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R E G U L A M I N  
 

Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu 
nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie” w Radomiu. 
 
Podstawa prawna: 
§ 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. 
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Niniejszy regulamin określa tryb i zasady odstąpienia od dochodzenia odsetek 
naliczanych na podstawie § 146 ust. 3 Statutu z tytułu nieterminowego 
wnoszenia należnych opłat. 
 

§ 2 
 

1. Decyzja o odstąpieniu dochodzenia wierzytelności odsetkowych, o 
których mowa w § 1 należy do kompetencji Rady Nadzorczej na 
podstawie § 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. 

2. skreślony 
3. Zaopiniowany i udokumentowany wniosek o odstąpieniu dochodzenia 

wierzytelności o których mowa w ust. 1 Zarząd Spółdzielni przedkłada 
Radzie Nadzorczej do rozstrzygnięcia . 

4. skreślony 
 
II TRYB I ZASADY ODST ĄPIENIA OD DOCHODZENIA   

NALEŻNOŚCI ODSETKOWYCH. 
 

§ 3 
 
Postępowanie w zakresie odstąpienia od dochodzenia należności odsetkowych 
określają poniżej podane zasady: 
1. O odstąpienie od dochodzenia należności odsetkowych ubiegać się mogą : 

a) członkowie spółdzielni, 
b) osoby pozbawione członkowstwa Spółdzielni wskutek wykluczenia bądź 

wykreślenia, nadal zamieszkałe w lokalu należącym do zasobów 
Spółdzielni oraz inne osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, 

c) osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze 
prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, 
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d) osoby, które zwolniły lokal, a egzekucja komornicza istniejącego długu 
odsetkowego okazała się bezskuteczna. 

2. Zainteresowane osoby mogą złożyć stosowny wniosek po spłacie całości 
istniejącego zadłużenia (należności głównej). 

3. Odstąpienie od egzekwowania odsetek może nastąpić w całości lub w 
części - istniejącej z tego tytułu wierzytelności i może być zastosowane 
jednorazowo w stosunku do danej osoby. 

 
§ 4 

 
Procedura w sprawie odstąpienia od dochodzenia wierzytelności  
odsetkowych zostaje wszczęta na pisemny, umotywowany wniosek 
zainteresowanego, adresowany do Rady Nadzorczej za pośrednictwem 
Zarządu Spółdzielni. 
 

§ 5 
 

1. Zarząd kieruje wniosek o którym mowa w § 4 do Działu Windykacji 
celem dokonania analizy.  

11. Dział Windykacji sprawdza: 
– rzetelność danych zawartych we wniosku 
– czy wnioskodawca spełnia warunki określone w § 3 i § 4 niniejszego 

Regulaminu 
– dotychczasowe regulowanie należności czynszowych, terminowość, 

wysokość, regularność, 
– sytuację finansową osób zamieszkałych w lokalu 
- stan zdrowia osób zamieszkujących dany lokal 
Dział Windykacji sporządza ankietę, wzór której jest załącznikiem do  
niniejszego regulaminu i opiniuje wniosek. 

2. Zaopiniowany wniosek w sposób określony w ust. 11 Dział Windykacji 
przedkłada Zarządowi. Na tej podstawie Zarząd wydaje swoją opinię 
dotyczącą wniosku i kieruje go do Rady Nadzorczej celem 
rozstrzygnięcia. 

 
§ 6 

 
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku, ankietą i opinią Zarządu 
podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie w formie Uchwały. 

§ 7 
 

1. W terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą, 
Zarząd poinformuje zainteresowanego o podjętej Uchwale. 
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2. W przypadku umorzenia części odsetek, Zarząd zobowiąże 
zainteresowanego do zawarcia ugody ze Spółdzielnią w zakreślonym 
terminie, na spłatę pozostałej części odsetek. 

3. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, o której mowa w ust. 2 z przyczyn 
zawinionych przez zainteresowanego, roszczenie Spółdzielni o zapłatę 
odsetek staje się natychmiast wymagalne i będzie dochodzone na drodze 
postępowania sądowego lub egzekucyjnego. Powyższy tryb postępowania 
będzie miał również zastosowanie w przypadku zawarcia ugody i nie 
dotrzymania jej  warunków przez zainteresowanego. 

4. Nadzór nad realizacją zawartej ugody sprawuje Dział Windykacji. 
5. Wzór ugody o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 
 

§ 8 
 

Na okoliczność umorzonych odsetek Spółdzielnia wystawi informację PIT-8C 
jako przychód z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu rocznym. 
 
III POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 135 z dn. 
17.12.2013r. z tym dniem traci moc Regulamin odstąpienia od dochodzenia 
wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat 
należnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu uchwalony przez 
Radę Nadzorczą uchwałą Nr  90 Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2011r.  
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Załącznik do Regulaminu 
odstąpienia od dochodzenia 
wierzytelności odsetkowych 
w SM „Ustronie” w Radomiu 
 

UGODA 
Spłaty zadłużenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego 
wnoszenia opłat eksploatacyjnych należnych Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie” w Radomiu. 
 
W dniu ………………. r. pomiędzy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” w 
Radomiu reprezentowaną przez : 

1. Prezesa Zarządu …………………………………. 
2. Członka Zarządu – Głównego Księgowego………………………………. 

a  
Panem(ią)…………………………………………zamieszkałym(ą) w Radomiu 
przy ul. ………………………………legitymującym(ą) się dowodem osobistym 
seria ……...nr………………………… PESEL …………………została zawarta 
ugoda następującej treści : 

§ 1 
 

1. Strony oświadczają, że na dzień zapłaty należności głównej na lokalu 
mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. 
……………………………….nr………., który przysługuje 
Panu(i)………………………………………………………...na 
zasadzie*……………………………………………………………..widniało
zadłużenie odsetkowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem*, nakazem 
zapłaty* sygn. akt. …………………………….,wyliczeniem księgowym* w 
kwocie……………….. 
(słownie:………………………………………………………………………) 

2. Wysokość zadłużenia odsetkowego na dzień zawarcia ugody, przy 
uwzględnieniu Uchwały Rady Nadzorczej Nr ………z dnia………… 
wynosi……………………………………. 

 
§ 2 

 
Pan(i) ……………………………….. zobowiązuje się do spłaty zadłużenia 
określonego w § 1 ust.2 w …… miesięcznych ratach, każda z nich w kwocie 
po ……………… zł, płatnych w terminie do 30 dnia każdego miesiąca 
począwszy od …………………, łącznie z bieżącym regulowaniem 
należnych opłat. 
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§ 3 
 

W przypadku niedotrzymania warunków spłaty zadłużenia określonego w  
§ 2, a polegających na uchybieniu terminom płatności poszczególnej raty 
bądź jej wysokości, roszczenie Spółdzielni o zapłatę całości zadłużenia staje 
się wymagalne i będzie dochodzone na drodze postępowania sądowego*, 
egzekucyjnego*. 

§ 4 
 
Ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - przy sporządzaniu indywidualnych ugód wybrać właściwy wariant 


