Załącznik do Uchwały nr ll20l9
Walnego Zgromadzenia Członków S.M. PERKOZ
z dnia 12.02.ż0l9r.

5)

STATUT SPOŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ,,PERKOZ"
W OLSZTYNIE

budowanie

lub

nabywanie budynków

w

celu

wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się
w tych budynkach lokali mieszka|nych lub lokali
o innym przeznaczeniu.

6) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi
własnośóSpołdzielni,

7) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi
własnośćczłonków Społdzielni, nabytymi

Dział I
POSTANOWIBNIA OGOLNE

8)

§1
Społdzielnia
Mieszkaniowa ,,PERKOZ" w Olsztynie zwana dalej
Siedzibą Społdzielni jest Olsźyn.
Czas trwania Społdzielnijest nieograniczony.
Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 16
września 1982 r. - Prawo spółdzielcze ( tj. Dz. U.
z20l7 r. poz.l560 z późn. zm.), ustawy zdnia 15
grudnia 2000 r. o społdzielniach mieszkaniowych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) zwaną

będącymi członkami Spółdzielni.

§5
Dla realizacji zadań określonych w § 2 i 4 spółdzielnia:

2)
3)
4)

Celem Społdzielni jest zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich
rodzin, przez dostarczenie członkom samodzie|nych

lokali mieszkalnych |ub domów jednorodzinnych, atakże
lokali o innym przeznaczęniu.

Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością
jej mienia lub mienia jej członków
właścicielem
na podstawie umowy zawarte1 z
nięruchomości,
(wspoŁwłaścicielami)tej
nie stanowiąca

a

w szczególności zę wspólnotami mieszkaniowymi,
powstĄ nabazię uprzedniego majątku Spółdzielni.

które

§3

§7

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnościąjej
członków.

budowanie

lub

nabywanie budynków

Spółdzielnia może prowadzić rownięż inną działalność
gospodarczą bezpośrednio mviązaną

§ 4
Przedmiotem działalnościSpołdzie|ni jest:

działania, o którym mowa

budynkach lokali mieszkalnych,

budowanie

lub

nabywanie budynków

w

4)

realizacją celu jej

w § 2, * tym tworzyć

w

lub

.

celu

Dział II

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA
I OBOWIĄZKI

celu

ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności

się w tych budynkach lokali
mieszkalnych |ub lokali o innym przeznaczeniu,
atakżę ułamkowego udziafu we wspófułasności
w gar ażach wiel ostanowi skowych,
znajdujących

3)

z

przystępować do innych organizacji gospodarczych

na rzecz członków społdzielczych
lokatorskich praw do znajdujących się w tych
ustanowienia

jej

tereny na własnośćlub
w użltkowanie wieczyste,
prowadzi działalnośćinwestycyjną w zakresie
budownictwa mieszkaniowego,
zarządza nieruchomościami,
prowadzi działa|nośćspołeczną, oświatową
i kulturalną.

1) nabywa potrzebne

§6

§2

2)

i kulturalnej.

,,SpółdzieInią".

dalej ,,usm" oraz niniejszego statutu.

l)

prowadzenie działalnościspołecznej, oświatowej

Dopuszcza się możliwośćsprzedaży lokali osobom nie

l. Nazwa Spółdzie|ni brzmi:
2.
3.
4.

na

podstawie usm

budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych
w cęlu przeniesienia na rzęcz członków własności
tych domów,

udzielanie pomocy członkom w budowię przez nich
budynków mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych,

Rozdział I

CZŁONKOWIE

§8

l.

Członkięm Społdzielnijest osoba ftzyczna, choćby nie

miała zdolności do czynności prawnych lub miała
ograniczoną zdolnośó do czynnościprawnych:

1) której przysługuje spółdzielcze |okatorskie prawo
do |okalu mieszkalnego,

2) której przysługuje społdzielcze własnościowe
prawo do lokalu,

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie
społdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego,

4) której przysługuje roszczenie

o

albo

ekspektatywa własnościmogą wyznaczyć
spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania
uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.
6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet
członków niebędącego jej członkiem właściciela

|okalu lub najemcy, o którym mowa w ust. 2,
podlegającego przepisom ustawy, w tym także

ustanowienie
dalej

odrębnej własnościlokalu, zwane

nablrłcy prawa odrębnej własnościlokalu,

,,ekspektatywą własności".

2.

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli
prawo do loka|u przysługuje im wspólnie, albo jeżeli

wspólnie ubiegają się o zavłarcie

spadkobiercy, zapi sobi ercy i icytanta z zastr zężęniem
1

art.3 usm.

umowy

o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego prawa do

§10

lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności
lokalu.

3.

Członkiem społdzielni jest osoba prawna, kórej
przysługuje spcńdzielcze własnościoweprawo do

l. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
1) nabycia roszczenia o ustanowienie społdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

loka|u lub ekspektatyrva własności.Osobie tej nie

2) nabycia ekspektatywy własności,
3) zawarcia umowy nabycia społdzielczego

przysługuje społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego.
4.

Przepis pkt

l i

własnościowego prawa do loka|u,

3 stosuje się odpowiednio do osób,

4) zawarcia umowy o ustanowienie

którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w

garażu wielostanowiskowym lub

garażu

wolnostojącego, o których mowa w art. 1719 usm lub
do ułamkowego udziału we wspófułasnościgarażu
wielostanowiskowego o którym mowa w art.27| usm.

5)

przed uptyrvem tego terminu jedna

§9

pisemne zapewnienie

umowy o

z zastrzeżeniem pkt

spcńdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed
przejęciem przez społdzielnię mieszkaniową był
państwowego,
państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki
organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do
korzystania z tego lokalu w dniujego przejęcia.
Właścicięlowilokalu lub najemcy, o którym mowa w

pkt. 2, który nie jest członkiem spółdzielni,

może być tylkojedna z nich, chyba że przysługuje ono
wspólnie małżonkom.W przypadku zgłoszenia się
kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu

Po

bezskutecznym upływie

wyznaazonęgo przez społdzielnię terminu wystąpienia

do sądu, nie dfuższego niż 12 miesięcy, wyboru

dokonuj e społdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez

sąd, lub wyboru dokonanego przez społdzielnię,
osoby, którym przysługuj e sp ołdzi ęlczę własnościowe

prawo do lokalu, prawo odrębnej własnościlokalu

6,

przez sąd
lub wyboru

dokonanego przez spcłdzie|nię, o których mowa w
art. 15 ust. 4 usm w przypadkach przewidzianych
w art. l5 ust. 2 i 3 usm, jeżeli pisemne
zapewnienie o gotowoścl zawarcia umowy
o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż
jedna osoba,

mięszkaniem przedsiębiorstwa

społdzielni.
4. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własnościlokalu
zachowuje członkostwo w społdzielni uzyskane na
dotychczasowych warunkach.
5. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
prawo odrębnej własności|okalu albo ekspektatywa
własnościnaleĄ do kilku osób, członkiem społdzielni

gotowościzawarcia

6) prawomocnego rozstrzygnięcia
w postępowaniu nieprocesowym

najemca

przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków

o

osób,

ńoĘła

ustanowienie społdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

lokalu.

Członkiem społdzielni może być

nieprocesowym.

z

o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 usm

l. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna lub
prawna, która nabyła prawo odrębnej własności
2.

społdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli
członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
uĄrvu terminu jednego roku, o którym mowa
w art, l5 ust. 4 usm, w przypadkach
przewidzianych w ań. l5 ust. 2 i 3 usm, jezeli

2.

Członkostwo właścicielilokali

i

najemców lokali

zakładowych powstaje:
1) po złożeniu deklaracji członkowskiej osoby, która
nabyła prawo odrębnej własnościlokalu, z dnięm

podjęcia przez zarząd uchwały

o

przyjęciu

w

poczet członków
2) po złożeniudek|aracji członkowskiej najemcy, o
którym mowa w § 9 ust.2, z dniem podjęcia przez
zarząd uchwaĘ o przyjęciu w poczet członków
3. Prawa i obowiązki osoby ubezwłasnowolnionej lub

małoletniej reprezentuje wobec Spółdzielni j"j
opiekun ( kurator) lub przedstawiciel ustawowy

5. Przyjęcie w poczet członków powinno

Rozdział II

TRYB I ZASADY PRZYJMOWANIA
W POCZET CZŁONKOW

Powstanie członkostwa osób, którym przysługuje
spółdzielcze lokatorskie lub własnościoweprawo
do lokalu, roszczenie o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie
odrębnej własnościlokalu zwanej dalej
,,ekspektatywą własności".

Zarząd, Spółdzielni,

na

7.
8.

9,

§11

I.

6,

posiedzeniu

Zarządu dokonując odpowiedniego wpisu w protokole
Zarządu.

2.

i

Wpis ten ma charakter deklaratoryjny stanowi
podstawą dokonania zapisu w rejestrze członków,
Nabywca społdzielczego własnościowego prawa do
lokalu staje się członkiem spółdzielni, z datą nabycia

O

uchwale Zarząd powinien

w poczet członków w zawiadomieniu
podjętej uchwale na|eży podać uzasadnienie
uchwaĘ oraz pouczenie o prawie wniesienia
odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od
przyjęcia

daty otrzymania zawiadomienia.

10.

Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę
Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia
odwołania.

§13

prawazzastrzężenięm § 9 ust.5

3. Dotyczy

to

również spadkobiercy, zapisobiorcy
ilicltanta. Nabyrvca zawiadamia nienvłocznie

4.

społdzielnię o nabyciu prawa.

Jeżęli nabycie,

o którym mowa w ust. 2

przed 09.09.2017 r. uprawniony

nastąpiło
nabywca

spółdzielczego własnościowegoprawa do lokalu staje
się członkiem społdzielni 09.09,2017 r,

Przyjęcie

w

poczet członków wlaścicieli lokali
i najemców lokali w budynkach przejętych od
zakładów pracy

7. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich
imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania,
a w odniesieniu do członków będących osobami
prawnymi ich nazwę i siedzibę, wysokość
wniesionych wkładów mieszkaniowych lub
budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, datę
nabycia członkostwa, przyjęcia

wierzyciel
członka lub społdzielni ma prawo przeglądac rejestr.

Rozdział III
WPISOWE IUDZIAŁ

jest złożeniedeklaracji członkowskiej.

3.

być złożonapod rygorem
i podpisana przez

§14

nieważnościw formie pisemnej

osobę ubiegającą się o członkostwo.
Deklaracj a powinna zawier ać:

1.

l)

imię i nazwisko, w odniesieniu do osób prawnych
nazwę,
2) PESEL osoba fizyczna, NIP osoba prawna,
3) adres lokalu i rodzaj lokalu,

4) miejsce zamieszkania, w odniesieniu do

2.

w ciągu 30 dni

od
rok,
żądaniem pod

którym członek wystąpił z

za

warunkiem, że udzińy nie zostały przeznaczonę na
pokrycie strat.
Po śmierciczłonka udziaĘ, o których mowa w ust.2
Spółdzielnia wypłaci osobie wskazanej w deklaracji

zami e szkani a/ s i ed zi by.
Za osobę nie mającą zdolności do czynnościprawnych

Organem Spółdzie|ni właściwymdo przyjmowania
w poczet członków jestZarząd Społdzielni.

września

Jeżeli cńonkostwo ustało przed 9 września 20l 7 roku

udział podlega zwrotowi
w

prawnych siedzibę,

deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.

9

wpisowego i udziału.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego

5) adres korespondencyjny, jeślijest inny niż adręs

4.

Osoby, które uzyskały członkostwo od
201 7 roku nie wnoszą

osób

lub ograniczonej zdolnoścido takich czynności-

członków

2. Członek społdzielni, jego małżoneki

l, Warunkiem przyjęcia w poczet członków Społdzielni
Deklaracja powinna

w poczet

oraz datę utraĘ lub ustania członkostwa.

§12

2.

zawiadomić

zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od
podjęcia uchwały.
W razie podjęcia przez Zarząd uchwĄ odmawiającej

o

podstawie dokumentacji,

stwierdza powstanie członkostwa na

być

stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków
Zarządu lub osób do tego przez Zarząd
upoważnionych z podaniem daty uchwĄ Zarządu
o przyjęciu.
Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet
członków osoby spełni aj ącej warunki statutowe
Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet
członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4
tygodni od dnia ńożęnia deklaracji.

lub odrębnym pisemnym oświadczeniu,
3.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

a)

Rozdział IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKOW

§15

b)

l. Członkowi Społdzielni przysfuguje:
l) czynne i bięrne prawo wyborcze do organów

c)

2) prawo brania czynnego udziału w Ęciu
Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach
je1

3) prawo do otrzymania w sposób wskazany
w ustawie i statucie informacji o czasie miejscu
i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

i

do otrzymania w sposób wskazany
w ustawie i statucie informacji o miejscu
wyłożeniawszystkich sprawozdań i projektów

4) prawo

i

statucie zamięszczenia

w

Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z
przepisami prawa |ub statutu, sprzeczności z
dobrymi obyczajami lub godzące w interesy

5.

regulaminów wydanych na jego

Społdzielnia może odmówić członkowi wglądu do
z osobami trzecimi, jeżeli
naruszałoby to prawo tych osób lub, jezeli istnieje

umów zawieranych

uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane
informacje w celach sprzecznych z interesem

Spółdzielni iprzez to wyrządzi Spółdzielni znaczną
szkodę. Odmowa powinna byc wyrażona na piśmie.

Członek, któremu odmówiono wglądu do umów

zawieranych przez Społdzielnię z osobami trzecimi,

możę ńoĄć wniosek do sądu rejestrowego
od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy,

się w postępowaniu
od uchwał podjętych

z osobami wspó|nie
zamieszkującymi z wsrystkich wspólnych
pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczęń

l5)prawo do korzystania wraz
Spółdzielni,

§16
1.

Członek Społdzielni jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów
i innych uchwał organów Społdzielni,

2)

l6)prawo zawarcla umowy ze Społdzielnią o budowę
lokalu w trybie określonym statutęm Społdzielni,

l7)prawo zawarcla umowy o ustanowienie prawa do
lokalu w trybie określonymstatutem Społdzielni,
8)prawo żądania zawarcia umowy :

o

zobowiązanie Społdzielni do udostępnienia tych
umów. Wniosęk naleĘ złożyćw terminie siedmiu dni

i umów zawieranych przez Społdzielnię z osobami

l

i

podstawie członek otrzymuje bezpłatnie.
4. Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o
których mowa w ust. 1 zgłasza pisemnie Zarządowi
wykaz tych dokumentów, klórych kopię chce
otrzymać. Zarząd wyznacza termin wydania tych
dokumentów.

rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur

przez or gany Spółdzielni,

utrzymaniem nieruchomości stanowiących

Spółdzielni.

2)prawo przeglądania rejestru członków,
3)prawo do otrzymania kopii protokołów lustracji,

wewnątrzspołdzielczym

przeniesienie ułamkowego udziału we

wspóhvłasnoś ci garażu wielostanowiskowego,

Odpis statutu

oraz regulaminów,

14)prawo odwoływania

uĄtkowego, garażu,

3,

Spółdzielni,
l l)prawo otrzymania odpisu obowiązującego statutu

trzeciml,

którego

Kosńy wydania kopii dokumentów, o których mowa
w ust.l pkt. 10 i 13 ponosi członek występujący o te
odpisy. Kosźy te określa Regulamin Zarządu

społdzielni a także mające na celu pokrzywdzenie

l

do

2.

jej członka
l0)prawo otrzymania kopii uchwał organów
Spółdzielni i protokołów obrad organów

-l

przeniesienia własnościlokalu

członkowi przysługuje społdzielcze

20)prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje
członkowi spcńdzielcze prawo do lokalu,
21)prawo do udziafu w nadwyżce bilansowej
społdzielni zgodnie z postanowieniami statutu
Z2)korzystanie z innych praw okreś|onych w statucie.

porządku obrad

określonym w ustawie i statucie.
8) prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał
Walnego Zgromad,zenia w trybie określonym
w ustawie i statucie,
9) prawo zaskarżania uchwał Walnego

określonych w art. l2 usm

mienie Społdzielni,

Walnego Zgromadzenia oznaezony ch spraw,

7) prawo zgjaszania projektów uchwał w trybie

którego

l9)prawo żądania przedstawienia składników
wysokości opłat zwipanych z eksploatacją
iutrzymaniem nieruchomości w części
przypadających na ich lokale, eksploatacją

działalnością

uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia, oraz informacji o prawie członka
do zapoznanla się z tymi dokumentami,
5) prawo żądania w trybie określonymw ustawie
i statucie zwcłania Walnego Zgromadzenia,
6) prawo żądania w trybie określonymw ustawie

do

własnościoweprawo do lokalu mieszkalnego,

Spółdzielni,

związanych z

przeniesienia własnościlokalu

członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego na warunkach

3)

zawiadamiać

o

zmianie danych, które mają

wpływ na stosunki cywilnoprawne pomiędzy nim
a Spółdzielnią,

wnieśćwkład mieszkaniowy na pokrycie kosztów

zadania inwestycyjnego w

częściach

na jego lokal lub

przypadających

4)

budowlany.

uczestniczyc

wkład

w wydatkach związanych
i utrzymaniem nieruchomości

z eksploatacją
w części przypadającej najego lokal, eksploatacją

i

utrzymaniem nieruchomości wspólnych

przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest

skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia ich
złożenia. O sposobie załatwięnia wniosku Zarząd,

wynikającej

i nieruchomości stanowiących mienie Społdzielni,

obowiązany

jak również w wydatkach
5)
6)
7)

związanych
z d,ziałalnościąspołeczną oświatowąi kulturalną
prowadzoną przez Społdzielnię,
dbać o dobro, rozwój Społdzielni, poszanowanie
mienia spółdzielczego i jego ochronę,

zawiadamiac Społdzielnię o zmianie danych
zaw arty ch w deklaracj i członkowskiej, j eślido j ej

wywołującej szkodę lub

zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody
osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana
niezwłocznie udostępnić lokal w ce|u usunięcia

9)

zawiadomienia

l0) udostępnió lokal

w celu

wykonania

i

ich

operatu

szacunkoweg o przez rzęczoznaw ęę maj ątkowego,
l l) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności
zai nstal owanych w l okal u ur ządzeń pomi arowych
i podzielników kosżów c.o. oraz odczytu
wskazań tych urządzeń,
12) wykonywać inne obowiązki określone w statucie i
umowach zawieranych ze Spółdzielnią.
2. Członek Spółdzielni oraz osoba niebędąca członkięm
Spółdzielni, a posiadająca prawo odrębnej własności
lokalu w budynku stanowiącym własnośólub

1.

Postępowaniem wewnątrzspółdzielczym objęte są
sprawy wynikające ze stosunku członkostwa.

2.

Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli
statut nie stanowi inacze1, powinny być rozpatrzone

i o

skutkach nie zachowania tego

wewnątrz społdziel czym ostateczna.

5. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej
instancji członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej

doręczeni a wr az z uzasadni eniem.

Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym

walnym zgromadzeniu, jeżeli zostało złożonęco

najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem, nie później

jednak, niż rv ciągu dwunastu miesięcy od dnia

6.
7.

wniesienia odwołania.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu
wewnątrzs poł dzie|czy m ostateczna.

Odpis uchwĄ, wraz zjej uzasadnieniem, doręcza się
odwołującemu się członkowi, w terminie 14 dni od

dniajej podjęcia.

8. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie
wniesione po upĘwie statutowego terminu, jeżeli
opóznienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący
usprawiedliwił j e wyj ątkowym i okol czności am i.
i

9. Uchwaty organów Spółdzielni, których

doręczenie

przewiduje statut, powinny być doręczone członkom

listami poleconymi lub za pokwitowaniem. Pisma
zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka
zmiany adresu lub nieodebrane, uważa się za
doręczone prawidłowo i w takim wypadku dniem
doręczenia jest dzień zwrotu przesyłki przezpocńę

§18

l. W
w

POSTĘPOWANIE
WEWNĄTRZSPOŁDZIELCZE

§17

pouczyć

i doręczyó odwołującemu się odpis
uchwaĘ wraz zjej uzasadnieniem, w terminie l4 dni
od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej
podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu

korzystania

Rozdział V

i

odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia jego

współwłasnośćSpołdzielni, obowiązany jest

powiadomić pisemnie Spółdzielnię o zmianie sposobu
z lokalu lub przeznaczenia |okalu bądź
jego częścioraz o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne
używanie lokalu, a także o zmianach dotyczących
ilościosób korzystających z lokalu, jeżeli miałoby to
wpływ na wysokośćopłat na rzeczspcłdzielni.

uzasadnienie

wniesienia

udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach
również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia

lokalu w celu ustalenia niezbędnych prac

stosunku członkostwa Zarząd

złoĄ odwołania uchwała Zarządu staje się ostateczna,
4. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć

awarii,

wykonania,

zę

jest podać

terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie

korzystać z lokalu zgodnie z warunkami
technicznymi określonymi przęz Społdzielnię
oraz wynikającymi z ogólnie obowiązujących
przepisów,

i

członka o prawie wniesienia odwołania do Rady
Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania

ńożęnia był zobowiązany,

8) w razie awarii

adamia zai nteresowanego członka na pi śm e.
razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie

zav,l i

3. W

2.

wypadku wniesienia przez członka odwołania
postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg

przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu
do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże
przez okres nie dłuższyniż rok od dnia, w którym
organ odwoławczy powinie n rozp atr zy ć odwołani e.
postępowaniu
Postanowienia statutu o
wewnątrzspołdzielczym nie mogą ograniczać
dochodzenia przez cńonków ich praw na drodze

sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka
uchwĄ w postępowaniu wewnątrzspołdzielczynl

Członkostwo w Społdzielni ustaje

i sądowym, postępowani e wewnątrzspoł d,ziel cze ulega
umorzeniu.

uprawomocnienia się uchwały.

wyodrębnienia własnościostatniego lokalu, jeżeli

USTANIE CZŁONKOSTWA

w ciągu 3 miesięcy od wyodrębnienia ostatniego

§19

większośćwłaścicielilokali, że w zakresie ich
praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością

lokalu nie zostanie podjęta uchwała przez

wspólną stosuje się odpowiednio art. 27 usm.
Członkostwo ustaje następnego dnia po upływie 3
miesięcy.

|. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej
w przypadku jej ustania.
W takim przypadku członka zmarłego skreślasię
z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym
nastąpiła śmierć.Osobę prawną będącą członkiem
Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze
skutkiem od dnia ustania osobowości prawnej.

5.

udziĄ

6.

w zasobach Społdzielni.

mu praw do lokali w zasobach Spółdzielni,

z chwilą:

l)

z

Udział byłego członka, który członkostwo nabył przed

09,09.2017r. wypłaca się na podstawie
zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w

finansowego za rok , w którym były członek
wystąpił z Ądaniem pod warunkiem, że udziały nie
zostały przeznaezonę na pokrycie strat.

mocy prawa

wygaśnięcia społdzielczego lokatorskiego prawa

Dział III

do lokalu mieszkalnego,

2) zbycia społdzielczego własnościowegoprawa
lokalu lub udziału w tym prawie,

PRAWA DO LOKALI

do

Rozdział I
Postanowienia ogólne

3) zbycia prawa odrębnej własnościlokalu lub
udziału w tym prawie,

4) zbycia ekspektatywy własnościlub udziału w tym
prawie,

5) wygaśnięcia roszczenia

o

§20

ustanowienie

społdzielczego lokatorskiego prawa

mieszkalnego,

do

lokalu

1.

Dla

własnośćlub wspołwłasnośćmoże:

1)

Ustania członkostwa na skutek wypowiedzenia przez
właścicielalokalu będącego członkiem Społdzielni,
które pod rygorem nieważnościpowinno być

2)

dokonane na piśmie.

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się

następującego

3)

kalendarzowego

po dniu zgloszenia wystąpienia. Na

wniosek członka okres wypowiedzenia może być za

4)

zgodą Zarządu sk rócony.
Za datę wystąpienia członka ze Społdzie|ni uważa się

następny dzień po upływie okesu wypowiedzenia.
4. Ustania członkostwa w przypadkach okreś|onych
w art.241 ust. l i art. 26 usm.
1) Członkostwo w społdzielni ustaje w przypadku

podjęcia przez właścicielilokali uchwały, na
podstawie art. ż41 usm że w zakresie ich praw

i obowiązków oraz zarządu nieruchomością
wspólną będą miĄ zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r, o własnościlokali.

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swych

członków Spółdzielnia w budynkach stanowiących jej

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której
mowa w art. l8 usm.

pierwszego dnia miesiąca

na

terminie 30

4) wygaśnięcia społdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu.

Ądać zwrotu wpłat dokonanych

którym członek przestał nalężeć do spółdzielni. w
dni od zatwierdzenia sprawozdania

3) zbycia przez członka wszystkich przysługujących

Ustania członkostwa w społdzielni

Członek społdzielni, który członkostwo w społdzielni
nabył przed 09.09,2017r. nie może przed ustaniem

członkostwa

2) utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali

2.

d,atą

2) Członkostwo w społdzielni ustaje w przypadku

Rozdział VI

l)

z

ustanawiać społdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego,
ustanawiaó prawo odrębnej własnościlokali
mieszkalnych i użltkowych, w tym garaży,
atakżę ułamkowego udziału we współwłasności

w garażu wiel ostanowi skowym,

wynajmować członkom lokale mieszkalne
i użytkowe, w tym garaże i miejsca postojowe

w garażach wiel ostanowi skowych,
Spółdzielnia posiada również lokale w formie
społdzielczego własnościowegoprawa do lokalu

ustanowione na zasadach prawnych
obowiązujących przed wejściem w życie

niniejszego statutu,
2.

J-

Spółdzielnia może także wynajmować lub sprzedawać
członkom i innym osobom lokale mieszkalne i lokale
o innym przeznaczeniu w budynkach w tym celu
przez Sp cłdziel n i ę wybudowanych

W

l

ub nabytych.

wypadku zamiany lokalu członek społdzielni
zobowiązany jest wnieśćodpowiednio wkład

mieszkaniowy albo wkład budowlany.

Rozdział II

§23

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
l. Umowa

§21
1.

Z

osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej
własnościloka|u, Spółdzielnia zawiera umowę
o budowę lokalu mieszkalnego albo lokalu o innym
przeznaczeniu, w tym garażu, zwaną dalej umową

o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku
jej wypowiedzenia przez stronę umowy.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę
lokalu, gdy osoba, o której mowa w § 2l lub jej
następca prawny, z przyazyn leżących po ich stronie,
nie dotrzymali tych warunków umowy określonychw

§ 2l bez których dalsza

2.

Umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,powinna zobowiązywać obie strony do

zawarcia,

po

wybudowaniu lokalu, umowy

o

ustanowienie odrębnej własnościtego lokalu, a

ponadto powi nna zawieraó:

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o
ustanowienie odrębnej własnościlokalu do

realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby

niemożliwe albo poważnię utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód
na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony
postanowią lv umowie inaczej.

pokrywania kosźów zadania inwestycyjnego, w
częściprzypadającej najej lokal, przez wniesienie

wkładu budowlanego określonego w umowie,

2) określenie zakresu rzeczowego robót
realizowanego zadania inwestycyjnego, które
będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości
kosżów budowy lokalu,

§24
Rozliczenie kosztów budowy następuje

oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5) przyczyny rozwiy,ania przez strony umowy

upływie tego terminu roszczenie

1. Społdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której
mowa w § 2lalbo nabywcy ekspektatywy własności
odrębną własnośćlokalu w formię aktu notarialnego
zawartego między osobą, o której mowa w § 2l albo

nabywcą ekspektatywy własnościa Spółdzielnią

aktu notarialnego i zńożenia księgi wieczystej,

o

której mowa

w ust. l,

Spółdzielni

§25

6) zobowiązanie do poniesienia kosztów zawarcia
Osoba,

terminie

o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

o budowę lokalu,

3.

w

3 miesięcy od dnia oddania budynku do użltkowania. Po

3) określeniezasad ustalania wysokości kosźów

budowy lokalu,
4) określenie rodzalu, położeniai powierzchni lokalu

realizacja zadania

inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności
lokali wzniesionych w ramach wspólnie

o budowę lokalu.

najpómiej

wnosi wkład

w

wybudowaniu,

budowlany według zasad określonychw statucie i

terminie 2 miesięcy po jego
a jeżeli na podstawie odrębnych

w ust. 2, w wysokości
odpowiadającej całościkosźów budowy

przepisów jest wymagane pozwo|enie na uzytkowanie
- najpóźniej w terminie 2 miesięcy od uzyskania tego

budow|anego została sfinansowana z zaciągniętego
przez spclłdzielnię kedytu na sfinansowanie kosztów
budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do

ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na
stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne
oznaczenię lokalu.
Ustanowienie odrębnej własnościlokalu może
nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych
przez osobę, o lCórej mowa w § 2l, które wspó|nie
z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

umowie,

o

której mowa

przypadających na

spłaty tego kredytu wraz
przypadające1

na j

pozwolenia.

jej lokal. Jeżeli częśćwkładu

ej lokal.

z

odsetkami

w

części

2.

Na

Od chwili

§22
l. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 21
powstaje ekspektatyrva własności.Ekspektatywa

postawięnia lokalu do dyspozycji
uprawnionego uiszcza on opłaty, o których mowa

w§70.

§26

własnościjest zbywalna wraz z wkładem budowlanym

albo jego wniesioną częściqprzechodzi

żądanie członka Spółdzielnia

na

spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatyrvy własnościobejmuje również
wniesiony wkład budowlany albo jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własnościpowinna byó
zawarta w formie aktu notarialnego.

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własnościlokali
może być zawarta przez Społdzielnię łącznie ze

wszystkimi osobami, które ubiegają
o ustanowienie takiego prawa, wraz

się

ze związanymi

znimudzińami w nieruchomości, W takim wypadku
wysokośó udziałów w nieruchomości wspólnej
określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się

własność

loka|i, możę byó zabudowana również więcej niz

jednym budynkiem, stosownie
umowy, o której mowa w ust. l.

do

postanowień

§27

l.

Jeżeli prawo odrębnej własnościlokalu należy do
kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko
jedna z nich, chyba że prrysługuje ono wspó|nie
małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku
uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu

nieprocesowym. Po bezskutecznym upłyrvie
wyznaczonęgo przez Spółdzielnię terminu
wystąpienia do sądu, nie dfuższego niż l2 miesięcy

2.
3.

wyboru dokonuje Społdzielnia.
Ustalenia terminu, o którym mowa w ust. l dokonuje
Zarząd Spółdzielni.
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet
członków niebędącego jej członkiem właściciela
lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także

nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów
w nieruchomości wspóInej, może podjąć uchwałę, że
w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu

nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie
przepisy ustawy z dnia24 czerwQa 1994 r. o własności
lokali. Do podjęcia uchwaĘ stosuje się odpowiednio
przepisy tej ustawy.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza
przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych
praw do lokali.

3.

lub budynkach połozonych w obrębie danej
nieruchomości zawiadamia o tym na piśmie
właścicielilokali w tej nieruchomości.

5.

zaskarĘć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego
prawa odrębnej własnościlokalu. Przepisy § 82 statutu i

podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków
oraz zarządu nieruchomościąwspólną stosuje się

odpowiednio art. 27 usm. Do podjęcia uchwĄ
stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. la, art.
3l i art. 32 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r,

ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się

odpowiednio.

Jeżeli właściciellokalu zalega długotrwale z zapłatą
nalezrych od niego opłat lub wkacza w sposób raĘcy
lub uporczl.wy przeciwko obowiązującemu porządkowi
domowemu albo przez swoje niewłaściwęzachowanie
czyni korzystanię z innych lokali lub nieruchomości
wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek
większościwłaścicieliloka|i w budynku |ub budynkach

W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia
własnościostatniego lokalu większośćwłaścicieli
lokali w budynku lub w budynkach położonych w
obrębie danej nieruchomości, obliczana według
wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może

Właścicielloka|u niebędący członkiem społdzie|ni może

§29

o własnościlokali.

6.
7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się
przepisy art. 241 ust. 3 i 4 usm

W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa
w ust. l lub w przypadku niepodjęcia uchwały, o które
mowa w ust. 5:
l) ustaje członkostwo właścicielilokali.

2) Spółdzielnia niezwłocznie rozlicza z właścicielami

lokali tęj nieruchomości zaewidencjonowane
wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz
pozostałe nakłady na remonty nieruchomości

położonych w obrębie danej nieruchomościmoże
w trybie procesu żądaćsprzedaży lokalu w drodze

licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego o egzekucji z nięruchomości. Właścicielowi,
którego lokal został sprzedany, nie przysfuguje prawo do

według stanu na dzień ustania członkostwa.

8.

Rozliczenie o którym mowa w ust. 7 winno być
przeprowadzone w ciągu miesiąca od dnia
zatwięrdzęnia sprawozdania

Iokalu zamiennego.

Zgromadzenie

fi

nansowego przez W alne
powstały

za rok, w którym

okoliczności, o których mowa w ust. 7, a w wyniku
jego Społdzielnia dokona:
l) zwrotu właścicielomlokali nadwyżki wpływów

§30
Przepisy § § 21-29 stosuje się odpowiednio do
ułamkowego udziału we współwłasnościgarażu

nad wydatkami funduszu remontowego,

2) obciĘenia właścicielilokali

wielostanowiskowego.

nadwyżką wydatków

nad wpływami funduszu remontowego.

9.

§31

l.

po

wyodrębnieniu własnościostatnięgo lokalu stosuje się
przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali.
4. Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia
własnościostatniego lokalu w określonym budynku

§28

art. 42

budynkach

lokali,

wyodrębniona własnośćwszystkich

nabywcy prawa odrębnej własnościloka|u,
spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

Jeżeli w określonym budynku lub

położonych w obrębie danej nieruchomościzostńa

Większość właścicięlilokali w budynku lub
budynkach połozonych w obrębie danej

Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej
właścicieleloka|i są obowiązani uczestniczyć
w

wydatkach związanych z

eksp|oatacją

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
społdzielni, które są przeznaczone do wspólnego
korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym

budynku

lub

osied|u

spółdzielnią umowy.

na podstawie

zawartej zę

prawnych związanych

z

Rozdział III

§32
spółdzielczego własnościowegoprawa do lokalu mają
moc umowy między członkięm a Spółdzielnią
o ustanowieniu tego prawa.

Spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu może
należeć do kilku osób z tym, że członkięm Społdzielni
może być tylko jedna z nich, chyba że przysfuguje ono
wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się

uprawnionych, stosuje

postanowienia § 36 statutu.

się

odpowiednio

nleprocesowym
spadkobierców.

wyznaczy

Jeżeli społdzielcze własnościoweprawo do lokalu należy
do kilku osób, członkiem Społdzielni może być tylko
jedna osoba z nich chyba, żeprzysługuje ono wspólnie
małżonkom.

W wypadku zgJoszenia się ki|ku uprawnionych rozstrzyga
sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym

upłyrvie wyznaczonęgo przez Spółdzielnię terminu
wystąpienia do sądu, nie dłuższymnlż 12 miesięcy

wyboru dokonuje Społdzielnia.

l. Spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu jest
prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców
i podlega egzekucji . Jest ono ograniczonym prawem

rzeczowyrn.
Skutecznośćzbycia spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany.
Dopóki prawo to nie wygaśniezbycie samego wkładu

jest nieważne
3.

4.

Umowa zbycia społdzielczego własnościowego prawa

do lokalu powinna być zawarta w formie

PozostĄm współuprawnionym z

zbyciu

bez zawiadomienia
lub z podaniem im do

niezgodnych z rzeczywistością j est

ni

niewłaściwegozachowania tej osoby czyniącego
korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej
uciązliwym, Społdzielnia może w trybie procesu

sądowego Ądać

umowy

l. W
2.

eważna.

obowiązana jest wypłacić osobie uprawnionej wartość
rynkową tego prawa.
Z wartościrynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną
przęz osobę której przysługiwało spc*dzielcze
własnościoweprawo do lokalu, częśćwkładu
budowlanego a w wypadku gdy nie został spłacony

kredl,t zaciągnięty przęz Spółdzielnię

z

adnotacją

§35
leżeli społdzielcze własnościowę prawo do lokalu
przeszło na kilku spadkobierców powinni oni w terminie
jednego roku od dnia otwarcia spadku wyznaczyc spośród
siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności

na

sfinansowanie kosźów budowy danego lokalu potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz
z odsetkami oraz kwotę zaległych opłat o których
mowa w § 70, a także kosźy określenia waftości

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostaĘ

założonę oddzielne księgi wieczyste,

wypadku wygaśnięcia spółdzielczego
lokalu Społdzielnia

własnościowego prawa do

§34

o ustanowionych hipotekach.

sprzedaży społdzielczego

§38

Umowa zbycia ułamkowej częścispółdzielczego
własnościowegoprawa do lokalu zawarta

o

uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu
przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo

tflułu

pierwokupu.

uprawnionych

W przypadku długotrwałych zaległościz zapłatą opłat,
októrych mowa w§ 70 ust. 1,2 i 6, rażącego lub

aktu

własnościowegoprawa do lokalu przysługuje prawo

wiadomości istotnych postanowień

§37

własnościowegoprawa do lokalu w drodze licytacji na
podstawie przepisów Kodęksu postępowania cywilnego
o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem tym występuje
Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

notarialnego, Wypis tego aktu notariusz przesyła
niezwłocmie Społdzielni.
Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część
społdzielczego własnościowegoprawa do lokalu.

bezwarunkowo a|bo

przedstawiciela

§36

§33

2.

umowy

W razie bezskutecznego upływu tego terminu na wniosek
spadkobierców lub Społdzielni sąd w postępowaniu

l. Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 r. przydziaĘ

kilku

w ich imieniu

o przeniesienie własnościlokalu.

Spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu

2.

wykonywaniem tego prawa

włącznie z zawarciem

3.

rynkowej lokalu
Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa
własnościowegoprawa do lokalu ustalona w sposób
przewidziany w ust. l i 2 nię może być wyższa od
kwoty jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej
lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez

Spółdzielnię, zgodnie

z

postanowieniami statutu.

określonymi w
odpowiednio.
4.

§ 49 ust. 5

którę stosuje się

Rozdział IV

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego

Warunkiem wypłaty wartościspółdzielczego

własnościowegoprawa do lokalu jest opróżnienie
lokalu, o którym mowa w ust. l.

§43

§39

|. Przez umowę o ustanowienie społdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

l. W wypadku, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie
społdzielczego własnościowegoprawa do loka|u

2.

3.

Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzęcz
której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do
użyrvania, a osoba ta zobowiązuje się wnieśćwkład

prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa,
lecz przechodzi zmocy prawa na Społdzielnię.
Prawo do lokalu nabyte w sposób określonyw ust. l,

mieszkaniowy

Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu
w terminie sześciumiesięcy; w takim wypadku
postanowienia § 38 stosuje się odpowiednio.
Spółdzielnia jest obowiązana uiścićosobie
uprawnionej wartośćnabytego prawa po potrąceniu
należnościwymienionych w § 38 ust.2 oraz z tytułu
obciążenia hipoteką. Obowiązek Społdzielni powstaje
dopiero z chwilą zbyciaprawa w drodze przętargu.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego może być ustanowionę w budynku
stanowiącym własnośćlub wspófułasność
Społdzielni,

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na
spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do
małżonkórv.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowegoprawa
do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji

|okatorskiego prawa do Iokalu mieszkalnego. Umowa

§41

ta powinna byc zawarta pod rygorem nieważności

6.

Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne uĄrryanie
przez cńonka albo osobę niebędącą członkiem
Spółdzielni, której przysługuje społdzielcze

własnościoweprawo do lokalu, całego lub części
|okalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że
byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania

Umowa o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą
przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest
nieważna.

z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądźjego części.

określonych w przepisach o ochronie własności,które
stosuje się odpowiednio.

miałoby wpływ na wysokośćopłat na rzęcz

8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do

Spółdzielni, członęk albo osoba niebędącą członkiem
Spółdzielni, której przysługuje społdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, obowiązany jest do

o

w formie pisemnej.

7. Społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego podlega ochronie na zasadach

Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne u4rvanie

czynności.

lokalu

mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między
osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa
a Spółdzielnią umowy o ustanowienie społdzielczego

z nieruchomości.

pisemnego powiadomienia Spółdzielni

lokalu

mieszkalnego może nalężęć do jednej osoby albo do

§40

l.

oraz uiszczać opłaty określone

w ustawię i w statucie Społdzielni.

9.

tej

2. Umowy

zawarte przez cńonka albo osobę niebędącą
członkiem Społdzielni, której przysługuje społdzielcze
własnościoweprawo do lokalu w sprawie korzystania
z lokalu lub jego częściwygasają najpóźniej z chwilą
wygaśnięciaspołdzielczego prawa do tego lokalu.

lokalu
mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz
członka społdzielni - osoby prawnej.
Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne uzywanie
przez członka całego lub części |okalu mieszkalnego
nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to
zwięane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub
przeznaczenia lokalu bądź jego części.Jeżeli
wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby
wpływ na wysokośćopłat na rzecz Spółdzielni,

członek obowiązany jest do

pisemnego

powiadomienia Społdzielni o tej czynności.

l0. Członkowi Społdzielni może przysługiwać tylko

§42
Postanowienia niniejszego rozdziału stosują

jedno społdzielcze lokatorskie prawo do

się

mieszkalnego.

do

społdzielczych własnościowychpraw do lokali
mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu. w tym do
garaży oraz do prawa do miejsc postojowych w garażach
wie|ostanowiskowych.

l0

lokalu

3.

§44
1, Z osobą ubiegającą się o ustanowienie społdzielczego
lokatorskiego prawa do |okalu mieszkalnego

§47

Spółdzie|nia zawlera umowę o budowę Iokalu.
zawarta w formie pisemnej pod rygorem

2. Umową ta,

l.

nieważności,powinna zobowiązaó strony do
zawarcia, po wybudowaniu |okalu, umowy

zobowiązanie osoby
o

się
lokatorskiego

w tym

prawa do lokalu do pokryrvania kosźów zadania
inwestycyjnego w częściprzypadającej najej lokal
przez wniesienie wkładu mieszkaniowego
określonego w umowie.

Jeżeli o roszczeniu rozstrrygń sąd, osoby, które
pozostawĄ w sporze, niezwłocznie zawiadamiają
o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia
społdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze

paragrafie poprzedzającym

wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej
różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej
lokal a uzyskaną przez społdzielnię pomocą ze środków

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te
odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa

na

3.

sfinansowanie kosźów budowy lokalu. Jężeli część
wkładu mieszkaniowego zostŃa sfinansowana z

zaciągniętego

przez spółdzielnię kredyu

1,

nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności
okoliczność,czy osoba uprawniona na podstawie ust.l
zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego przez społdzielnię terminu
wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje społdzielnia,

§45

lub z innych środków uzyskanych

zachowania roszczeń, o których mowa w ust.

lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się
kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu

o budowę.

publicznych

zawarcie

pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy
o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego prawa do

4) określenie warunków rozwiy,ania umowy

w

o

konieczne jest złożeniew terminie jednego roku

budowy lokalu,

której mowa

lokalu, przysługują roszczenia

lokalu.

2, Do

kosźów budowy Iokalu,
3) określeniezasad ustalania wysokości kosźów

o

44

umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę

2) określenie zakresu rzęczowego robót
realizowanego zadania inwestycyjnego, które
będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości

Osoba,

okresie oczekiwania na zawarcię

lokalu mięszkalnego osobom bliskim, które miały
wspólnie z osobą, o której mowa w § 44, zamieszkać

ubiegającej

ustanowienie społdzielczego

W przypadku śmierciosoby, o której mowa w §

w

umowy
o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego prawa do

o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego prawa
do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)

Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód
na konięc kwartału kalendarzowego, chyba że strony
postanowią w umowie inaczej.

w

art. 4 ust. 1 usm.
Osoba, o której mowa w ust.

o

l

staje się stroną umowy

budowę lokalu wiążącej osobę,

w§44

na

o

której mowa

§48

sfinansowanie kosźów budowy danego lokalu, osoba ta
jest obowiązana uczestniczyć w sfacie tego kredlu wraz
z odsętkami w częściprzypadającej najej lokal.
Rozliczenie kosźów budowy następuje w terminie 6
miesięcy od dnia oddania budynku do uż}tkowania.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
z chwilą ustania członkostwa oraz innych

wygasa

wypadkach określonych w statucie i usm.

§46

W wypadku gdy przysfuguje ono małżonkom wspólnie,
wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku
jej wypowiedzenia przez cńonka Spółdzielni lub

§49

Spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć

członkostwa oboj ga małżonków.

l. W

przypadku zaległościz zapłatą opłat, o których
mowa w art, 4 ust. l usm za okres co najmniej 6
miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania

umowę o budowę

lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca
prawny, z przyczyn leżących po jego stronię, nie
dotrzymał warunków umowy określonychw § 44 bez

osoby korzystającej z

lokalu

niewłaściwegozachowania

tej osoby

przeciwko

obowiązującemu porządkowi domowęmu albo

których dalsza ręalizacja zadania inwestycyjnego lub

ustanowienie społdzielczego |okatorskiego prawa do
lokali wzniesionych w ramach wspólnie
realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby
niemożliwa albo poważnie utrudniona.

korzystanie

z innych lokali |ub

czyniącego
nieruchomości

wspólnej uciązliwym, spółdzielnia może w trybie
procesu żądaćorzeczęnia przęz sąd o wygaśnięciu

spcłdzielczego lokatorskiego prawa

do

lokalu

mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia

o wygaśnięciu społdzielczego lokatorskiego prawa do

1l

lokalu mieszkalnego jest zaleganie

l

z

tltuł prawny do lokalu na rzecz innej

zapłatą opłat,

o których mowa w art. 4 ust. usm nie można orzęc
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do

tego lokalu, jeże|i najpóźniej przed zamknięciem

rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli
wniesiono apelację - przed sądem drugiej instancji

3.

członek społdzielni uiściwszystkie zaleg}e opłaty.
przypadku gdy społdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom
wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

2. W

3.

cywilnego oraz ustawy

społdzie|cze lokatorskie

ustawy spłaci społdzielni całe zadłużenie wynikające
z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami albo
spłaciłaje wcześniej.
4. Roszczenie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje
tylko wtedy, jeżeli przed dokonanięm spłaty całego

oglasza nie pózniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
opróżnienia lokalu, przętarg na ustanowienie odrębnej
własnościtego lokalu.
Zawiadomienie o przetargu wywiesza się na tablicy
ogłoszeń w biurze Społdzielni, na stronie intemetowej
Spółdzielni oraz publikuje w prasie lokalnej.

zadfużenia nie został ustanowiony tytuł prawny do
lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowięnia
przez społd,zielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz
innej osobyjest opróżnienie lokalu przez osobę, której
społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego lub społdzielcze własnościowe prawo
do lokalu rvygasło.

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu
określa regulamin.

przeniesienia odrębnej własnościlokalu

§51

jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

przenosi odrębnej własnościlokalu,

1.

l) osoba, której przysługiwało spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której

prawo wygasło, zgłosi roszczenie

o

ponowne

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po
unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie
zawiadamiają Społdzie|nię, któremu z nich przypada
społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego.

ustanowi ęnie spółdzi elczego lokatorskiego prawa

2.

do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym

Do

mowa w ań. 16| usm

o

tym,

lokalu

mieszkalnego, małżonkowie, których

małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub

unięważnione, odpowiadają solidarnie

lokatorskiego prawa do tego lokalu.

o których mowa w art. 4 ust.

§50

l

za

opłaty,

usm

§52

Osobie, której przysługiwało spcłdzielcze lokatorskie

1.

prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo
wygasło z powodu nięuiszczania opłat związanych z

Z

chwilą śmiercijednego z małżonków spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które

przysługiwało oboj gu małżonkom, przypada drugi emu
małżonkowi.
2. Przepis ust. l nie narusza uprawnień spadkobierców
do dziędziczęnia wkładu.

eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją

i utrzymaniem nieruchomościstanowiących mienie
spółdzielni, przysługuje roszczenie do społdzielni o

ponowne ustanowi enie spclłdzielczego l okatorskiego

prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci

2.

momentu zawiadomienia Spółdzielni

któremu przypadło społdzielcze lokatorskie prawo do

2) osoba, o której mowa w art. l5 ust. 2 usm zgłosi
roszczenie o ustanowienie społdzielczego

l.

roszczenie

do lokalu,
jaki utraciła, jeżeli po dniu wejścia w życie wlw

przypadku wygaśnięciaspółdzielczego
do lokalu mieszka|nego
społdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 16 1 usm

jezeli:

do spółdzielni

o ustanowienie takiego tytułu prawnego

lokatorskiego prawa

7. Spółdzielnia nie

Kodeks postępowania

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie

społdzielni, przysługuje

4. W

6. Warunkiem

-

- Prawo spółdzielcze, utraciła
społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego albo społdzielcze własnościoweprawo
do lokalu z powodu nieuiszczania opłat związanych
z eksploatacją i utrzymaniem lokalu lub eksploatacją i

prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego
z małżonków albo wobec obojga małżonków

5.

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło,
Osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy z
dnia20,07,2017r, o zmianie ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych, ustawy

mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo
wobec obojga małżonków
Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust.
l i 2, stanie się prawomocne, społdzielczę lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku,

o którym mowa w ust. 2,

osoby.

Warunkiem ustanowienia przez spclłdzielnię tytułu
prawnego do lokalu na rzęcz innej osoby jest
opróżnienie |okalu przez osobę, której społdzielcze

§53

spółdzielni całe zadłużęnie wynikaj ące z nięu|szczania
tych opłat wraz z odsetkami.
Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysfuguje
tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony

1.

12

W

przypadku wygaśnięciaspółdzielczego
do lokalu mieszkalnego

lokatorskiego prawa

w następstwie śmierci uprawnionego lub
w przypadkach, o których mowa w art. l l usm
roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie

3.

spcłłdzielczegolokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługująjego osobom bliskim.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na
warunkach określonych w dotychczasowej umowie
o ustanowieniu społdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego.
3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w art. l0
usm w okresie oczekiwania na zawarcię umowy
o ustanowienie społdzielczego |okatorskiego prawa do

est opróżnienie lokalu.

W

i 3,
6.

do lokalu mieszkalnego, gdy
lokal ten nie podlega zbyciu w drodze przetargu
społdzielnia zyvrala osobie uprawnionej wniesiony
wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część,

W przypadku o którym mowa w ust. 5, warunkiem
zvvrotu wartościwkładu mieszkaniowego albo jego
częścijest:

l)

w szczególności
okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie
ust.2 zamięszkiwńa z byb- członkiem. Po
bezskutecznym upływie wyznaazonego przez
społdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru
nieprocesowym, biorąc pod uwagę

zauł i er ający

którego wygasło prawo przysługujące innej
osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie

lokalu

wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu,

7.

usm

W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt l,
z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty

zaległych opłat, o których mowa w § 70 ust. l, a także
koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
8. Członek społdzielni zawierający umowę
o ustanowienie społdzielczego |okatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo
przysługujące innej osobie, wnosi wkład
mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 5,
oraz zobowię,uje się do spłaty długu obciązającego tę
osobę z tytułu przypadającej na nią części

§54
W wypadku wygaśnięciaspołdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia wypłaca

osobie uprawnionej wartośćrynkową tego lokalu,

Przysługująca osobie uprawnionej wartośó rynkowa

nie może byc wyższa od kwoty, jaką społdzielnia

uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku
przetargu przeprowadzonego przęz społdzielnię

zaciągniętego

przęz społdzielnię kredyu

na

sfinansowanie kosźów budowy danego lokalu wraz

zgodnie z postanowieniami statutu.
potrąca się przypadającą

z odsetkami.

Z wartości rynkowej lokalu

na dany lokal częśćzobowiązań

9.

społdzielni
związanych z budową, o których mowa w § 44 ust. 2
pkt. 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład

Po

wygaśnięciutytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego osoby, którym przysługiwało
społdzielcze prawo do lokalu oraz zamieszkujące w

tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich
wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu
w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży

mieszkaniowy. Jezeli spółdzielnia skorzystała
z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub
z innych środków, potrąca się również nominalną
kwotę umorzenia kredyu lub dotacji w części

obowiązek dostarczenia innego lokalu.

przypadającej na ten lokal oraz kwoty zalegĘch opłat

o których mowa w §

umowę o ustanowi eni e społdzi el cze go

lokatorskiego prawa do lokalu mięszkalnego, do

mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za

2.

społdzielni i zawarcie umowy o ustanowienię
społdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, do którego wygasło prawo
przysługujące innej osobie,

zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu
zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło

1.

wniesienie wkładu mięszkaniowego przęz członka

2) oprómienie lokalu, chyba że członek spółdzielni

dokonuje społdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał
sąd, osoby, które pozostawaĘ w sporze, niezwłocznie

l

przypadku wygaśnięcia spółdzielczego

|okatorskiego prawa

umowa o budowę lokalu wraz z odsetkami.

pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy
o ustanowienie społdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się
kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu

opłaty, o których mowa w art. 4 ust.

2,

zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W

konieczne jest złożeniew terminie jednego roku

społdzielcze lokatorskie prawo do

w ust. l i

rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu
obciązającego członka społdzielni z tytułu
przypadającej na niego częścizaciągniętego przez
społdzielnię kredytu na sfinansowanie kosźów
budowy lokalu danego lokalu, którego dotyczyła

w ań. l0, zamieszkać w tym lokalu, przysługują
roszczenla o zawarcie umowy zgodnie
l

przy zawieraniu

Warunkiem wypłaty, o której mowa

j

5.

za ogół

czynności
umowy
oraz koszty sądowe w postępowaniu
wi eczystoks i ęgowym ob ciążają osobę, na r zecz ktor ej
społdzi elnia dokonuj e przenies ieni a własnościl okal u.

4.

lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa
w ust. 2, które miały wspólnie z osobą, o której mowa

z postanowieniami umowy o budowę |okalu.
Do zachowaniaroszczeń, o których mowa w ust,

Wynagrodzenie notariusza

notarialnych dokonanych

70,a także kosźy okeślenia

wartości rynkowei lokalu.

l3

Rozdział V
WYNAJEM LOKALI

4) spłaty umorzenia kredytu w częściprzypadalącej
na ten lokal, o ile Społdzielnia skorzystała z

pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu
państwa uzyskanej ze środków publicznych lub

§55

innych środków.
zawarcia umowy o której mowa w ust. l, oraz
kosńy założenia księgi wiecrystej dla lokalu i wpisu

2. Kosńy

Spółdzielnia może wynajmować osobom flrycznym

i

prawnym lokale mieszkalne

i

lokale

o

innym

do księgi wieczystej obciążają wnioskodawcę na
rzecz którego Spółdzie|nia dokonuje przeniesienia

przeznaczenlu, w tym garaże i miejsca postojowe
w garażach wiel ostanowi skowych.

własnościlokalu.

3. Warunki finansowe przeniesienia własnościlokalu
określone w ust.l nie dotyczą mieszkań objętych

§56
l. Dobór najemców

pomocą państwa w spłacie niektórych kredy.tów
mieszkaniowych na podstawie Ustawy z dnia 30

lokali użytkowych następuje

listopada l995r. o pomocy państwa w spłacie
niektorych kredlłów mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom

w drodze przetargu lub wyboru ofert,
2.

Warunki wynajmu lokali są określanew umowie

zawartej przez Spcłdzielnię z najemcą.
Umowa najmu wymaga formy pisemnej.

wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U.

3. Do stosunku najmu mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących
uStaw.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje

z

1996r.

nr 5, poz. 32 z poźn. zm.). W takim przypadku
przeniesienia własnościlokalu dokonuje się na

warunkach finansowych określonych w tej ustawie
przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z
udziałem kredytu udzielonego ze środków Krajowego

4. W

się

odpowiednio do dzierżawy gruntu.

Funduszu Mieszkaniowego spłata przypadającej na

ten lokal częściumorzenia kredytu o której mowa w

Dział IV

art. 12 ust.l pkt.l usm podlega odprowadzeniuprzez
Spółdzielnię do Funduszu Dopłat, o którym mowa w

PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁOW
PRAWNYCH DO LOKALI

z 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej
ustawie

stopie procentowej

5. Spółdzielniazawiera umowę, o której mowa w ust.l w

Rozdział I

terminie 6 miesięcy od dnia ńożenia wniosku przez
osobę uprawnioną, chyba, że nieruchomość posiada
nieuregulowany stan prawny w rozumieniu aft. ll3
ust.6 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce

Przeniesienie własnościlokalu, do którego
członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego.

nieruchomościami lub Społdzielni nie przysługuje
prawo własnościgruntu, na którym wybudowała

§57

l. Na

sama budynek lub wybudowa|i go

pisemne żądanie członka, któremu przysługuje

do lokalu
mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzęć
spółdzielcze lokatorskie prawo

Po śmierciczłonka Społdzielni, który

l) spłaty przypadającej na jego lokal części
zobowiązań Społdzielni związanych z budową
zajmowanego lokalu w tym w szczególności

dzieci,

ust.4, w tym w szczególności odpowiedniej części

z

odsetkami

2) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań
Spółdzielni z tytułu kredltów i poĄczek
s

fi

i

innych osób bliskich, którym przysługuje

roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy
o ustanowienie społdzie|czego lokatorskiego prawa do
lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na
nich własnościlokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest
członkiem społdzielni. W tym wypadku nie stosuje się
§ 54 dotyczącego rozliczenia ztytułu wkładu oraz uznale
się, iż wniosek o przeniesienie własnościlokalu został
złożony w dniu pierwszego wystąpienia zżądaniemprzez
członka Spółdzielni.

odpowiedniej częścizadłużenia kredytowego
Spółdzielni wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem

zaciągnięty ch na

wystąpił

zżądaniem przeniesienia własnościlokalu określonym
w § 54 jeżeli brak jest osób uprawnionych; małżonka,

aktu notarialnego przeniesienia własnościlokalu:

wraz

poprzednicy

§58

ztym członkiem umowę przeniesienia własności
lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem

zadłużenia kredyowego społdzielni

jej

prawni.

nansowani ę kosźów ręm ontów

nieruchomości, w której znajduje się lokal,
3) spłaty zadłużęnlaz ty.tułu opłat, o których mowa

w§70ust.l
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Rozdział II
Przeniesienie własnościlokalu,

§61

do

którego
członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego, uĄ{kowego,

1.

Z

chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności
lokalu, do którego członkowi lub innej osobie

przysługiwałospołdzielcze własnościowe prawo do

garażu

lokalu mieszkalnego lub społdzielcze prawo do lokalu
uży{kowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu,
hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach

§59
1. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie

rzeczowych obciążĄą nieruchomości powstałe
w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności
lokalu.

będącej

członkiem, którym przysługuje społdzielcze

własnościoweprawo do lokalu, Społdzielnia jest
obowiązana zawrzęć umowę przeniesienia własności

lokalu po dokonaniu przed podpisaniem

notarialnego przeniesienia własnościIokalu:

2. Wierzyciel, którego wierzltelność w dniu zawarcla
umowy przeniesienia własnościlokalu była
zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie

aktu

l) spłaty przypadającej na jego lokal części
zobowiązań Społdzielni związanych z budową,

w szczególności odpowiedniej części zadłużenia
kredyowego Spółdzielni wraz zodsetkami,
2) spłaty zadłużenlaz tytułu opłat, o których mowa

3.

rzeczowym, może dochodzić zaspoko.ienia z lokalu
stanowiącego odrębną własność,powstałą w wyniku
zawarcia tej umowy.
Jeżeli Społdzielnia, na mocy jednostronnej czynności
prawnej, ustanowiła d|a siebie odrębną własność
lokalu, przeniesienie lokalu może nastąpić wyłącznie

w§70ust.1
2. Kosńy zawarcia umowy o której mowa w ust.l, oraz

na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze
własnościoweprawo do tego lokalu, albo osoby

koszty założenia księgi wiecrystej dla lokalu i wpisu
do księgi wieczystej obciążają wnioskodawcę na

niebędącej członkiem Społdzielni, której przysługuj
społdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia
własnościlokalu.

3. Na pisemne żądanie członka lub osoby

§62

niebędącej

członkiem, Społdzielni, którym przysfuguje prawo do
miej sca postoj owego w wi elostanowiskowym garażu,
Spółdzielnia jest obowiązana po dokonaniu przęz tę
osoby spłat, o których mowa w ust. lprzenieśó na te
osoby ułamkowy udział we wspołwłasnościgarażu,
przy zachowaniu zasady, że udziaĘ przypadające na

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu w prawo własnościnieruchomości
księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje
się księgą wieczystą dla nieruchomości zgodnie

ust.2 Ustawy

każde miejsce postojowe są równe.

garażu

z

dnia

6 lipca

1982

r. o

z

art. 241

księgach
wieczystych i hipotece, a wpisana w tej księdze hipoteka

na społdzielczym własnościowymprawie do lokalu

4. Kosźy ustanowienia odrębnej
wielostanowiskowego

e

własności
stanowiącego

obciąża nieruchomość.
właścicielni eruchomości, której doty czy przekształcen i e
jest obowiązany do ujawnienia w księdze wieczystej
swego prawa oraz danych do oznaczenia nieruchomości.

wspołwłasność
osób, o których mowa w ust. 1,
pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściachte
osoby, zgodnie z przepisami ust. 2.

§60

Rozdział III

Przekształcenie najmu lokalu użytkowego

Po śmierci członka Społdzielni lub osoby nie będącej
członkiem, której przysługiwało społdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, lub prawo do miejsca

§63

postojowego w wielostanowiskowym garażu, a które to
osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności

l. Na pisemne żądanie osoby będącej najemcą lokalu
użytkowego w tym garażu, która poniosła w pełnym
zakresie kosźy budowy tego lokalu albo ponieśli je
jego poprzednicy prawni, Społdzielnia jest

określonym w § 59 ust.l i 3 statutu ich spadkobiercy
mogą żądać przeniesienia na nich własnościlokalu lub
udziału we wspołwłasnościgarażu.
W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie

obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia
własnościtego lokalu po dokonaniu przezniego:
1) spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej
2) spłaty zadłużenia z tylułu świ adczeń wyn i kaj ącyc h
z umowy najmu,
2. Kosźy zawarcia umowy o której mowa w ust. l, oraz
kosńy założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu
do ks i ęgi wi eczystej ob ci e;żaj ą wni oskodawc ę na r zecz

własnościlokalu został złożonyw dniu pierwszego
wystąpienia z żądaniem przez członka lub osobę nie
będącą członkiem, której przysługiwało społdzielcze
własnościowe prawo do Iokalu.

l5

którego Społdzielnia dokonuje

państwowe ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1381) podlegają
zallczeniu na poczet kosźów lub kwoty o których

przeniesienia

własnościlokalu.

mowa w ust.l

§64

5.

Po śmięrcinajemcy, który wystąpił z żądaniem
przeniesienia własnościlokalu określonym w § 63 jeżeli
brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na
podstawie art. 69l Kodęksu cywilnego, jego spadkobiercy
mogą żądaćprzeniesienia na nich własnościlokalu.
W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienię

własnościlokalu został ńożony

w dniu

Wysokośćkaucji mieszkaniowej waloryzuje

pierwszego

§66

wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

Po śmiercinajemcy, który

Przekształcenie najmu lokali mieszkalnych
przejętych od przedsiębiorstwa państwowego

przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie
własnościlokalu został złożonyw dniu pierwszego

§65

wystąpienia z Ądaniem przez najemcę.

Na pisemne żądanie najemcy społdzie|czego lokalu

mieszkalnego, który przed przyjęciem przez
Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa
państwowego, państwowej osoby prawnej lub

Rozdział V
zamiana lokali

państwowej jednostki organizacyjnej, jeżęli najemca
był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu
jego przejęcia, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzęć z
nim umowę przeniesienia własnościlokalu, po

§67

l.

dokonaniu przezniego:

1) spłaty zadłużenia z

ty,tułu świadczeń wynikających

3.

notarialnego

w ust. l,

przysługuje
Żądanie, o którym mowa
również osobie bliskiej w stosunku do najemcy,
o którym mowa w ust. 1.
Jeżeli Społdzielnia nabyła budynek, o którym mowa w
ust. 1 nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust, 1
S

§68
1. Zamiana społdzielcza, dokonywana w ramach
społdzielni między jej członkami lub między

przęz

członkiem społdzielni

półdzi elni ę nakładów pr zeznaczonych na utrzymani e

budynku, w którym znajduje się ten lokal w zakresie,

w jakim kosźy te nie zostĄ
świadczeniach wynikających

z

uwzględnione w
umowy najmu oraz

2.

wynikających zponiesionych przez Społdzielnię
kosztów w postępowaniu wieczysto-księgowym i
kosźów wynagrodzenia notariusza mviązanych z

4.

1994

r. o

wymogi statutu.

zasadach przekazywania zakładowych

przęz

i

osobą posiadającą

przedsiębiorstwa

l6

loka|

stanowiący własnośćinnego podmiotu, uzaleimiona
jest od zgody zarządu pod względem formalnym
imerytorycznym.
Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom
dokonania zamiany lokali mieszkalnych między sobą
oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie

stanowiące własnościSpółdzielni,

zawarciem umowy nabycia budynku
Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3
w związku z art.9 ust, l ustawy z dnia 1ż paździemika

budynków mieszkalnych

zamianacywilna,

2) zamiana społdzielcza.
2. Zamiana cyłvilna występuje wyłącznie przy
społdzielczym własnościovlym prawie do lokalu
(domu jednorodzinnego) oraz prawie odrębnej
własności|okalu. Umowa zamiany lokali między
zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu

budynek odpłatnie na warunkach okreś|onych w
art.48 usm.

powinien pokryć kosźy dokonanych

Zamiana społdzielczych lokali mieszkalnych może
występować w następujących formach:

l)

z umowy najmu lokalu,

2) wpłaty wkładu budow|anego określonego przez
Zarząd Spółdzielni w wysokościproporcjonalnej
do powierzchni uĄrtkowej zajmowanego
mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny
nabycia budynku, jeżeli Spółdzie|nia nabyła

2.

wystąpił z żądaniem

przeniesienia własnościokreślonym w § 65, jeżeli brak
jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie
art. 69l Kodeksu cyrłilnego, jego spadkobiercy mogą
Ądac przeniesienia na nich własnościlokalu, nawet jezeli
żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym

Rozdzial IV

l.

się

proporcjonalnie do wańości rynkowej lokalu.
6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności
notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy,
o której mowa w ust. 1, oraz kosźy sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążĄą
najemcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje
przeniesienia własnościlokalu.

jeślispełniają

związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich loka]i,
eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości

§69

wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć

l. Zamiana lokali między członkiem Społdzielni

w

i członkiem innej społdzielni mięszkaniowej wymaga

zgody obu spółdzielni,
2.

wydatkach związanych z

Zamiana lokali między członkiem Społdzielni
inajemcą lokalu stanowiącego własnośćinnego

korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych
budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez

podmiotu ( gminy) wymaga zgody Spółdzielni i zgody
właścicielalokalu wynajętego.

uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak
członkowie Społdzielni. Osoby te nie mają jednak

prawa do udziału w poĄtkach
Spółdzielni.

Dział V
OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

6.

Członkowie Społdzielni, którym
społdzielcze prawa do lokali, są
uczestniczyć

w

eksploatacją i

na ich

|okalę,

społdzielni

z

którym

przysługują spółdzielcze własnościoweprawa do

8,

osobami niebędącymi członkami

Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 7,
ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres

9.

Członkowie Spółdzielni będący właścicielamilokali
są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosźów

10.Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie

ich stałego zamieszkiwania lub

zalicza się

nieruchomości

utrzymaniem

rozliczenie przychodów

2) ewidencję

i

rozliczenię wpływów

ewidencja

i

rozliczęnię wpływów

ewidencję

o których mowa w ust. l -3 i 5

poczet

żę wpłacający

:

;

funduszu remontowego na

dla

i

każdej

kosztów,

i

wydatków

i

wydatków

poszczególne

nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie
wpływy iwydatki funduszu remontowego tych
nieruchomości..
l l.Finansowanie ręmontów
funduszu
w skali

jest realizowane zbiorczo
remontowego zasobów

planów rzeczowofinansowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
mieszkaniowych według

określone w ust.1 albo

l2.Uchwalone przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo-

Właścicielelokali niebędący członkami społdzielni są

w

kolejnościna

funduszu remontowego, zgodnie z art.6 ust 3 usm;

3.

obowiązani uczęslniczyć

pierwszej

i

l)

Członkowie Spółdzielni, ktorzy oczekują na
ustanowienie na ich rzecz społdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo
prawa odrębnej własnościlokalu , są obowiązani
uczestniczyć w pokrywaniu kosźów budowy lokali
przęz wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub
budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do

ola§

w

wskaże na piśmie inny okres.

nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

dyspozycji uiszczająoni

Opłaty za uĘwanie lokali, o których mowa w § 70
przęznacza się wyłącznie na cele w nim wymienione.
Kwoty wpłacone z tytufu opłat za używanie lokali

najdawniejszych zadłużęń,chyba

z eksploatacją i utrzymaniem ich loka|i,
eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości

wspólnych, eksploatacją i

faktycznego

korzystania z lokalu.

związanych

5.

lub

lokali, są obowiązane uczęstniczyó w pokrywaniu
kosżów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na ich
lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Społdzielni przez uiszczanie
opłat na takich samych zasadach, jak członkowie
Spółdzielni. Osoby te nie mają jednak prawa do
udziału w pożytkach z działalnościSpółdzie|ni.

4.

członkami Społdzielni,

własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale
z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem
pełnoletnich zstępnych pozostających na ich
utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające
z lokalu.

eksploatacyjną.

Osoby niebędące członkami Społdzielni,

z

Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze

w uchwalę o podziale nadwyżki bilansowej
przęznaczy nadwyżkę z poiryĄków na działalnośó

3.

kosztach

właścicielamilokali niebędącymi członkami

postanowieniami statutu. Opłaty te
mogą być korygowane o udział w pożytkach
zdzińalności Społdzielni, o ile Wa|ne Zgromadzenie

2.

w

związanych z działalnościąspołeczną, oświatową
i kulturalną prowadzoną przez spc,rłdzielnię, jeżeli

odpowiadają solidarnie

utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Społdzielni przez uiszczanie

opłat zgodnie

Członkowie Społdzielni uczęstniczą

działalności

niebędące członkami Społdzielni, którym przysługują
społdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą
odpłatnie korzystać z takiej działalnościna podstawie
umów zawieranych ze Spółdzielnią.
7. Za opł.aty, o których mowa w ust.l, 2, 3 i 5,

przysfugują

obowiązani
pokrywaniu kosztów związanych
i utrzymaniem nieruchomości

z eksploatacją
w częściach przypadających

z

uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi,
Właścicielelokali niebędący członkami oraz osoby

§70
1.

eksploatacją

i utrzymaniem nięruchomości stanowiących mienie
Spółdzie|ni, które są przeznaczonę do wspólnego

finansowe gospodarki środkami funduszu

pokrywaniu kosźów

remontowego zasobów mieszkaniowych powinny
|7

zapęwnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie
wpływów i wydatków tego funduszu w skali 7 lat lub
w skali rcalizacji jednorodnego przedsięwzięcia
remontowego (docieplenie budynków, wymiana
instalacji ).

wysokości.Ciężar udowodnienia zasadności zmiany
wysokości opłat spoczyrva na Spółdzielni.

§72
Pożytki i inne przychody z własnej działalności
gospodarczej Społdzielnia może przeznaczyó
w szczególności na pokrycie wydatków związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie

§71
l. Opłaty, o których mowa w § 70 powinny być
uiszczanę co miesiąc, zgory do dnia 20 każdego
miesiąca. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień

obciązającym członków oraz na prowadzenie działalności
społecznej, oświatowej i kulturalnej,

wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Spółdzielni.
Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalku|ację
wysokości opłat na Ądanie członka Spółdzielni,
właścicielaloka|u niebędącego członkiem Społdzielni
lub osoby niebędącej członkiem Społdzielni, której

§73
1. Obowiązki Społdzielni i członków w zakresie napraw
wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni

przysługuje społdzielcze własnościoweprawo do
lokalu.

2.

Obowiązek uiszczania opłat okreś|onych w § 70
powstaje z dniem postawienia członkowi do

2.

dyspozycji przyd,zielonego lokalu, a ustaje z dniem
przejęcia lokalu protokolamie przez Społdzi elnię.

W

przypadku nabycia na podstawie umowy
notarialnej społdzielczego własnościowegoprawa do

z członkami zwalniającymi lokale określa regulamin
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Szczegcłowe zasady rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za lokale
uchwala Rada Nadzorcza.

lokalu lub prawa własnościlokalu stanowiącego
odrębną nieruchomośćnabywca zobowiązany jest do
uiszczania opłat dotyczących o których mowa w § 70
ust. 1 -5 od dnia zawarcia umowy notarialnej
przenoszącej na niego prawo do lokalu.
3.

DZIAŁ vI
ORGANY SPOŁDZIELNI.
Rozdział I
Postanowienia ogólne

Od nie wpłaconych w terminach należnościz tytułu
opłat za używanie lokalu, Społdzielnia może pobierać

ustawowe za opóźnienie
Naliczanie odsetek rozpoczyna się od pierwszego dnia
następnego miesiąca po terminie określonym w ust. 1.
maksymalne odsetki

4.
5.

§74
1.

Członek nie moze potrącać swoich należnościod
Spółdzielni z opłat za u4rłanie lokali.
O zmlanie wysokościopłat Społdzielnia jest
obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa

b) Rada Nadzorcza

c)

l. Wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu, jak również

Osoby zajmujące lokal bęz tytułu prawnęgo

odwołanie tych osób następuje w głosowaniu tajnym.
Wybory są dokonyrvane spośród nieograniczonej
liczby kandydatów.
Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej należy
składać na piśmie w siedzibie Spółdzielni w terminie
do 2 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
W załączeniu do zgłoszenia kandydaci, bądźosoby
zglaszające kandydata winni złożryćoświadczenie
kandydata o zgodzie na kandydowanie w formie
pisemnej.

obowiązane są od dnia wygaśnięcia prawa do lokalu

do dnia jego opuszczęnla uiszczać do Społdzielni
odszkodowanie na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.

Spółdzielnia może obniżyć tym osobom wysokość

z tego tytułu do kwoty kosztów
eksploatacji i utrzymania lokalu oraz spłaty kredyu

obciązenia

mięszkaniowego przypadających na ten loka|

.na

takich samych zasadach jak dotyczących członków

Odwołanie członka organu następuje również

Spółdzielni

7.

w głosowaniu tajnym.

Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami

Spółdzielni, którym przysługuje społdzielcze
do loka|i, oraz właściciele

2.

własnościowęprawo

niebędący członkami Społdzielni mogą kwestionować

zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na
drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę

sądową ponoszą

oni opłaty w

Zarząd

§75

w § 70 co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec
miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat
wymaga uzasadnienia na piśmie.
6.

Organami Społdzielni są:

a) Walne Zgromadzenie

dotychczasowej

l8

Do

wybieranych organów Spółdzielni wchodzą

kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali
największą ilośćgłosów, jednak nie mniej niż 50 Yo
oddanych ważnych głosów. Jężęli w wyniku I tury
wyborów nie zostaĘ obsadzone wszystkie mandaty,
zarządza się drugą turę wyborów. Do drugiej tury
wyborów staje nie więcej niż podwójna liczba osób

więcej niż jednego członka. Pęłnomocnictwo powinno
być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności

w stosunku do nie obsadzonych mandatów, wyłoniona
spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze
wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do organów
Spółdzielni wchodzą kandydaci wybrani w pierwszej
turze wyborów oraz kandydaci, którzy w drugiej turze

i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
Pełnomocnictwo powinno zawierać m.in. imię

nazwisko pełnomocnika, datę Walnego
Zgromadzenia na którym pełnomocnik ma
reprezentować członka oraz winno być czytelnie
i

wyborów otrzymali kolejno największą liczbę
oddanych głosów.

Przy obliczaniu wymaganej większościgłosów dla
4.

zastrzeżeniem postanowień § 81 ust.3 i 4.

5.

się tylko
4.

podpisane przez mocodawcę.

podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia

oddane

za i przeciw

uchwale, z

Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni o
których mowa w §74 ust. l lit. b) i c) oraz sposób i
warunki podejmowania uchwał przęz te organy
okręślastatut lub regulaminy wydane na jego

6.

8.

a) przewodniczący Rady Nadzorczej - 70 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o kórym
mowa w ustawie z dnla |0 paździemika 2002r.

Osoby prawne będące członkami Społdzielni biorą

nie mający zdolnoścido

Spółdzielni,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu

i

Rady

Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie
uchwał co do wniosków członków Spółdzielni,
Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie
absolutorium członkom Zarządu,

3)

rozpatrywanie wniosków

wynikających

protokołu polustracyjnego
z działalnościSpołdzielni oraz podejmowanie
z przedstawionego

uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanię Uchwał w przedmiocie nadwyżki

:

września 1982

r.

Prawo

bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie Uchwał w sprawie zbycia
nieruchomości i zbycia zakładu lub innej

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o usm,
statutu Społdzielni.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym

6)

organem

Spółdzie|ni.

3.

są

naleĄ:.

§77

2.

nie

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności
gospodarczej oraz kulturalnej i społecznej

Rozdział II

-

członek,

l. Do wyłącznej właściwościWalnego Zgromadzenla

WALNE ZGROMADZENIE

z dnla 16

a u stawowe go l ub

§78

w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba że
nieobecnośó członka jest usprawiedliwiona.
J. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie
odbywa się, to wynagrodzęnia, o których mowa
w ust.l, członkom organu nie przysługuje.

Spółdzielcze,

ci el

Członek ma prawo korzystania na własny koszt
z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby,

paździemika 2002r.

tego wynagrodzenia jest udział członka organu

ustawy

zez przedstawi

z których pomocy korzysta
uprawnione do zabierania głosu.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust, l wypłacane
jest w formie miesięcznego ryczahu bez względu na
ilośćposiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia

-

pr

wybierany jako członek Rady Nadzorczej.
9.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Walnę Zgromadzenie działa na podstawie

czynności

prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnościądo

przez ustanowionego przez nięgo w t)łr-r celu
pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być

2002r, o minimalnym wynagrodzeniu zapracę,
Członkowie Rady zamieszkali w Olsźynie - 50 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym

l0

Członkowie

Zgr omadzeniu

b) członkowie Rady zamieszkali poza Olsztynem
- 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o którym mowa w ustawię z dnia l0 paździemika

l.

listy

czynnościprawnych reprezentowani są w Walnym

o minimalnym wynagrodzen iu za pracę,

2.

Zgromadzenia

się punkt dotyczący odczytania

udział w Walnym Zgtomadzeniu przez ustanowionego
pełnomocnika. Pełnomocnik nie może
zastępować więcej niż jednego członka.

Członkowie innych niż Zarząd, organów otrzymują

dnia

W porządku obrad Walnego

w tym celu

wynagrodzenie w wysokości :

z

po

pełnomocnictw.
7.

mowa w ustawie

pełnomocnictw podlega odczytaniu

uwzględnia

§76

c)

Lista

rozpoczęci u Walnego Zgromadzenia.

podstawie.

1.

Pełnomocnictwo winno być złożone w biurze
Zarządu Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem.

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką

Spółdzie|nia może osi ągnąć,

7) podejmowanie Uchwał w sprawie połączenia się
Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez ustanowionego w tym celu
pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować
19

na piśmieco najmniej na

przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej
Spółdzielni oraz likwidacja Spółdzielni.
postępowaniu
8) rozpatrywanie w
wewnątrzspołdzielczym odwołań od Uchwał Rady
Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.
9) uchwalenie Statutu ijego zmian.
10)podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia
Spółdzielni do Zwięku lub wystąpienia z niego

oraz upoważnienie Zarządu do

podejmowania

podany przez nich adres w terminie co najmniej 2l dni
przed terminem Wal nego Zgr omadzenia.
2, Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce,
porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia

podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia do
innych organizacji gospodarczych, występowania
znich, w tym także nabycia udziałów ( akcji) tych
organizacji,
l2)wybór delegatów na Zjazd Związku, w klórym
1)

Spółdzi elni
13)

a

Walnego

Zgromadzenia
wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej
15) uchwalanie regu|aminu Rady Nadzorczej

14)

2. Postanowienia

wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które
będą przedmiotem obrad oraz informacje o prawie

j est zr zęszona,

uchwalanie regulaminu obrad

ust.

l pkt. 5 nie

stosuje

3.

.

się

loka|i, domów jednorodzinnych oraz

i członkowie.

miejsc

w garażach wielostanowiskowych
dokony.rvanych dla realizacji zadań Społdzielni,
określonychw § 4 statutu.

§79

5.

Zarząd może zwołac także Walne Zgromadzenie

6.

obrachunkowego.

_r-

5.

Zarząd jest zobowiązany

i

do

przygotowania pod

przedłożeniapod głosowanie

względem formalnym

Zgromadzenie na żądanie :
l ) Rady Nadzorczej

i poprawek zgłoszonych przez czł onkow

na Walnym

Zarząd obowiązany jest także zwołać Walnę

S

półd zi el n i.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni.
8. Kosży organizacji Walnego Zgromadzenia obciążają
wszystki ch członków Społdzielni.

1/10 członków Spółdzie|ni.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno

być złożone na piśmiez podaniem celu jego zwołania.
Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych
w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie aby
mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia

§81

żądania.

1.

przez organy Spółdzielni zwołuje je związek

Walne Zgromadzenie może podejmować Uchwały
w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomościczłonków w terminach

jedynie

i w sposób określony w statucie Społdzielni. Zasadata

nie dotyczy UchwĄ o odwołaniu członka Zarządu

rewizyjny w którym zrzęszona jest Społdzielnia lub

Krajowa Rada Społdzi elczana kosż Społdzielni.
Wnioskujący o zwołanie Wa|nego Zgromadzenia
powinni wystąpić do związku rewizyjnego, w którym
Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady
S

Zgromadzeniu projektów uchwał

7.

Jeżeli to nie nastąpi, może je złłołaćRada Nadzorcza.
6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia

7.

Członek ma prawo zgjaszania poprawek do projektów
uchwał nie pózniej niż na 3 dni przed posiedzeniem
Walnego Zgromadzenia.

zważnych powodów w każdym czasie.

2) Przynajmniej

4.

Projekty uchwał w tym uchwał

członków.

l. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej
raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku
2.

członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
Projekty uchwał i Ządania zamięszczania oznaczonych
spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają
prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza

przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być
wykładane , na co najmniej l4 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie mają prawo zgJaszać projekty uchwał
i Ądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do l5
dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt UchwĄ zg}aszanej przez członków
Spółdzielni musi byó poparty, przęz co najmniej l0

do

ustanawiania i przenoszenia prawa odrębnej własności

postojowych

dni przed terminem

Spółdzielni oraz na stronie intemetowej Społdzielni.
Członków prawnych, a takżę Związek Rewizyjny w
którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę
Spółdzielczą zawiadamia się o czasie, miejscu i
porządku obrad Walnego Zgromadzenia na piśmiena

dzińań w tym zakresie,

1

21

Walnego Zgromadzenia poprzez wyłvieszenie
zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Spółdzielni i na klatkach schodowych budynków

2,

półdzi el czej o zwołani e Wal nego Zgr omadzeni a.

w związku z nię udzielęnięm mu absolutorium.
Walne Zgrom adzenię może skreślićz porządku obrad
poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do
następnego Walnego Zgromadzenia a takżę zmienić
kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem
obrad.

J.

§80
l.

O

czasię miejscu

i

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania
Uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwałę
Walnego Zgromadzeniauważa się za podjętą, jeżeli za
uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub

porządku obrad Walnego

Zgr omadzenia zawiadamia się członków Społdzielni

20

statucie większośćogólnej liczby członków

§84

uczestni czących w Wal nym Zgromadzeniu.

4.

Członkami uczestniczącymi są wszyscy członkowie

1.

obecni na tym zgromadzeniu, niezależnie od tego czy
głosowa|i ,,za", ,,przeciw", czy ,,wstrzymali się od
głosu".

5.

W przypadku likwidacji Społdzielni UchwĄ są
podejmowane większością % oddanych głosów,
adotyeząaę zmian statutu, połączenia z inną

i Krajowej Rady Społdzielczej.

3. ProtokĄ przechowuje Zarząd Spółdzielni

na żądanie l/5 członków

Rozdział III

RADA NADZORCZA

obecnych na

Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne.

§85

§82
1.

UchwĄ Walnego

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę
działalnościąSpołdzielni.

Zgromadzenia obowiązują

wszystkich członków Spółdzielni, oraz wszystkie jej

_J-

Uchwała sprzęczna z ustawą jest nieważna.
Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź

1.

godząca w interesy
Spółdzielni a|bo mająca na celu pokrzyrvdzenie jej

2.

o uchylenie uchwały. Jężeli Zarząd
wytacza powódźwo, Spółdzielnię reprezentuje

3.

dobrymi obyczajami

lub

cńonka może być zaskarżona do sądu.
Każdy członek Spółdzielni lub zarząd może wyźoczyć

powódźwo

pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą.
4. Powódźwo o
uchylenie UchwaĘ Walnego

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od
Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została
wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona
wyboru Rady na następną kadencję.
Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do
Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca

4. W

tę

osobę

skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby

będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie

do Rady Nadzorczej jest
Z chwilą nawięania stosunku pracy przez

wyboru takiej osoby

wadliwego zwołania - w ciągu sześciutygodni od
dnia powzięcia przez niego wiadomościo uchwale,
nie pómiej jednak niż przed upłyrłemroku od dnia

nieważna.

członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo

w Radzie Nadzorczej Społdzielni.
być członkiem Rady Nadzorczej dłużejniż
przez2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

5. Nie moma

odbyci a. Walnego Zgromadzenia.

Orzeczenie sądu usta|ające nieistnienie albo
nieważnośó uchwały bądźuchylające uchwałę
Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem
wszystkich członków Społdzielni, oraz wszystkich jej

§87

l.

organów.

Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na
którą został wybrany.

2. Utrata

§83

)

nad

Rada Nadzorcza składa się z7 członków wybieranych
spośród członków Społdzielni na okres 3 lat

prawną

Zgromadzenia jeżeli zaśpowodńwo wnosi członek
nieobecny na Walnym Zgromadzeniu wskutek jego

1.

nadzor

członkiem Społdzielni, wskazana przez

być wniesione w ciągu
sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia powinno

5.

i

§86

organy.
2.

co

najmniej przez 10 lat.

Nadzorczej większością2/3 oddanych głosów.
Z zastrzeżeniem § 75 ust.l głosowanie na Walnym
Zgromadzeniu odbywa się jawnie .

Jednakże

obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się
protokoł, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

2. Protokoty mogą przeglądać członkowie Spółdzielni
oraz upoważnieni przedstawiciele związku
rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona

Spółdzielnią oraz odwołania członków Rady

7.

Z

mandatu przed upływem kadencji następuje

w przypadkach:

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny

I

odwołania większością2/3 głosów przez 'Walne

Zgromadzenie,
zrzeczenia się mandatu,
3,) ustania członkostwa w Społdzielni,

2)

upoważniony członek Rady.
Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie
co najmniej: Przewodniczący, Zastępca
Przewodniczącego, Sekretarz. Cńonkowie Zarządu
nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zębrania.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat
utracił przed ufywem kadencji, wchodzi członek
Spółdzielni wybrany na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu. Kadencja wybranego w tym trybie
członka Rady Nadzorczej upływa z końcem kadencji
członka, który mandat utracił.

2l

l5)

rozpatrywanię wniosków członków dotyczących
działalnościSpołdzielni,
16) opiniowanie wniosków zarządu w przedmiocie

§88

l.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej naleĘ:.
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów
działalnościspołecznej i kulturalnej
2) nadzór i kontrola działalnościSpółdzielni,
a w szczególności:

a) badanie okresowych sprawozdań
sprawozdań

fi

17)

l8)

oraz

19)

nansowych,

b) dokonlrvanie okresowych ocen wykonania
przez Społdzielnię jej zadań społeczno-

Zgromadzeniu,

20) uczestniczenie

gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem

przestrzegania

członkowskich,

przęz Spółdzielnię praw

c) przeprowadzanie kontroli nad

przeprowadzanej

4)

zakładu, l ub innej j ednostki organizacyj nej,
zatwięrdzanie struktury organizacyjnej

i

wykonywaniem wniosków polustracyjnych,

obciążenia nieruchomości oraz nabycia

odrębnej własnościlokali,

22) uchwalanie regulaminu rozliczania

23)

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego

5l)

6)

badania sprawozdań

fi

nansowych,

reprezentowania Społdzielni w sądzie
w przypadku gdy Zarząd wytoazy powództwo
o uchylenie uchwĄ Walnego Zgromadzenią

usługorve,

i budowlanych,

25) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i
26) uchwalanie zasad gospodarki
27)

reprezentowanie Społdzielni przy tych

28)

czynnościach. Doreprezentowania Społdzielni
wystarcza dwóch członków Rady Nadzorczej

9)
l0)

rady

organizowania pracy rady
uchwalanie regulaminu Zarządu,

z

gospodarowania

fu

pomiędzy

obowiązków

z członkami zwalniającymi lokal

2.

Spółdzielnią,

e,

do

loka|u i zamiany mieszkań.
W celu wykonania swoich zadań Rada może żądaćod

i pracowników Spółdzielni
wsze|kich sprawozdań iwyjaśnień, przeglądać księgi i
Zarządu, członków
dokumenty

oraz sprawdzać bezpośrednio stan

majątkowy Spółdzielni.

11) uchwalanie regulaminu u4rtkowania lokali
w domach społdzielczych oraz porządku

3. Rada składa sprawozdania ze swej

działalności

Walnemu Zgromadzeniu.

kosźów

związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali
oraz nieruchomości wspólnych, nieruchomości
Spółdzielni a takżę zwięanych z innymi

§89
1.

zobowiązaniami Społdzielni i zasad ustalania

l4)

tworzenia
nduszem remontowym,
uchwalanie regulaminu w sprawie rozd,ziału

i

29) uchwalanie regu|aminu ustanawiania praw

lokale

|3)

uchwalanie regulaminu

członkami i najemcami lokali w zakresie
napraw lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni

uchwalanie szczegółowych zasad ustalania
i roz|iczania kosztów zadania inwestycyjnego
oraz kosźów przypadających na poszczególne

l2) uchwalanie zasad rozliczanla

finansowej

Społdzielni,

a

zadaniem

domowego,

usług

obcym wykonawcom,

i ocenę sprawozdań finansowych;

przez nią upoważnionych,

-

24) uchwalanie regulaminu rozliczęń finansowych
z członkami ztytułu wkładów mieszkaniowych

podejmowanie uchwał w sprawach czynności
prawnych, dokonywanych między Spółdzie|nią
a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez
Spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz

8) wybór prezydium

kosztów
dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za
centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
uchwalanie regulaminu postępowania
w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego

użl.tku na cele mieszkaniowe lub handlowo

ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do

składanie Walnęmu Zgromadzeniu sprawozdań,
zawierających w szczególności wyniki kontroli

7)

Społdzielni
rewizyjny,

21) uchwalanie regulaminu sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów na ustanowienie

Spółdzielni,

5)

lustracji

przez związek

którym Spółdzielnia jest zrzęszona lub
Krajową Radę Społdzielczą i nadzór nad

załatwlania przez Zarząd wniosków Organów
Spółdzie|ni i poszczególnych jej członków,

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia

w

w

sposobęm

3)

zaciągnięcia kredytów,
rozpatrywanie skarg na działalnośćzarządu
podejmowanie uchwał w
sprawie
przystępowania do organizacji społecznych oraz
występowania z nich,
opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał
przedkładanych przez Zarząd, Walnemu

opłat przypadających na lokalę z tego tytułu
wybór i odwoływanie członków Zarządu,
rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu

2.

Posiędzenie Rady zwołuje przewodniczący lub jego

zastępca co najmniej raznakwartń,

Pierwsze posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący
Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się
Rady.

w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
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3.

Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek
l13 członków Rady lub na wniosek Zarządu
w terminie do 4 tygodni od dnia zg}oszeniawniosku.

J.

Rada może odwołać członków Zarządu w każdej
chwili. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych

4.

§90

członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni,
Rada nawiązuje stosunek pracy - w zależnościod

Z

powierzonego stanowiska na podstawie powołania lub

W posiedzeniu Rady, Prezydium Rady mogą uczestniczyć
z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawicie|e
związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest
zrzęszona, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni

umowy

o

pracę stosownie do wymogów Kodeksu

Pracy.
5.

Odwołanie członka Zarządu

goście.

2.
3.

4.
5.

narusza jego

§96

§91

l. Rada Nadzorcza wybiera zę swojego

nie

uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

1.

grona

Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo
posiedzeniach.

przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego
rady i sekretarza,którzy stanowią prezydium rady,
Zadanięm prezydium jest organizowanie pracy Rady
Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w miarę
potrzeb komisje stałę lub czasowe.
Rada Nadzorcza w miarę potrzeby może powo\rvać
także komisje do zbadania poszczególnych spraw.
Szczegółowy zakres i tryb działania komisji określają
ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
Za ud,ział w posiedzeniach prezydium i komisji
przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych
w § 76 statutu , o ile w danym miesiącu nie odbyło się
plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej.

2. Pręzes Zarządu kieruje pracami zarządu i zwołuje
posiedzenia zarządu, w razie jego nieobecności
3.

posiedzenia zwołuje zastępca prezesa.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby,
nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Zarząd podejmuje uchwĄ większością głosów

w obecności ponad połowy liczby członków Zarządu.
posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosenl
doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny
upoważniony przez tę radę jej członek.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane Protokół

5. W
6.

podpisują \ł,szyscy członkowie zarządu obecni na
posiedzeniu.

§92

§97

UchwaĘ Rady Nadzorczej zapadają zvłykłąwiększością
głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby

7. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu
lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania
czynności prawnych, związanych z kierowanienl
bieĄcą działalnościągospodarczą Spółdzielni lub jej
wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo
jednostki a takżę pełnomocnictwa do wykonywania
czynnościokreślonego rodzaju lub czynności

członków Rady,

§93
Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
Zakres tej obsługi określony jest uchwałą Rady
Nadzorczej.

2.

§94
Tryb obradowania

Nadzorczą

szczególnych.

Udzięlanie pełnomocnictw do dokon}rvania czynności
prawnych zwięanych z kierowaniem Społdzielnią lub

jej

i

podejmowania uchwał przez Radę
określaregulamin Rady Nadzorczej

3.

uchwalonyprzez. WalneZgromadzenią

wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczą
jednostką wymaga uprzedniej zgody Rady.
Do zakresu działania Zarządu na|eży podejmowanie
wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie
lub
a

Rozdział IV

l)

ZARZĄD

Społdzielni,

podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia
członków do Społdzielni odnośnie osób, co do
których nie powstało członkostwo z mocy prawa

oraz podejmowanie decyzji

§95

deklaratoryjnych
z mocy

stwierdzających nabycie członkostwa

1. Zarząd kieruje działalnościąSpołdzielni i reprezentuje

2.

statucie innym organom

w szczególności:

2)
3)

ją na zewnątrz.
Zarząd składa się ztrzech osób, wtym: prezesa, jego
zastępcy i członka zarządu, wybranych przez Radę
Nadzorczą.
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prawa.

zawieranie umów o budowę lokali,
zawięranię umów o ustanawianie społdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu,

3)

zawieranie umów

o

ustanowienie odrębnej

4)

zawieranie umów

o

przeniesienie własności

5)

6)

własnościlokalu,

2.

lokalu,
sporządzanie projektów planów gospodarczych
i programów działalnościspołecznej i oświatowo
-kulturalnej,

8)

udziału

w

głosowaniu w sprawach wyłącznie ich

dotyczących.

3. W

skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby

będące kierownikami bieżącej działalności

prowadzenie gospodarki Społdzie|ni na

gospodarczej Spółdzielni

podstawie uchwalonych planów i wykonywanie
związanych z tym czynności organizacyjnych

zabezpieczenie maj ątku Społdzielni,
sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań
finansowych oraz przedkładanie ich do

pokrewieństwa lub powinowactwa
i w drugim stopniu linii bocznej.

zatwięr dzęnla Walnemu Zgromadzeniu,
udzielanie pełnomocnictw,
l0) zwoływanie Walnego Zgr omadzenia=

9)
l

l) zaciąganie kredytów bankowych
zobowiązań,

i

pełnomocnikami

w linii

prostej

§ 101

l.

innych

12) nabywanie, zbyrvanie i likwidacja środków
trwałych,
13) ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni
i wprowadzanie regulaminów pracy.
l4) wspołdziałaniez or ganizacj ami społd zielczyml,
oraz z innymi organizacjami.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą
zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec
Spółdzielni, a w szczęgólności uczestniczyć jako

wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach
prowadzących działalnośćkonkurencyjną wobec
Spółdzielni.

2. Naruszenie przez członka Rady Nadzorczej

zakazu

konkurencji stanowi podstawę do podjęcia przez Radę

Uchwały

§98

o

zawieszeniu

członka tego organu.

w

pełnieniu czynności

3. Walne

Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu,
jednak nie pómiej niż 12 miesięcy od podjęciaprzez

1. Oświadczenie woli za Społdzielnię składają dwaj
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu

2.

lub

Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu
lub kierownikami bieżącej działalnościgospodarczej
Spółdzielni w związku małżęńskim albo w stosunku

i finansowych,

7)

Jednakże w razie koniecmości Rada może wyznaczya
jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego
pełnienia funkcji cńonka (członków) Zarządu.
Cńonkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać

Radę uchwĄ w tym przedmiocie dokonuje
o uchyleniu zawięszenia bądź

rozstrzygnięcia

i pełnomocnik Zarządu

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się

odwołani u zawi eszonego cńonka Rady Nadzorczej

tęn sposób, że pod naTwą Spółdzielni osoby
upowaźnione do ich składania zamieszczają swoje

.

w

3.

§ 102

podpisy.

Oświadczenia pisemne .skięrowane do Społdzie|ni,
ańożone w jej loka|u albo jednemu z członków
Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny

Członek Zarządu albo Rady Nadzorczej odpowiada

wobec Społdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub
zaniechaniem sprzecznym z praw em l ub postanowięni ami
Statutu Społdzielni, chybaże nie ponosi winy.

względem Społdzielni.

§99

Dział VII

Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności prezesa. jego

zastępców

i

GOSPODARKA SPOŁDZIELNI

pozostaĘch członków zarządu określa

regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przęz
Radę Nadzorczą.

§ 103

1. Spółdzie|nia prowadzi działalnośó gospodarczą na
zasadach rachunku ekonomiczne go przy zapewnieniu

Rozdział V
PRZEPISY WSPOLNE DLA RADY
NADZORCZEJ I ZARZĄDU
§ 100

korzyści członkom Społdzielni.
eksploatacji i utrzymania
danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię
na podstawie art. 1 ust.3 usm , a przychodami z opłat,
o których mowa w § 70 ust. 1-3,5 statutu Spółdzielni

l. Nie można być jednocześnie członkiem Rady

eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku

2. Róarica między kosztami

zwiększa odpowiednio przychody

Nadzorczej i Zarządu tej samej Społdzielni.

następnym,
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lub

kosży

3.

Pożytki i inne przychody z własnej działalności
gospodarczej Społdzielnia może przeznaczyć

5. Szczegółowe zasady tworzenia i

w szczególności na pokrycie wydatków związanych
z eksploatacją i
utrzymaniem nięruchomości
w zakresie obciążającym członków oraz na
prowadzenie działalnościspołecznej, oświatowej
i kulturalnej,
4. Poży.tki i inne przychody z nieruchomości wspólnej

Radę Nadzorczą.

§ 105

l.

służąpokrywaniu wydatków związanych z jei
eksploatacjąiutrzymaniem,awczęści

przekraczającej te wydatki przypadają właścicie|om
ich udziałów
w nieruchomości wspólnej.

lokali proporcjonalnie do

5.

2.

Wartośćśrodków trwałych finansowanych

bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów

udziałowy |ub wkłady mieszkaniowe i budowlane,

4.

5. K*,oty

l. Zasadni czy mi fundu szami włas n ym i Społdzielni są:
l) fundusz udziałowy powstĄ z wpłat udziałów
członkowskich w okresie ich obowiązywania
i innych źródeł określonych w odrębnych

§ t06

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowośćna

przepisach,

2.
3. Roczne sprawozdanie z dzińalności Społdzielni,
łącznie zę sprawozdaniem finansowym i opinią
biegłego rewidenta, 1eżeli podlega ono
obowiązkowemu badaniu, wykłada się w siedzibie
Zarządu Społdzielni co najmniej na 14 dni przed

1) fundusz wkładów mieszkaniowych powstający
wkładów

terminem Walnego Zgromadzenla w

mieszkaniowych,

2) fundusz wkładów budowlanych, powstający

przęz członków

Spółdzielni

wkładów

z tymi sprawozdaniami.

§ 107

z wpłat wnoszonych przez członków
i nie będących członkami właścicie|i

1. W sprawach nie uregu|owanych w niniejszym statucie
bądźw razie wątpliwościinterpretacyjnych mają

lokali oraz z wpłat wnoszonych przez osoby
niebędące członkami Społdzielni, kórym

zastosowanie przepisy prawa społdzielczego, ustawy o

przysługują społdzielcze własnościoweprawa do
lokali i z innych żódeł określonychw przepisach
ustawowych. Odpisy na ten fundusz obciĄłają
kosźy gospodarki zasobami mieszkaniowymi
3. lnne funduszę własne i celowe przewidziane w

odrębnych przepisach mogą
podstawie

4.

być tworzone

uchwĄ Rady Nadzorczej

celu

umożliwienia członkom Społdzielni zapoznania się

3) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych,
powstający

zasadach

określonych odrębnymi przepisami,
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

w odrębnych przepisach.
Ponadto Społdzielnia tworzy

wnoszonych przez członków

roszczeń przedawnionych przeznacza się na

fundusz zasobowy.

2) fundusz zasobowy powstĄ z wpłat wpisowego
wnoszonych przęz członków w okresie ich
obowiązyrvania i innych źródeł określonych

z wnoszonych
budowIanych,

nieruchomości w zakresie obciązających członków, a
także na zwiększenie funduszu zasobowego.
Przeznaczenie nadwyżki bilansowej każdorazowo
określa uchwała Walnego Zgr omadzenia.

§ 104

z

Straty bilansowe Społdzielni pokrywa się z funduszu
zasobowego, a w częściprzekraczającej ten fundusz z funduszu udziałowego i w następnej kolejności
z funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych
i pozostĄch funduszy.
Dochody z pożrytków i pozostałej działalności
gospodarczej Społdzielni po opodatkowaniu stanowią
nadwyżkę bilansową.

3. Nadwyżka bilansowa po uwzględnieniu odliczeń
ustawowych może być przęznaczona na pokrycie
wydatków zwięanych z eksploatacją i utrzymaniem

mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa
funduszu zasobowego, Umorzenie wańości tych
środków trwĄch obcia;ża odpowiednio fundusz

2.

gospodarowania

funduszami określająregulaminy uchwalone przez

społdzielniach mieszkaniowych, kodeksu cywilnego

2,

i innych ustaw.

Zmiany wprowadzone do statutu nie mogą ograniczać

uprawnień majątkowych członków nabytych

na

podstawie postanowień poprzedniego statutu chyba,
że taki skutek wynika z przepisu stosownej ustawy,

na

Wartośćśrodków trwałych finansowanych

bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów
mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa

Sekretarz
|Valnego Zgromadzenia

funduszu zasobowego. Umorzenie wartości tych
środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz

l'Eor,rl-

udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.
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