
REGULAMIN NABORU OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM LOKALI 

W NOWYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSÓB PRAWNYCH „DOM” 

 

§1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru osób ubiegających się o najem i zakup 

lokali w nowych zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową Osób Prawnych „DOM”. 

2. Przez „lokal” w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć lokal mieszkalny 

w budynku wielorodzinnym, dom jednorodzinny, samodzielną część domu bliźniaczego 

lub szeregowego, a także garaż lub ułamkowy udział w garażu wielostanowiskowym z 

prawem do wyłącznego korzystania z wyznaczonego miejsca postojowego. 

3. Przez „nabór” w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć organizację 

procesu zawierania umów najmu i umów przedwstępnych sprzedaży lokali w ramach 

nowych zadań inwestycyjnych. 

4. Przez „nabywcę” w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć osobę, która 

ubiega się o zawarcie umowy najmu i umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu w ramach 

zadania inwestycyjnego. 

 

§2 

1. Nabycie lokali w ramach naboru będzie realizowane w oparciu o umowy najmu i 

umowy przedwstępne sprzedaży lokali w ramach działalności Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

2. Umowy najmu lokalu i umowy przedwstępne, o których mowa w ust. 1, mogą być 

poprzedzone umowami rezerwacyjnymi. 

3. Przy podpisywaniu umowy rezerwacyjnej Spółdzielnia może pobierać opłatę 

rezerwacyjną w wysokości ustalonej przez Zarząd indywidualnie dla każdej inwestycji. 

Po podpisaniu umowy najmu lokalu kwota ta jest zaliczana na poczet należnego wkładu 

partycypacyjnego. 

4. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy rezerwacyjnej z przyczyn 

leżących po stronie przyszłego nabywcy lokalu, bądź w przypadku nieprzystąpienia 

przez niego do zawarcia umowy najmu lokalu w terminie wyznaczonym przez Zarząd 

Spółdzielni, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje się, jeżeli wstępnie planowany wkład partycypacyjny 

w umowie najmu lokalu będzie wyższy o 20% od określonego 

w zawartej umowie rezerwacyjnej. 

6. W przypadku wypowiedzenia przez Spółdzielnię umowy rezerwacyjnej z powodu 

odstąpienia od rozpoczęcia inwestycji na skutek np. zbyt małej ilości podpisanych 

umów rezerwacyjnych, środki wpłacone na poczet tych umów zostaną zwrócone 

w całości w wysokości nominalnej (bez odsetek). 

 

§3 

1. Spółdzielnia proponuje zawarcie umów rezerwacyjnych lub umów najmu i umów 

przedwstępnych sprzedaży lokali na zasadach określonych w §4, kierując swoją ofertę 

do wszystkich zainteresowanych osób, między innymi poprzez serwis internetowy 

„mieszkanialokatorskie.pl”. 

2. Spółdzielnia może skierować ofertę nabycia bezpośrednio do przedsiębiorców i 

instytucji lub grup zawodowych, które będą korzystały z pierwszeństwa w naborze. O 

pierwszeństwie w naborze i warunkach skorzystania z pierwszeństwa decyduje 

Spółdzielnia. 



3. Osoby, które nie wywiązały się z zawartej ze Spółdzielnią umowy, mogą być 

wykluczone z udziału w naborach na lokale w ramach innych inwestycji. 

4. W ramach naboru każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej na 

podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią może nabyć nie więcej niż dwa lokale na 

nowym zadaniu inwestycyjnym. Za zgodą Rady Nadzorczej można odstąpić od 

powyższego limitu, jeżeli wyczerpie się lista osób zainteresowanych nabyciem danego 

lokalu lub z innych ważnych powodów. 

5. Najemcy, którzy posiadają zaległości pieniężne wobec Spółdzielni, zostają wykluczeni 

z możliwości ubiegania się o nabycie lokali w nowych inwestycjach. 

6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w naborze oraz zawierania umów rezerwacyjnych 

lub umów najmu lokali w imieniu nabywcy powinno być poświadczone notarialnie. 

7. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych ze Spółdzielnią 

(cesja), osoba cesjonariusza oraz treść umowy cesji wymagają zgody Spółdzielni 

wyrażonej co najmniej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Za wyrażenie zgody na cesję umowy rezerwacyjnej, najmu i/lub przedwstępnej 

Spółdzielnia pobiera opłatę w wysokości 5.000,00 złotych. Opłata ta może być 

waloryzowana w każdym roku wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(inflacji) urzędowo ogłoszonym za poprzedni rok kalendarzowy, o ile jest on dodatni. 

 

§4 

1. Spółdzielnia informuje nabywców o możliwości, miejscu i terminie przystąpienia 

do zawarcia umów, o których mowa w §2 ust. 1 i ust. 2. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wyznacza Zarząd Spółdzielni i nie może być 

on krótszy niż 7 dni, chyba że inny termin zostanie uzgodniony ze Spółdzielnią przez 

nabywcę. 

3. W zawiadomieniu umieszcza się informacje w zakresie rzeczowym zadania 

inwestycyjnego, lokalizacji, planowanym wkładzie partycypacyjnym w przeliczeniu na 

1 m2 powierzchni lokalu, opłatach związanych z najmem, a także wysokości opłaty 

rezerwacyjnej w przypadku zawierania umów rezerwacyjnych, o ile jest ona wymagana. 

4. Zawiadomienie dokonywane jest na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu. 

5. Nieprzystąpienie przez zainteresowanego do zawarcia proponowanej przez 

Spółdzielnię umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, powoduje wygaśnięcie 

rezerwacji lokalu. Osoby, które nie przystąpiły do zawarcia umowy ze Spółdzielnią, 

mogą zostać wykluczone z udziału w naborze na lokale zarówno w ramach danej 

inwestycji, jak również nowych inwestycjach.  

 

§5 

Zarząd Spółdzielni podejmuje działania marketingowe, promocyjne, reklamowe 

i informacyjne w celu przeprowadzenia efektywnego naboru w ramach danego zadania 

inwestycyjnego. Koszty tych działań uwzględnia się w przewidywanych kosztach inwestycji.  

 

§ 6. 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej 

Osób Prawnych DOM w dniu …………………… r. uchwałą nr ………………… i wchodzi w 

życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisy Rady Nadzorczej 

 

Ewa Zysnarska  Marek Zygmański         Martyna Skrzypkowska 


