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REGULAMIN 
 

FUNDUSZU GRUNTÓW 

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

 

Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 7 oraz § 78 ust. 2 pkt 3 Statutu Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, tworzy się fundusz celowy kosztów nabycia i utrzymania gruntów zwany 

dalej funduszem gruntów. 

 

§1 

1. Fundusz gruntów jest tworzony w celu gromadzenia środków na nabywanie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą oraz na ich utrzymanie. 

2. Przez nabywanie rozumie się: 

 zakup gruntów od osób prawnych i fizycznych będących właścicielami lub 

użytkownikami wieczystymi, 

 nabycie gruntów od Skarbu Państwa lub gminy na własność bądź w użytkowanie 

wieczyste w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym. 

3. Przez utrzymywanie gruntów rozumie się ponoszenie kosztów związanych z tytułem 

własności lub użytkowaniem wieczystym w tym ewentualnych odsetek. 

 

§2 

1. Źródłem tworzenia funduszu gruntów są: 

 wpłaty członków i kandydatów, 

 wpływy ze sprzedaży gruntów Spółdzielni, wydzierżawiania, innego gospodarczego 

wykorzystania gruntów utrzymywanych z funduszu, 

 inne wpływy takie jak: dotacje, darowizny, odsetki od środków funduszu. 

2. Wpłaty członków oczekujących na prawo do lokalu, zamianę lub ustanowienie odrębnej 

własności lokalu mają charakter obowiązkowy. Wpłaty kandydatów mają charakter 

dobrowolny. Wpłaty te są jednorazowe i wynoszą 2,5% wkładu budowlanego dla lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielorodzinnych oraz garaży i 3,5% wkładu 

budowlanego dla pozostałych lokali z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wpłaty członków składających wniosek o ustanowienie i przeniesienie na nich odrębnej 

własności lokali, o ile wcześniej nie wnieśli opłaty na fundusz gruntów, stanowią kwotę 

iloczynu wielkości udziału w częściach wspólnych nieruchomości przypadającego na 

dany lokal i wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu określonej na dany rok przez 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Katowice (w oparciu o stosowne 

wyceny rzeczoznawców majątkowych) jako podstawę ustalenia opłat za użytkowanie 

wieczyste. Jeżeli Spółdzielni przysługuje prawo własności nieruchomości to za podstawę 

ustalenia opłaty obowiązującej członka przyjmuje się wartość nieruchomości ustalaną na 
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zlecenie Spółdzielni przez rzeczoznawcę majątkowego. Dokonana wycena obowiązuje 

przez 12 miesięcy. 

4. Na indywidualne wnioski członków oczekujących wpłata na fundusz gruntów może być 

rozłożona na raty, których wysokość oraz terminy spłaty określa każdorazowo Zarząd. 

5. Wysokość wpłaty na fundusz gruntów określa Zarząd Spółdzielni na podstawie 

regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i modernizacji budynków oraz ustalania i 

waloryzacji wkładów w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

§3 

1. Gospodarkę funduszem gruntów prowadzi Zarząd Spółdzielni. 

2. Dyspozycja środkami funduszu następuje sukcesywnie, po zasięgnięciu opinii Rady 

Nadzorczej KSM. 

 

§4 

Środki funduszu gruntów mogą być wykorzystane na sfinansowanie wydatków związanych z 

realizacją celów określonych w § 1 Regulaminu, w tym: 

 pokrycie ceny nabycia gruntów wraz z obowiązującymi opłatami związanymi z 

zawarciem umowy notarialnej, opracowaniem dokumentacji przewłaszczeniowej, 

dokonaniem wpisu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w księgach 

wieczystych; 

 pokrycie kosztów udziału w przetargu na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa lub 

gminy, 

 wniesienie zwrotnego wadium na udział w przetargu, 

 pokrycie opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz rocznych opłat za użytkowanie 

wieczyste, jak również innych kosztów utrzymania nieruchomości (np. zabezpieczeń 

przed dewastacją, utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego, ubezpieczeń od 

odpowiedzialności cywilnej, itp.); 

 pokrycie kosztów własnych funduszu, w tym korespondencji do członków oczekujących                             

i kandydatów, ogłoszeń prasowych oraz oprocentowania w razie wypłaty związanej z 

ustaniem członkostwa i innych wydatków związanych bezpośrednio z celami funduszu. 

 

§5 

1. Wpłata na fundusz gruntów o której mowa w § 2 Regulaminu zostaje przeksięgowana na 

fundusz wkładów z chwilą uzyskania prawa do lokalu. 

2. W razie ustania członkostwa lub kandydatury przed uzyskaniem prawa do lokalu 

następuje zwrot kwoty wpłaconej na fundusz z doliczeniem oprocentowania w wysokości 

obowiązującej dla wkładu na książeczce mieszkaniowej w banku PKO BP. 

 

§6 

1. Środki i wydatki funduszu podlegają rozliczeniu corocznie, przy czym środki nie 

wykorzystane przechodzą na rok następny. 

2. Z wykorzystania funduszu Zarząd Spółdzielni składa roczne sprawozdanie na Zebraniu 

Grupy Członkowskiej Członków Oczekujących i Walnemu Zgromadzeniu. 

 

                                                                                                   Walne Zgromadzenie 

                                                                                      Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 


