
Regulamin funduszu wkładów partycypacyjnych 

w Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM 

 

§ 1. 

Tworzy się fundusz wkładów partycypacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej 

Osób Prawnych DOM. 

 

§ 2. 

Dla odrębnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółdzielnię tworzy 

się osobne fundusze wkładów partycypacyjnych. 

 

§ 3. 

Fundusz wkładów partycypacyjnych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych 

tworzy się ze środków wpłaconych Spółdzielni przez najemców lokali, 

budowanych lub nabywanych w ramach danej inwestycji. 

 

§ 4. 

Wysokość wkładów partycypacyjnych, o których mowa w § 3, wpłacanych przez 

najemców określają zawarte z nimi umowy najmu instytucjonalnego lokalu 

mieszkalnego, w oparciu o decyzje kredytowe wydane przez bank kredytujący 

daną inwestycję. 

 

§ 5. 

1. Środki zgromadzone na funduszu przeznacza się na finansowanie budowy lub 

nabywania przez Spółdzielnię budynków w celu wynajmowania znajdujących 

się w tych budynkach lokali. 

2. Gospodarowanie funduszem oraz ewidencję wpływów i wydatków prowadzi 

się odrębnie dla każdej inwestycji. 

3. Środki zgromadzone na danym funduszu są wykorzystywane wyłącznie na 

zadania, o jakich mowa w ust. 1, oraz tylko dla celów realizacji tego zadania 

inwestycyjnego, dla którego fundusz ten został utworzony. 

 

§ 6. 

Z chwilą nabycia przez Spółdzielnię budynku z lokalami przeznaczonymi dla 

najemców lub oddania do użytkowania takiego budynku wybudowanego przez 

Spółdzielnię środki zgromadzone na funduszu stają się majątkiem trwałym 

Spółdzielni. 

 

                                                              § 7. 

1. Wysokość wkładu partycypacyjnego ustala się proporcjonalnie do wysokości 

kosztu budowy przypadającego na dany lokal. 

2. Proporcję wkładu partycypacyjnego w stosunku do kosztów budowy lokalu 

ustala się procentowo w drodze uchwały Rada Nadzorcza. 

3. Koszty budowy lokalu określa się zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów 

inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztu budowy (wartości początkowej) 

poszczególnych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM. 



4. W umowie najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego wkład 

partycypacyjny ustala się we wstępnej wysokości na podstawie wstępnego 

rozliczenia kosztów inwestycji. 

5. Ostateczną wysokość wkładu partycypacyjnego, do którego uiszczenia 

zobowiązany jest najemca lokalu, ustala się na podstawie ostatecznego 

rozliczenia kosztów budowy. 

6. W przypadku różnicy pomiędzy wysokością wstępnego wkładu 

partycypacyjnego, o którym mowa w ust. 4, a wysokością wkładu 

partycypacyjnego wynikającego z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy: 

a) najemca zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Spółdzielni brakującej kwoty 

w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o 

ostatecznym rozliczeniu, albo 

b) Spółdzielnia zobowiązana jest do zwrotu nadwyżki w terminie 14 dni od 

daty ostatecznego rozliczenia. 

7. Jeżeli część kosztów inwestycji została sfinansowana z zaciągniętego przez 

Spółdzielnię kredytu na poniesienie kosztów budowy danego lokalu, najemca jest 

obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części 

przypadającej na jego lokal. 
                                                                

§ 8. 

Fundusz wkładów partycypacyjnych ulega zmniejszeniu z tytułu: 

a) wypłaty wkładów według wartości wyliczonej zgodnie z zapisami określonymi 

w §11, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy najmu do lokali 

(zwolnienie lokalu na rzecz Spółdzielni), 

b) umorzenia wartości funduszu na skutek zużycia lub zniszczenia budynku,  

c) przeniesienia wkładu partycypacyjnego zmniejszającego wartość zasobów 

mieszkaniowych w wyniku wyodrębnienia lokalu i przeniesienia prawa 

własności. 
 

                                                             §9. 

Zwrotu wkładów partycypacyjnych dokonuje się wg zasad określonych w 

Statucie oraz niniejszym Regulaminie i umowach zawartych ze Spółdzielnią. 

 

                                                            §10. 

Wniesione wkłady partycypacyjne nie podlegają waloryzacji ani oprocentowaniu.  
                                                  

                                                            §11. 

1. W przypadku rozwiązania umowy najmu w trakcie jej obowiązywania najemca 

ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości nominalnej wkładu 

partycypacyjnego, która jest potrącana z kwoty przypadającej najemcy do zwrotu.  

2. W przypadku cesji umowy najmu wkład partycypacyjny rozliczany jest w 

wartości nominalnej (100%). 

3. Zwrot wkładu partycypacyjnego następuje w terminie 30 dni od podpisania 

umowy z nowym najemcą. 

 

 

 



                                                            §12. 

1. W przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przez Spółdzielnię z 

wykorzystaniem finansowania zwrotnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, do rozliczenia wkładu partycypacyjnego nie mają zastosowania 

postanowienia §11, lecz stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.  

2. Do zwrotu wkładu partycypacyjnego w przypadku określonym w ust. 1, 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego. 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego 

wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, wkład 

partycypacyjny ulega zwrotowi nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia 

opróżnienia lokalu w wysokości ustalonego zgodnie z przepisami, o których 

mowa w ust. 2. 

4. W przypadku, gdy umowa najmu uzależnia zwrot kaucji partycypacyjnej od 

zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty 

partycypacji następuje z dniem zawarcia umowy najmu z kolejnym najemcą, 

jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. 
   

§13. 

W przypadku podjęcia przez Spółdzielnię decyzji o rezygnacji z realizacji 

inwestycji wkład partycypacyjny zwracany jest w wartości nominalnej (100%). 

 

§14. 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 

Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM w dniu 25.09.2020 r. uchwałą nr 

………………… i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

       Ewa Zysnarska Marek Zygmański        Martyna Skrzypkowska 


