icząc od dnia
licytacji wpłaty pełnej ceny lokalu przetargzostaje uniewazniony.

ż. Oświadczenie Komisji Przetargowej o unieważnieniu przetargu zprzyczynpodanych w pkt.
I dołącza się do protokołu.

§5

l. Przetargustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2. Osoby przystępujące do licytacji zobowiązane są do złożęnia oświadczenia o zapoznaniu

się z treścią niniejszego Regulaminu oraz klauzuli informacyjnej.
3. Osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są do doręczenia aktualnego

wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a udział w licytacji ma osoba uprawniona do
reprezentowania podmiotu. W przypadku gdy podmiot reprezentuje osoba inna niż
wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązana jest ona oprócz wypisu z KltS
do przedłożenia oryginału peł nomocnictwa.

4. Po wlr,vołaniu przetargu prowadzący przetargpodaje do wiadomości:
1) przedmiotprzetargu,
2) cenę wylvoławczą stanowiącą wartość rynkową lokalu określoną prze)z

tzeczoznawcę maj ątkowego,
3) informacje o wpłaceniu wadiumprzez oferentów,
4) termin uiszczenia pełnej kwoty wynikającej z wylicytowanej wartości lokalu,
5) informacje o stanie faktycznym lokalu,
6) informacje o wysokości opłat z tltułu użytkowania lokalu oruzterminod kiedy będą c,ne

obowiąywały.
5. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
6. Licltacja rozpoczyna się od wywołania ceny lokalu określonej w ogłoszeniu

przetargowym i jest prowadzona według kolejności numerów oferentów.
7. W przypadku, gdy przedmiotem ogłoszonego przetargu jest więcej niZ jeden lokal,

postępowanie przetargowe prowadzi się odrębnie dla każdego z nich. ,Oferent ma pra\Ą/o

uczestniczyc w przetatgu na więcej niż jeden lokal pod warunkiem zgłoszenia ustnego
wniosku, gdy nie uzyska przybicia na lokale wcześniej licytowane.



8.

9.

Postąpienie nie moze wynclsić mniej niż l000 zł. Zaofęrowana stawka
uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaofęrował wyższą cenę,
Po ustaniu postąpień prorvadzący przetarg, uprzedzając obecnych,
i udziela ptzybicia licytantowi, ktory zaoferował najwyzszą cenę.

przestaje wiązac

zarryka przetarg

§6

Zł.rząd Spółdzielni zobowiązuje się do zawarcia umowy z oferentem, który uzyskał przybicie
w tęrminie 14 dni po dokonaniu przez niego wpłaty pełnej ceny lokalu wynikającej zlicytacji.

§7

Z przebiegu przetargu sporuądza się protokół, który zawlera:
I) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób prowadzącychprzetarg,
3) imiona i nazwiska oferentów, a w przypadku osób prawnych nazwa firmy,
4) cenę wywoławczą stanowiącą wartość rynkową lokalu określoną przęz rzeazoznawcę

majątkowego
5 ) naj wyżs zą zaoferowaną wartość lokalu stanowiącego przedmiot przetargu,
6) termin \^/płaty pehej wylicltowanej kwoty,
7) t€rmin, od którego ponoszone będą koszry z"viązane z użytkowaniem lokalu,
8) podpisy osób prowadzących przetarg.

§8

W przypadku bezskutęcznęgo zbycia lokalu w ramach postępowanprzetargowych w okresie
kolejnych 12-tu miesięcy, Zatząd Spółdzielni może zlęc,ic wykonanie powtórnego operatu
szacunkowego określającego cenę rynkową lokalu, co stanowićbędzie podstawę do ustalenia
ceny wywoławczej.
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§9

Dokonany przez Komisję Przetargową wybór osoby uprawnionej wymaga
akceptacji Zarządu Społdzielni pod kątem formalno - prawnym.
Organizator przetargu jest upowazniony do uniewaznienta przetargu w
w całości bez podani a pruyczyny.

ostatecznej

części lub
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§10

Traci moc Regulamin określający tryb i zasady ogłaszaniaiprzeprowadzańaprzetargów na
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej uchwalony w dniu 16.04.2018r. uchwałą nr 22ll8 przez Radę
Nadzorczą Tarnowskiej Społdzielni Mieszkaniowej,
Niniejszy regulamin został uchwalony przęz Radę Nadzorczą Spółdzielni

wdniu!|Q.,.(1.l&O./.9..r. uchwałą * .rOflq.....iwchodzi wĘciezdniem I.0I.202U.

iczący

Jd | 

^rrrĄrawczyk /




