Na podstawie § 84, ust. 2, pkt 3 Statutu ŁSM w Łomży

ReguIamin
przetargów
przeprowadzania
na zbycie lokali mieszkalnych
w ŁomĘńskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Łomżry
Zasady ogólne.
1. Niniejszy Regulamin przeprowadzania przetargów określaĘb przygotowania, organizacji i
przeptow-adzańa przetargów oraz rokowań na ustanowienie odrębnej własnościlokalu w

przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zasadach określonych w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku, o spółdzielniach mieszkaniowyoh.
mają zastosowanie przepisy:
a) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku, o spółdzielniach mieszkaniowych,
b) Ustawy z dnia 23 kwiefiria 1964 roku, kodeks clłvilny,

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie

c)

Statutu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Łomży.

Rozdział I. Komisja przetargowa.

1.

2.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na ustanowienie odrębnej własnościlokalu
w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i
spółdzielczego własnościowegoprawa do lokalu mieszkalnego wykonuje Komisja Przotargowa
powołana w drodze uchwĄ przez Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży
do przeprowadzenia przetargu.

Komisja przetargowa w szczególności:
a) ustala ostateczną formę przętargu,
b) określa:

- cenę wywoławczą lokalu mieszkalrrego (w oparciu o operat szacunkowy wykonany przez
osobę uprawnioną) oraz
- wysokośćwadium,
- warunki udziału w postępowaniu,
- istotne postanowienia umowy,
- niezbędną dokumentację,
c) przygotowuje projekt ogłoszenia o przetargu,
d) przygotowuje projekt umowy na ustanowienie odrębnej własnościlokalu.

Rozdzial II. Ogloszenie przetargu.

|. O

2.

zamiarze przeprowadzenia przetatgo na ustanowienie odrębnej własnościlokalu
w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego 1okatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ogłasza się w prasie
lokalnej oraz przęz wpieszenie informacji w biurze Łomżyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wŁomĘ, al. Legionów 7b,
Ogłoszenie o przetargu mieszkan społdzielczych podaje się do publicznej wiadomości, co
najmniej na siedem dni przedwyznaczonym terminem przetargu, Treśó ogłoszenia o przetargu
przed jego publikacją lvymaga akceptacji Zuządu ŁoŃryńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wŁomĄ.
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3,

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać co najmniej:
a) onlaczsńe lokalu wraz ze wskazaniem jego położrnia i powierzchni oraz numer księgi
wieczystej, jeżeli lokal posiada ruządzoną księgę wieczystą
b) cenę wywoławczą, którą stanowi wartośćrynkowa lokalu, określona na podstawie
przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami,
c) terrnin i miej sce przeprowadzerri a przętargl,
d) datę i miejsce składania pisemnych ofert w tym termin końcowy oraz informacje o miejscu

z

pobrania dokumentów wymaganych do złożenia pisemnej oferty,

e) wysokośćwadium oraz termią w jakim osoba przyĘpująca do przetargu powinna wpłacić
wadium na rachrrnek barkowy Łornryńskiej Społdzielni Mieszkaniowej w ŁofiĘ,
f) dane teleadresowe, pod który,rni można uzyskaó szczegółowe informacje dotycące przetargu,
g) ostateczny termin wpłaty ceny nabycia.

Rozdzial III. Oferta.
1.

Oferta powinna zawierać pisemny wniosek którego wzór stanowi załącmik do regulaminu,
obejmujący imię i nazwisko, adres, proponowaną cenę; potwierdzenie wpłaconego wadium oraz
załącznik doĘczący zwrotu wadium.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach z podaniem: imienia i

nazwiska ofercnta oruz adresu lokalu, którego przetarg dotyczy z dopiskiem ,,Nie otwierać"
3.
4.
5.

w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
Oferent może złożyćtylko j edną ofeńę.
OfeĘ złożone po wyznaczonym terminie nie będą braĘ udziału w przetargu.

Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być składane w języku polskim. DokumenĘ
i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny byó przedkładane wraz

z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
6.

Zagraniczne dokumenĘ urzędowe powinny być przedkładane z uwierzytelnionym tłumaczeniem
język polski, spełniać wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny być poświadczone
przez właściwykonsulat/Ambasadę RP, który powinien także stwierdzić zgodnośćz prawem
miejscowym formy sporządzenia dokumentu, chyba że przepisy prawa lub umowy
międzynarodowe stanowią inaczej.
na

Rozdzial III. Przeprowadzenie przetargu.
1. Przetarg odbywa się publicznie w miejscu

3.

4.

i

czasie wskazanym

w

ogłoszeniu o jego

przeprowadzeniu.
Przetarg może byó przeprowadzony w formie:
a) przetargu usfuiego nieograniczonego,
b) przetargu pisernnego nieograniczonego.
Przetarg ushy ma na celu uryskanie najwyźszej cęr,y, pLzętarg pisemny ma na celu wybór
najkorzystniejszej oferty.
W miejscu w}znaczonyrn do prząrowadzenia przetargu i w trakcie jego prowadzenia,
oprócz człoŃów Komisji Przetargowej i inrrych osób obsfugujących przetarg z rarńeńa
ŁomĄńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży mogą przebywń:
a) uczestnicy przetargu to jest osoby ftzyczne oraz upowzrżnieni przedstawiciele osób
prawnych, posiadający pełną zdolnośó do czyrrrrości prawnycĘ którzy wpłacili wadium
w wysokości 10% wartości oszacowania lokalu, okeślonej w ogłoszeniu i wskazanej na
podstawie przepisów działu IV tozdńńll1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami oraz zło\łyna piśmie ofeńę w terminie podanym w ogłoszeńu
o przetargu, Zawierającą pisemny wniosek którego wzór stanowi zńączltk do regulaminu,
obejmujący imię nazwisko lub darre identyfikujące osobę oferenta, adres miejsca
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5.

zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę osoby prawnej, propono\ryaną cenę,
potwierdzenie wpłaconego wadium oraz zŃączltk dolycący zwrotu wadium.
b) osoby towarzyszące uczestnikowi lub przedstawicielowi uczestnika np. jego pełnomocnik,
maksymalnie 2 osoby, o ile osoba flrycma lub prawna spehiła wymagania, w postaci
upłaty wadium w wysokości 10% wartości oszacowania lokalu, okeślonejw ogłoszeniu
i wskazanej na podstawie przepisów działu IV ro zdzińu l ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1 997r,
o gospodarce nieruchomościami oraz złoĘLa osobiście lub przez upowa:źnioną do dńałaria
w jej imieniu osobę na piśmie ofertę w terminie podanym w ogło§zeniu o przetargu,
zawierającą pisemny wniosek którego wzór stanowi zŃączltlk do regulamirru, obejmujący
imię i nazwisko oferenta lub dane osoby prawnej składającej ofeńę, adres lub siedzibę,
proponowaną cenę, potwierdzenie wpłaconego wadium oraz zńączllk dotyczący zrłrotu
wadium
Kerżdy z uczestników przetafgu zobowiązanyjest przedłozyó Komisji Pruetargowej dokument
potwierdzający tożsamośćbądz stanowiący podstawę upowżnienia do działania w jej imieniu
w tym w szczegóIlości pehromocnictwo lub odpis z KRS.
W przypadku osób firycznych pozostających w związku małżeńskim:
a) jeżeli nabycie lokalu ma na§tąpió do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do
przetargu lub rokowń będzie:
stawiennictwo obojga małżonków do przetargu albo
przedłożenie zgody drugiego małżoŃą o łlórej mowa w art. 37 § 1 ustawy z dńa 25
lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Qz.U. z2015 r. poz.2082 ze nrl,) na
dokonanie crynrrości prawnych zńązłnych z udziŃem w przetargu z Ęm, że; zgoda
powinrra być wlrażona co najmniej w formie pisemnej z podpi§em poświadczonym
nolarialnie i określaćrodzaj, przedmiot i istotne warunki cz}łnościprawnej, której
dotyczy,
jeżeli
b)
nabycie lokalu ma nastąpió do majątku osobistego, waruŃiem dopuszczenia do
przetargu będzie przedłożenie:
wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę mają&ową małżeńską
ustanawiaj ącą rozdzielnośćmaj ątkową albo
odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielnośó majątkową albo
pisernnego oświadczenia obojga małżoŃów o nabywaniu nieruchomości do majątku
osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
Wpłacone wadium zalicza się nabylvcy na poczel ceny lokalu, zaśpozostałym osobom
biorącym udział w przetargJ wadium zwraca się w terminie do 7 dni od daty
zatwietdzenia ptzez Zuząd Łomżyńskiej Spółdzielni mieszkaniowej w Łonży v/}niku
przetargu.
Przetarg ustny nieograniczony:
a) Przewodniczący Komisji otwiera przetmg, ptzekazując uczestnikom pźetargu informacje
zawarte w ogłoszeniu o przetargu, podaje do wiadomościimiona i nazwiska albo nazwy
lub firmy osób, które wniosĘ wadium oraz formalnie zostały dopuszczone do przetargu,
b) przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargo, żre po tlzacim wywołaniu
najwyższej zaoferowanej ceny dalsze posą)ienia nie zostaną przyjęte,
c) o wysokości post@ienia decydują uczestricy przetafgu z tym, że postąlienie nie może
wynosió mniej niż I%o ceny wy,woławczej, z zaohągleńem w górę do pełnych &iesiątek
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7.

ńoĘch,

d) uczestnicy przetarg) zgłaszają ustnie kolejne posĘpienia ceny, dopóki mimo trzykrotrrego
wylvołania nie ma dalszych postąpień,
e) przetargjest ważny bez względu na liczbę uczestników przstatg, jeżrli ptrynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

/,eĄ

f) po ustaniu zg]aszaria post@ień Przewodniczący Komisji wywofuje trrykobrie ostatnią,
najwższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub
firmę osoby, która ptzetarg wy grńa.
Przetargpisemnynieograniczony:
a) wyznaczony termin składania ofert w przetargu pisemn},rn nieograniczonym nie może
upłynąó pómiej niż 2 alni przed tęrminern przetargrl
b) pisemna ofeńa powinna zawieraó:
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem
jest osoba prawn a, datę sporządzeńa oferty,
oświadczenie,że oferent zapoznał się z warunkami przetztgu i przyjmuje te waruŃi
bez zastrzeżreń,
oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przętargJ, kopię dowodu
wniesienia wadium,
c) przetarg może się odbyć, chociażby wpĘnęła tylko jedna oferta spełniająca waruŃi
określone w ogłoszeniu o przetargu,
d) WzetaĘ składa się z części jawnej i niejawnej. Częśó jawna przetargl] odbywa się
w obecności oferentów. W tej częściPrzewodnicący Komisji Przetargowej otwiera
przetarg, przekazując informacje zawańe w ogłoszeniu i:
podaje liczbę otrzymanych ofeń oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,
dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletnośó złożonychofert i
tożsamośćosób, które złożyĘoferty,
przyjmuje wyjaśnienialub oświadczelia zgłoszone przez oferentów,
weryfikuje ofeńy ogłaszą które oferty zostały zŃwalifikowane do części
niejawnej przetarg),
zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej plzetaTgu,
zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,
e) do dalszej części postępowania Komisja Przetargowa nie kwalifikuje ofert, jeżeli: nie
odpowiadają waruŃom plzetuglJ, zastŃ ńożone po wymaczonym terminie, nie
zańeraJą danych wymaganych przez organizatora przetargu lub dane te są niekomplefoie,
ńe zńączono dowodu wniesienia wadium, są nieczytelne lub budą wąĘliwościco do ich
treści,
f) przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oruz inne krYeria
wpĘ"wające na wybór najkorzystniejszej ofeĘ, ustalone w warunkach przetarg§,
g) w części niejawnej przetargu Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofeft oraz wybiera
najkorzystriej szą z nich lub stwierdzą że nie wybiera żadnej ze ńożonych ofeĄ
h) w przypadku ńożeńa równorzędnych ofert Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny
ograniczony do oferentów, którzy złorylite oferty,
i) komisja zawiadamia o t}łn zainteresowanych oferentów, podając termin dodatkowego
pfzetalgu oraz umo żĄińa
zapoznanie się z treściąrównoftędnych ofert,
j) w dodatkowym przetargu ustnym o$aniczonym oferenci zgłaszają ustrde kolejne
postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zarrieszrmnej w równorzędnych ofertach,
dopóki mimo trzykotnego wyr;vołania nie ma dalsrych postąlieĄ
k) przetarg uważa się za zarnknięty z chwilą podpisania protokofu,
l) Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmiewszystkich, kórzy ńoĘIi
ofeĄ o wlniku przetargu w terminie nie dfuźszym niż 3 dni od ilnia zarnknięcia pźetalgu.
10. Przetarg uwża się za zakończony wynikiem nega§,]łnym, jezeli nikt nie przystąpił do
przetalgu ustnego lub żaden uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę
wylvoła\ czą albo jeżeii w przetargu pisemnym nie wpł5rręłaani jedna oferta lub żaden
z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a tŃłże jeźeli Komisja
Przetargowa stwi erdzńa, że żńna oferta nie spełnia warunków przetarąr.
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11. Przewodniczący Komisji sporządza protokół z postępowania przetargowego, który
powinien zawierać informacje o:
a) tetminie i miejscu oraz rodzajll przetatgl,
b) omaczeniu 1okalu będącego przedmiotem postępowania,
c) obciążeniachlokalu,
d) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentó\ ,
e) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetatg) wraz
z uzasadnieniem,

f) cenie wywoławczej 1okalu oraz najwyższej cenie osiągniętej

1,2.

13,

14.

15.

l6.
l7.
18.

w

przetargu albo
z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich

informację o złożonych ofertach vuraz
albo o nięwybraniu żadnej z ofert,
g) uzasadnieniu rozstrzygnięó podjętych przez Komisję Przetargową,
h) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej
w przetargu, jako nabyrłca lokalu,
i) imionach i nazwiskach Przewodniczącego i człoŃów Komisji Przetargowej,
j) dacie sporządzenia protokołu.
Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji. Protokół przetarg! zatlvierdza
Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni od daty zakończeni a przętaIg).
Zarząd Spółdzielni unieważnia przetatg w tazie uchybienia procedurom pftetargl
Unieważnienie przetargu następuje w drodze uchwały. Zarząd Spółdzielni może też
uniewa,źnićlub zamknąó ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.
Informacja o wlłriku przetargu powinna zawieraó:
a) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,
b) oznaczenie lokalu będącego przedmiotem przetargu,
c) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictłva \ przetargu,
d) cenę wywoławczą nieruchomościoraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo
informację o ńożonych oferlach lub o niewybraniu żadnej z ofeń.
Ustalony nabywca zostaje powiadomiony o miejscu i terminie za,warcia umowy najpóźniej
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu pod waruŃiem wpłaty ceny nabycia, po
odliczeniu wpłaconego wadium w terminie pięciu dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Niedotrz}łnanie terminu powoduje przepadek wadium, a przeplrowńzony przetarg czyni
niebyłym,
Traci moc Regulamin przeprowadzania przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych
w Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży uchwalony w dniu 20.04 20llr.
Niniejszy regulamin wchodzi w źycie z dniem uchwalenia
Niniejszy regulamin uchwalony został w dniu 13.06.2018r,, uchlvałą nr 24/2078,
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