
Zał. do Uchwały nr …./2019 

z dnia 22-10-2019 

 

 

REGULAMIN 

naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu i opłat w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie  

 

Podstawa prawna: 

 

1. Statut Spółdzielni, 

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018r., poz. 845), 

3. Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388 z późn.zm.), 

4. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 z 

późn.zm.). 

§ 1 

 

1. Regulamin ustala zasady naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za 

eksploatację, media oraz pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokalu w zasobach 

Spółdzielni zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem Spółdzielni 

zwanych dalej opłatami.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o lokalu - rozumie się przez to lokal mieszkalny, 

użytkowy lub garaż.  

3. Regulamin dotyczy członków Spółdzielni, najemców, dzierżawców gruntów oraz 

właścicieli lokali posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a także osoby 

zajmujące lokale bez tytułu prawnego (osoby wykluczone z rejestru członków). 

 

§ 2 

 

1. Opłaty uiszczane są zgodnie z przepisem § 52 ust. 1 Statutu Spółdzielni co miesiąc z góry 

do dnia 20-tego każdego miesiąca.  

2. Opłaty za dany miesiąc uważa się za dokonane w terminie, jeśli wpłyną na rachunek 

bankowy Spółdzielni zgodnie z postanowieniami ust. 1.  

3. Za nieterminowe regulowanie opłat Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe od zaległości w 

wysokości przewidzianej prawem od dnia 1-go następnego miesiąca po upływie terminu 

płatności.  

4. Naliczone odsetki ustawowe od zaległości są księgowane na koncie lokatora zbiorczo 1-go 

dnia drugiego miesiąca po upływie terminu płatności. 



5. Zarząd Spółdzielni może dokonać zawieszenia lub zmniejszenia naliczonych odsetek w 

przypadku, gdy z dłużnikiem zostanie zawarta ugoda w celu spłaty powstałego zadłużenia po 

uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.  

 

Niniejszy Regulaminu został przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr ….  z dnia 

22.10.2019r. 

 

Sekretarz       Przewodnicząca 

Rady Nadzorczej      Rady Nadzorczej 

 


