
REGULAMIN

utworzenia i prowadzenia 
imiennego rejestru 

dłużników Spółdzielni z tytułu
zaległości w opłatach za lokale 

w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
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1

Spółdzielnia prowadzi imienny rejestr osób zalegających z 
wnoszeniem opłat za lokale w zasobach Spółdzielni, w których ujawnione są 
informacje o zadłużeniach ciążących na osobach zobowiązanych do wnoszenia 
takich opłat - zwany dalej „Rejestrem”.

§ 1

W „Rejestrze” ujawnia się imiona, nazwiska i adresy osób zobowiązanych 
do wnoszenia opłat za używane przez nie lokale, gdy osoby takie zalegają 
z wnoszeniem do Spółdzielni opłat z tego tytułu przez okres przekraczający 
3 miesiące.

§ 2

1. „Rejestr” prowadzony jest przez kasjera Spółdzielni i służy do użytku
    wewnętrznego.

2. Nadzór nad prowadzeniem „Rejestru” sprawuje Zarząd Spółdzielni.

§ 3

Wgląd do „Rejestru” mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Spółdzielni oraz 
osoby posiadające tytuły prawne do lokali w zasobach Spółdzielni, co nie 
narusza postanowień Ustawy „O ochronie danych osobowych” z dnia 
29.VIII.1997r. (Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101 poz. 924 z późniejszymi zmianami).

§ 4

Na podstawie danych zawartych w „Rejestrze” istnieje możliwość sporządzania
wykazów zaległości w opłatach mieszkaniowych ciążących na mieszkańcach 
poszczególnych budynków, w celu wywieszania takich wykazów w budynkach, 
ze wskazaniem wysokości zaległości, ale bez ujawniania nazwisk dłużników.
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§ 5

1. Dłużnicy Spółdzielni, którzy w ciągu trzech miesięcy od wpisania ich do 
    „Rejestru” nie dokonają spłaty zadłużenia, bądź nie uzyskają zgody Zarządu 
    Spółdzielni na ratalną spłatę zaległości w opłatach, będą informowani o 
    możliwości przesłania danych o ich zadłużeniu do Krajowego Rejestru
    Długów, a przy braku reakcji na taką informację Spółdzielnia będzie 
    korzystała z powyższej możliwości.

2. Przeciwko dłużnikom, o których mowa w ust. 1, a będących członkami 
    Spółdzielni Zarząd będzie kierował wnioski do Rady Nadzorczej 
    o wykluczenie ich ze Spółdzielni, poprzedzone pisemnymi ostrzeżeniami 
    o istnieniu takiej możliwości ze wskazaniem wszystkich negatywnych   
    skutków pozbawienia członkostwa.

§ 6

Spłata zadłużenia wobec Spółdzielni powoduje wykreślenie z „Rejestru”.

§ 7

Aktualizacja danych zawartych w „Rejestrze” dokonywana jest trzy razy w 
miesiącu.

 Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie uchwałą Nr 33 / 2007

      z dnia 23.01.2007 r.


