
Uchwala nr 41/2010
Zarzadu Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga:'

w Warszawie
zdnia 24.06.201 Or.

wsprawie: kosztow okreslenia wartosci rynkowej lokali mieszkalnych oproznionych i
postawionych do dyspozycji RSM ,.Praga" po wygasnie_ciu spoldzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonych do zasiedlenia w
trybie postej)owania przetargowego na zbycie odr^bnej wlasnosci lokalu.

Dzialajajs na podstawie: § 44 ust.2 statutu RSM ,,Praga", w zwiazku z art.l 1 ust.2 2 ustawy
z 15.12.2000r. o spoldzielniach mieszkaniowych, § 22 ust.2 statutu Spoldzielni oraz
postanowien § 6 uchwaly nr 9 Rady Nadzorczej RSM ,,Praga" z dnia 24.02.201 Or. w sprawie
zasad przetargow na zbycie prawa odr^bnej wlasnosci lokalu mieszkalnego, po wygasni^ciu
spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - Zarzad postanawia, co nastejmje:

§1.
Koszty okreslenia wartosci rynkowej lokalu mieszkalnego oproznionego i postawionego do
dyspozycji RSM ,,Praga" po wygasni^ciu spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a
przeznaczonego do zasiedlenia w trybie post^powania przetargowego na zbycie odr^bnej
wlasnosci lokalu obejmujaj

1) koszty brutto sporzajizenia przez rzeczoznawc^ majajkowego operatow
szacunkowych okreslaja^cych wartosc lokalu;

2) koszty brutto ogloszen o przetargach , okreslone zgodnie z §4 niniejszej Uchwaly;
3) koszty brutto prac przygotowawczych zwiazanych z zasiedleniem przez Spoldzielni^

lokalu mieszkalnego- kalkulacja oplat stanowi zala^cznik nr 1 do niniejszej Uchwaly.

§2.

Koszty, o ktorych mowa w § 1 niniejszej Uchwaly Zarzad okresla odr^bnie dla kazdego
lokalu. wterminie 14 dni od daty ustanowienia prawa lokalu na rzecz kolejnej osoby.

§ 3 .

W przypadku, jezeli spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygaslo
przed dniem 23 kwietnia 2001r. koszty, o ktorych mowa w §1 rozliczane sâ  w
ramach ceny nabycia lokalu wplaconej przez osoby, ktore wygraly przetarg.
W przypadku, jezeli spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygaslo
po dniu 23 kwietnia 200 Ir. koszty, o ktorych mowa w § 1, potra^cane sa^ze srodkow
wyplacanych osobom uprawnionym po wygasni^ciu spoldzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego.



§4

1. Koszty brutto ogloszen o przetargach, przypadaja^ce na dany lokal okresla si$
dziel^c koszty brutto ogloszen prasowych, w ktorych przedstawiana byta oferta tego
lokalu przez liczbe^ lokali obje^ych tymi ogloszeniami przetargowymi.

2. Koszty zwiajzane z udost^pnieniem lokalu w celu jego obejrzenia przez
zainteresowanych okresla siq biora^c pod uwage^ ilosc przetargow, w ktorych
przedstawiana byla oferta lokalu.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i obowi^zuje dla rozliczen dokonywanych w
RSM ,,Praga" od 1.01.2010 z osobami uprawnionymi z tytulu wygasni^cia spoldzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z tytulu wkladu.
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Zalaeznik nr 1 do
Uchwaly Zarzadu nrM/2010 z dnia^

W sprawie kosztow okreslenia wartosci
rynkowej lokali mieszkalnych
oproznionych i postawionych do
dyspozycji RSM ,,Praga"
po wygasni^ciu spoldzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego

£-s

Kalkulacja oplat kosztow prac przygotowawczych zwia^zanych z zasiedleniem przez
Sp61dzielnie_ lokalu mieszkalnego - o ktorych mowa w § 1 pkt.3 w/w Uchwaly.

I/ Koszty netto, w tym:
A/ Koszty rzeczywiste poniesione przez Spotdzielni^ dla uzyskania indywidualnych:

1) wypisow z kartoteki budynkow (obecnie = 12,00zl.)
2) wypisow z kartoteki lokali, (obecnie = 12,00zl.)
3) wypisow z ksi^gi wieczystej (obecnie = 30,00zl.) —

Razem oplaty A . 54,00 zl.-1

B/ Koszty zwiazane z przeprowadzeniem przetargu
wtym:
1) przygotowanie i uzgodnienie tresci ogloszenia

( 20 minut x 15,97h+ ISminut x 129,20h)/lokal. 37,62 zl.
2) udostejmienie lokalu w celu jego obejrzenia przez

zainteresowanych - dla kazdego przetargu, w ktorym
przedstawiana jest oferta lokal
(2h x!5,91)lokal 31,82 zl.

3) koszty obslugi komisji przetargowej
( 2h x 63,92 + lh/129,20) lokal 257,04 zl.

4) zawiadomienia zainteresowanych o
wynikach przetargu
(20 minut x 15,97h)/lokal 5,32 zl.

C/ Koszty zawarcia aktu notarialnego, w tym:
1) przygotowanie dokumentow do zawarcia

aktu notarialnego ( rzuty, ksi^gi wieczyste, wypisy z
kartoteki budynku, wypisy z kartoteki lokali
(2hx26,59)/lokal 53,18zl.

2) skompletowanie dokumentow od osob, ktore wygraly
przetarg ( Ih x 15,97)/lokal " 15,97 zl.

3) uzgodnienie aktu notarialnego
(Ih x 48,58 + Ih x 129,20)/lokal 177,78 zl

4) uzyskanie potwierdzenia zUrz^du. ze nikt nie jest
zameldowany w lokalu

( 17,00 + l,5hx 15,97)/lokal 40,95 zl.
5) zawarcie aktu notarialnego

(3hx 15,97)/lokal " 47,91 zl.
Razem koszty ( B+C ) 614,41 zl.
E/Ogoiem - (A+B+C) 668,41 zl.

Uwaga: A - koszty ponoszone w przypadku koniecznosci przedstawienia ponownie
takich dokumentow u notariusza.



II/ Podatek VAT - 22% , tj.:
A/ w przypadku kosztow, o ktorych mowa w pkt. I D
B/ w przypadku kosztow, o ktorych mowa w pkt. I E

III/ Koszty brutto, tj.:
A/ koszty, o ktorych mowa w pkt. I D + podatek VAT
B/ koszty, o ktorych mowa w pkt. I E + podatek VAT

135,17 zl.
147,05 zl.

749,58 zl.tj. ok. 750,00.
815,46 zl.tj.ok. 815,00

ZASTE2CA PREZESA ZARZA.DU

Tomasz Jankojt


