
 

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE 

W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU 

 

 

 

 

U C H W A Ł Y   Nr  25-32/2016 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 17 marca 2016r. 

 

w sprawie: wykreślenia z członkostwa w Spółdzielni  

 

 



U C H W A Ł A   Nr  33/2016 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 17 marca 2016r. 

w sprawie:    

zatwierdzenia nowego brzmienia „Regulamin windykacji wierzytelności 

Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie”  

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 4 lit.c Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków 

Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

§ 1. 

Zatwierdza nowe brzmienie „Regulaminu windykacji wierzytelności Spółdzielni 

Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

 

Traci moc obowiązującą Uchwała RN nr 75/2009 z dnia 07.05.2009r. wraz z aneksami nr 1 

(Uchwała nr 110/2009) i nr 2 (Uchwała 214/2013) 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,. 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za” . 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały 

Rady Nadzorczej  Nr 33/2016 z dnia 17.03.2016r. 

 

I.          PODSTAWA PRAWNA   

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1443  

   z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z   

   2013r., poz. 1222 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym   

   zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150 z 

późn.  

   zm.), 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.,    

   poz. 1182, z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1892), 



6. Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego, 

7. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Spółdzielni – rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadodrze”  

   w Głogowie, 

2. wierzytelności – rozumie się przez to wymagalną należność główną, odsetki   

ustawowe, koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz koszty 

postępowania egzekucyjnego, w tym koszty zastępstwa w postępowaniu 

egzekucyjnym oraz inne koszty powstałe w wyniku prowadzenia windykacji, 

3. dłużniku – rozumie się przez to osobę lub podmiot, który posiada wobec Spółdzielni 

wierzytelność wynikającą z nieterminowego regulowania zobowiązań,  

4. windykacji – rozumie się przez to działania zmierzające do odzyskania wierzytelności 

Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

5. należności głównej – rozumie się w szczególności: 

- opłaty za lokale mieszkalne, 

- opłaty za lokale użytkowe oraz dzierżawy terenów, 

- odszkodowania, 

- należności z tytułu wkładów budowlanych oraz kaucji, 

- odsetki z tytułu kredytów mieszkaniowych długoterminowych, 

- opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za podgrzanie wody oraz 

dodatkowe opłaty wynikające z taryfy dostawcy,  

- należności z tytułu sprzedaży usług. 

6. dniu zapłaty – rozumie się przez to datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Spółdzielni lub datę dokonania kompensaty wzajemnych zobowiązań 

 i należności, 

7. tytule wykonawczym – rozumie się przez to dokument urzędowy w szczególności: 

nakaz zapłaty, wyrok, ugoda sądowa. 

 

§ 2 

 

1. Niniejszy regulamin określa sposób postępowania w celu wyegzekwowania 

wierzytelności Spółdzielni od dłużników. 

2. Sprawy związane z windykacją wierzytelności prowadzą wyznaczeni pracownicy, 

każdy zgodnie ze swoim zakresem obowiązków, a ich działania koordynują 

odpowiednio Kierownicy Działów. 

3. Windykacji należności należy dokonywać w terminach uniemożliwiających 

przedawnienie należności. 

 

 

III. PROCEDURA WINDYKACJI 

 

§ 3 

 

1. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w zapłacie wierzytelności, na bieżąco wysyła 

się do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty. Wezwanie należy wysyłać jeżeli kwota 



wierzytelności przewyższa dwukrotność opłaty za przesyłkę za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

2. Wezwanie przedsądowe wysyła się jeżeli dłużnik zalega z zapłatą należności głównej 

za co najmniej 3 miesiące, a w przypadku opłat za zużycie wody pozostaje w zwłoce  

z zapłatą za okres co najmniej 6-ciu miesięcy. 

3. Wezwanie wysyła się ze wskazaniem 14 dniowego terminu zapłaty. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość innego trybu postępowania 

niż określono w § 3 pkt.1-3. 

5. Po upływie terminu płatności wskazanym w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, 

należność zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego. 

6. W sytuacji, gdy dłużnik zgodnie z prawomocnym tytułem wykonawczym, nie dokonał 

w terminie zapłaty wierzytelności, przekazuje się do komornika wniosek o wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego. 

7. W przypadku otrzymania od komornika postanowienia o umorzeniu postępowania 

egzekucyjnego w związku z bezskutecznością egzekucji, ponowny wniosek o 

wszczęcie egzekucji komorniczej należy przekazać, jeżeli zaistnieją przesłanki 

umożliwiające wyegzekwowanie wierzytelności, jednak nie później niż przed 

upływem terminu przedawnienia należności objętych tytułem wykonawczym. 

8. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu 

lub prawo odrębnej własności, Spółdzielnia występuje do sądu z wnioskiem o 

dokonanie wpisu hipoteki przymusowej. 

9. W uzasadnionych przypadkach, Spółdzielnia może wystąpić do komornika z 

wnioskiem o sprzedaż lokalu w drodze licytacji. 

10. Po uzyskaniu informacji, że dłużnik został postawiony w stan likwidacji lub upadłości 

należy sporządzić i przesłać do właściwego sądu wniosek o zgłoszenie wierzytelności. 

 

 

§ 4 

 

1.       Na pisemny wniosek dłużnika, Zarząd Spółdzielni lub osoba upoważniona przez Zarząd  

           może zawrzeć ugodę na spłatę wierzytelności. 

2.   Niedotrzymanie warunków ugody przez dłużnika powoduje, że niespłacona kwota    

         wierzytelności staje się natychmiast wymagalna i podlega dalszym działaniom    

         windykacyjnym. 

 

§ 5 

 

1.   Od niewpłaconych w terminie należności, naliczane są odsetki ustawowe. Odsetki od 

opłat za lokale mieszkalne nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu w którym upłynął termin płatności. Z pozostałych tytułów odsetki nalicza się 

od następnego dnia po upływie terminu płatności. 

2.     Notę odsetkową należy wystawić jeżeli wartość odsetek przewyższa dwukrotność opłaty 

za przesyłkę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

4. Odsetki nie przekraczające wartości wyżej określonej, są kumulowane i podlegają 

windykacji na bieżąco (np. dokonanie kompensaty wzajemnych zobowiązań  

i należności). 

5.Naliczanie odsetek może zostać wstrzymane w przypadku zawarcia ugody na spłatę 

wierzytelności z członkiem Spółdzielni. 

6.W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dłużnika, Zarząd Spółdzielni może 

podjąć uchwałę o umorzeniu należnych odsetek do wysokości 50%. Dopuszcza się 



możliwość umorzenia odsetek do wysokości 100%, jeżeli wysokość odsetek nie 

przekracza kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. 

7.W pozostałych przypadkach decyzję w sprawie całkowitego umorzenia odsetek 

podejmuje Rada Nadzorcza. 

8.Warunkiem rozpatrzenia pisma o umorzenie odsetek jest uregulowanie przez dłużnika 

kosztów poniesionych przez Spółdzielnię oraz należności głównej. 

9.Odsetki naliczone właścicielom lokali nie będącym członkami Spółdzielni, nie 

podlegają umorzeniu. 

 

§ 6 

 

1.   Członek Spółdzielni może zostać wykreślony z rejestru członków Spółdzielni jeżeli nie 

reguluje opłat z tytułu użytkowania lokalu za okres co najmniej 6-ciu miesięcy, bądź 

posiada zadłużenie z tytułu odsetek ustawowych lub kosztów związanych z windykacją 

wierzytelności. 

2.   Wniosek do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni przekazuje 

Zarząd Spółdzielni, po uzyskaniu opinii właściwej Rady Osiedla.  

 

§ 7 
 

1. Wszelkie koszty powstałe w wyniku prowadzenia windykacji wierzytelności ponosi 

dłużnik. 

2. Wpłaty dokonane przez dłużnika zalicza się na pokrycie wierzytelności w następującej 

kolejności: 

- koszty poniesione przez Spółdzielnię (w szczególności: koszty sądowe, koszty 

założenia księgi wieczystej i dokonania wpisu hipoteki przymusowej, koszty 

komornicze), 

- należność główną, 

- odsetki ustawowe, 

- koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8 

 

1.      Realizacja działań wynikających z niniejszego regulaminu, powinna być zgodna z 

przyjętą polityką rachunkowości obowiązującą w Spółdzielni oraz z innymi 

uregulowaniami wewnątrzspółdzielczymi. 

2.      W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 9 

 

1. Traci moc Regulamin prowadzenia windykacji wierzytelności w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 

Nr 75/2009 z dnia 07 maja 2009r. wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi 

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 110/2009 z dnia 19 listopada 2009r. oraz uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 214/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. 



2. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 33/2016 

z dnia 17.03.2016r. 

 

 

 


