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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

§1
Spó dzielnia nosi nazw : Spó dzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT”, zwana w dalszej tre ci
Statutu Spó dzielni .
Siedzib Spó dzielni jest miasto Rzeszów.
Czas trwania Spó dzielni jest nieograniczony.
Spó dzielnia prowadzi dzia alno
na podstawie niniejszego Statutu, ustawy z dnia
16 wrze nia 1982 r. Prawo spó dzielcze (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1560), ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 845 – dalej: UoSM) oraz
innych ustaw.
§2
Spó dzielnia mo e zak ada i przyst powa do zwi zków spó dzielczych i innych organizacji i ich
zwi zków oraz tworzy i przyst powa do podmiotów gospodarczych.
Spó dzielnia mo e zak ada i przyst powa do Spó dzielni Mi dzynarodowych w oparciu
o ustaw z 22 lipca 2006 r. o spó dzielniach europejskich (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 7).
Spó dzielnia mo e przyst powa i realizowa inwestycje na zasadach partnerstwa publicznoprywatnego w zakresie realizacji infrastruktury niezb dnej dla realizacji zada Spó dzielni
zgodnie z ustaw z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2017
poz. 1834).
Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu, lub przyst pieniu do organizacji
i podmiotów, o których mowa w ust. 1 jest Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni.
Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni decyduje równie o wyst pieniu Spó dzielni z tych
organizacji oraz o zbyciu udzia ów lub akcji.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIA ALNO CI
§3
1. Celem Spó dzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb cz onków
Spó dzielni i ich rodzin poprzez budowanie i zapewnianie samodzielnych lokali mieszkalnych,
domów jednorodzinnych i lokali o innym przeznaczeniu, zwanych w dalszej cz ci lokalami.
2. Dopuszcza si mo liwo sprzeda y lokali osobom nieb cym cz onkami Spó dzielni.
§4
1. Przedmiotem przewa aj cej dzia alno ci Spó dzielni jest obs uga nieruchomo ci na w asny
rachunek.
2. Przedmiotem pozosta ej dzia alno ci Spó dzielni jest:
1) zagospodarowanie i sprzeda nieruchomo ci na w asny rachunek,
2) kupno i sprzeda nieruchomo ci na w asny rachunek,
3) wynajem nieruchomo ci na w asny rachunek,
4) zarz dzanie nieruchomo ciami na zlecenie,
5) prowadzenie dzia alno ci zwi zanej z kultur , rekreacj i sportem,
6) dzia alno w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
7) dzia alno agencji obs ugi nieruchomo ci,
8) wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwi zanych z wznoszeniem budynków,
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9) wykonywanie robót budowlanych wyko czeniowych.
3. Przedmiot dzia alno ci okre lony w ust. 1 Spó dzielnia realizuje w szczególno ci poprzez:
1) zakup nieruchomo ci dla potrzeb realizacji inwestycji,
2) budow lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz cz onków spó dzielczych
lokatorskich praw do znajduj cych si w tych budynkach lokali mieszkalnych,
3) budow lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz cz onków odr bnej w asno ci
znajduj cych si w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
4) budow lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz cz onków
asno ci do tych domów,
5) budow lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzeda y znajduj cych si
w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
6) budow na zasadach deweloperskich samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami
gospodarczymi:
a) budynków mieszkalnych,
b) gara y i miejsc parkingowych,
c) lokali u ytkowych,
d) domów jednorodzinnych,
e) innych obiektów w obr bi realizowanych Osiedli,
7) udzielanie pomocy cz onkom w budowaniu przez nich budynków mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych,
8) zarz dzanie nieruchomo ciami stanowi cymi w asno Spó dzielni,
9) prowadzenie dzia alno ci zwi zanej z kultur , rekreacj i sportem, realizowan poprzez:
a) prowadzenie dzia alno ci spo ecznej, o wiatowej i kulturalnej na rzecz cz onków
Spó dzielni, ich rodzin,
b) prowadzenie Domów Kultury w oparciu umowy zawarte z samorz dem Gminy lub
innymi organizacjami.
§5
Spó dzielnia mo e prowadzi inn dzia alno gospodarcz zwi zan bezpo rednio z realizacj celów,
o których mowa w § 4 ust. 2, w szczególno ci w zakresie:
1) organizacji i prowadzenia po rednictwa kupna, sprzeda y, wynajmu i wyceny nieruchomo ci oraz
po rednictwa w realizacji zamiany mieszka ,
2) prowadzenia samodzielnych zak adów us ugowych w zakresie:
a) napraw i remontów,
b) utrzymania terenów,
c) sprz tania,
d) wykonawstwa robót budowlano monta owych,
3) prowadzenia sklepów, punktów us ugowych i innych w lokalach b cych w asno ci
Spó dzielni,
4) zarz dzania nieruchomo ciami na zlecenie, realizowane poprzez zarz dzanie nieruchomo ciami
niestanowi cymi mienia Spó dzielni lub mienia jej cz onków, na podstawie umowy zawartej
z w cicielem (wspó
cicielem) tej nieruchomo ci,
5) prowadzenia dzia alno ci remontowo-budowlanej na potrzeby w asne i osób trzecich,
6) us ug zast pstwa inwestycyjnego i nadzoru budowlanego.
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III. CZ ONKOWIE SPÓ DZIELNI, ICH PRAWA I OBOWI ZKI.

1. Cz onkostwo w Spó dzielni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§6
Cz onkiem spó dzielni jest osoba fizyczna, cho by nie mia a zdolno ci do czynno ci prawnych
albo mia a ograniczon zdolno do czynno ci prawnych:
1) której przys uguje spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2) której przys uguje spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu;
3) której przys uguje roszczenie o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego;
4) której przys uguje roszczenie o ustanowienie odr bnej w asno ci lokalu, zwane dalej
„ekspektatyw w asno ci”; lub
5)
ca za ycielem spó dzielni, z zastrze eniem § 12 ust. 4 Statutu.
Cz onkami spó dzielni s oboje ma onkowie, je eli prawo do lokalu przys uguje im wspólnie, albo
je eli wspólnie ubiegaj si o zawarcie umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odr bnej w asno ci lokalu.
Cz onkiem spó dzielni jest osoba prawna, której przys uguje spó dzielcze w asno ciowe prawo do
lokalu, ekspektatywa w asno ci lub b ca za ycielem spó dzielni, z zastrze eniem § 12 ust. 4
Statutu. Osobie tej nie przys uguje spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Cz onkiem spó dzielni mo e by osoba, która naby a prawo odr bnej w asno ci lokalu.
cicielowi lokalu, który nie jest cz onkiem spó dzielni, przys uguje roszczenie o przyj cie
w poczet cz onków spó dzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo
spó dzielcze stosuje si odpowiednio. Osoba, która naby a prawo odr bnej w asno ci lokalu,
zachowuje cz onkostwo w spó dzielni.
Cz onkostwo w spó dzielni powstaje z chwil :
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego;
2) nabycia ekspektatywy w asno ci;
3) zawarcia umowy nabycia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu;
4) zawarcia umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, je eli cz onkostwo nie zosta o nabyte wcze niej;
5) up ywu terminu jednego roku, o którym mowa w § 54 Statutu w przypadkach
przewidzianych w tym paragrafie, je eli przed up ywem tego terminu jedna z osób z
a
pisemne zapewnienie o gotowo ci zawarcia umowy o ustanowienie spó dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrze eniem pkt 6;
6) prawomocnego rozstrzygni cia przez s d w post powaniu nieprocesowym lub wyboru
dokonanego przez spó dzielni , o których mowa w § 54 Statutu w przypadkach
przewidzianych w tym paragrafie, je eli pisemne zapewnienie o gotowo ci zawarcia
umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
zg osi a wi cej ni jedna osoba;
7) wpisania spó dzielni do Krajowego Rejestru S dowego w przypadku osób b cych
za ycielami spó dzielni.
Je eli spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu, prawo odr bnej w asno ci lokalu albo
ekspektatywa w asno ci nale y do kilku osób, cz onkiem spó dzielni mo e by tylko jedna z nich,
chyba e przys uguje ono wspólnie ma onkom. W przypadku zg oszenia si kilku uprawnionych
rozstrzyga s d w post powaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym up ywie wyznaczonego przez
spó dzielni terminu wyst pienia do s du, nie d szego ni 12 miesi cy, wyboru dokonuje
spó dzielnia. Do czasu rozstrzygni cia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym
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mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przys uguje spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu,
prawo odr bnej w asno ci lokalu albo ekspektatywa w asno ci, mog wyznaczy spo ród siebie
pe nomocnika w celu wykonywania uprawnie wynikaj cych z cz onkostwa w spó dzielni.
7. Zarz d Spó dzielni, na podstawie stosownej dokumentacji, stwierdza istnienie cz onkostwa
dokonuj c odpowiedniego wpisu w protokole posiedzenia Zarz du, co stanowi podstaw do
dokonania wpisu w rejestrze cz onków.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§7
Warunkiem przyj cia w poczet cz onków osoby, której cz onkostwo nie powsta o z mocy prawa
jest zg oszenie pod rygorem niewa no ci deklaracji w formie pisemnej, zawieraj cej: imi
i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej - jej nazw , siedzib , adres
i nr nip, a nadto nr wpisu w stosownym rejestrze.
O przyj ciu do Spó dzielni decyduje Zarz d w formie uchwa y. Przyj cie w poczet cz onków
powinno by potwierdzone podpisem dwóch cz onków Zarz du z onym na deklaracji wraz
adnotacj o dacie podj cia tej uchwa y.
Decyzj o przyj ciu w poczet cz onków Spó dzielni Zarz d podejmuje w terminie 30 dni od dnia
enia deklaracji i zawiadamia o niej cz onka w terminie dalszych 14 dni od daty podj cia
uchwa y.
W razie podj cia przez Zarz d uchwa y odmawiaj cej przyj cia w poczet cz onków
w zawiadomieniu o podj tej uchwale nale y poda uzasadnienie uchwa y oraz pouczenie o prawie
wniesienia odwo ania do Rady Nadzorczej w ci gu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia lub
do S du. W razie odwo ania do Rady Nadzorczej powinno ono by rozpatrzone w ci gu
3 miesi cy od dnia jego wniesienia.
Nie mo na odmówi przyj cia w poczet cz onków nieb cego jej cz onkiem w ciciela lokalu
podlegaj cego przepisom ustawy, w tym tak e nabywcy prawa odr bnej w asno ci lokalu,
spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrze eniem § 6 Statutu.
Przepisy dotycz ce cz onkostwa w Spó dzielni stosuje si odpowiednio do osób, którym
przys uguje prawo do miejsca postojowego w gara u wielostanowiskowym lub gara u
wolnostoj cego, oraz do u amkowego udzia u we wspó asno ci gara u wielostanowiskowego.
Cz onkiem spó dzielni mo e by najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 UoSM. Przepisy
dotycz ce cz onkostwa w cicieli lokali stosuje si odpowiednio.

§8
1. Osoby ubiegaj ce si o ustanowienie prawa do lokalu sk adaj wniosek o przydzia mieszkania
oraz wnosz op at rejestracyjn w wysoko ci 300,00 z i op at na fundusz samorz dowy
w wysoko ci 200,00 z .
2.
enie wniosku oraz wniesienie op at o których mowa w ust. 1 i wp ata zaliczki na wk ad
budowlany jest podstaw do podpisania przez Spó dzielni umowy o budow lokalu z osob
ubiegaj
si o ustanowienie prawa do lokalu.
3. W przypadku ustanowienia prawa do lokalu dla wi cej ni jednej osoby op ata rejestracyjna oraz
op ata fundusz samorz dowy wnoszone s przez ka
ubiegaj
si osob oddzielnie, chyba e
przys ugiwa ono b dzie wspólnie ma onkom. W takim przypadku uiszczaj oni jedn op at
rejestracyjn i op at na fundusz samorz dowy.
§9
1. Z osobami ubiegaj cymi si o ustanowienie prawa do lokalu posiadaj cym wymagane wp aty
ustalone w § 8 i wniesion zaliczk na wk ad budowlany lub mieszkaniowy w wysoko ci 30%
wysoko ci przewidywanych kosztów budowy, zawierana jest umowa o budow lokalu lub domu
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2.

albo o ustanowienie prawa do lokalu lub domu.
W przypadku rezygnacji ze spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odr bnej
asno ci Spó dzielnia zwraca zaliczk na wk ad mieszkaniowy lub budowlany w terminie
3 miesi cy od dnia z enia rezygnacji. Ka da kwota zwracanego wk adu jest pomniejszona
o koszty obs ugi w wysoko ci 2,5 %.

2. Prawa cz onków
§ 10
1. Cz onkowi Spó dzielni przys uguje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spó dzielni, o ile posiada pe zdolno do
czynno ci prawnych,
2) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porz dku
obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni,
3) prawo dania w trybie okre lonym w Statucie zwo ania Walnego Zgromadzenia Cz onków
Spó dzielni, oraz prawo zamieszczenia w porz dku obrad oznaczonych spraw,
4) prawo zaskar ania uchwa Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni, z powodu ich
niezgodno ci z przepisami prawa lub Statutu, b
dobrymi obyczajami w razie, gdy uchwa a
taka godzi w interesy spó dzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej cz onka,
5) prawo otrzymania w 1 egzemplarzu odpisu obowi zuj cego Statutu i opracowanych na jego
podstawie regulaminów,
6) prawo do dania kopii uchwa organów Spó dzielni i protoko ów obrad organów Spó dzielni,
protoko ów lustracji, rocznych sprawozda finansowych oraz faktur i umów zawieranych
przez Spó dzielni z osobami trzecimi - za odp atno ci . Spó dzielnia mo e odmówi
cz onkowi wgl du do umów zawieranych z osobami trzecimi, w tym tak e do faktur
wystawionych na ich podstawie, je eli narusza oby to prawa tych osób lub je eli istnieje
uzasadniona obawa, e cz onek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych
z interesami Spó dzielni i przez to istnieje ryzyko wyrz dzenia Spó dzielni znacznej szkody,
lub je eli w umowach zastrze ono, e danych udost pnia nie nale y,
7) prawo brania czynnego udzia u w yciu Spó dzielni i zg aszania wniosków w sprawach
zwi zanych z dzia alno ci Spó dzielni,
8) prawo odwo ania si w post powaniu wewn trzspó dzielczym lub s dowym od uchwa
w sprawach mi dzy cz onkiem a Spó dzielni ,
9) prawo korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkuj cymi z wszystkich wspólnych
pomieszcze , urz dze , us ug i wiadcze Spó dzielni,
10) prawo zawarcia ze Spó dzielni umowy w formie pisemnej:
a) o ustanowienie prawa do lokalu w trybie okre lonym w Statucie,
b) o budow lokalu, w trybie okre lonym w Statucie,
11) prawo dania zawarcia umowy:
a) przekszta cenia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odr bn w asno ,
b) przeniesienia w asno ci lokalu, do którego cz onkowi przys uguje spó dzielcze
asno ciowe prawo do lokalu mieszkalnego, u ytkowego, gara u,
c) przeniesienia u amkowego udzia u we wspó asno ci gara u wielostanowiskowego,
12) prawo
dania przedstawienia kalkulacji wysoko ci op at zwi zanych z eksploatacj
i utrzymaniem nieruchomo ci w cz ciach przypadaj cych na ich lokale,
13) prawo do wynaj cia lokalu, do którego przys uguje cz onkowi spó dzielcze prawo do lokalu,
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14) prawo korzystania z innych uprawnie okre lonych w Statucie,
2. Zasady udost pniania dokumentów wymienionych w pkt 5 i 6 okre la Regulamin uchwalony
przez Rad Nadzorcz .
3. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 pkt 6 nie obejmuj tre ci protoko ów obrad organów
Spó dzielni, których ujawnienie naruszy oby przepisy okre laj ce dopuszczalne zasady
przetwarzania danych osobowych albo inne przepisy prawa.
4. Wysoko op aty za wydanie kopii i odpisów dokumentów okre lonych w ust. 1 pkt 6 okre la
Zarz d Spó dzielni w formie uchwa y.

3. Obowi zki cz onków
§ 11
1. Cz onek obowi zany jest:
1) przestrzega postanowie Statutu, regulaminów i innych uchwa organów Spó dzielni,
2) wnie
wk ad mieszkaniowy lub wk ad budowlany, o ile ubiega si o uzyskanie
spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo prawa odr bnej w asno ci,
3) terminowo uiszcza op aty zwi zane z eksploatacj i utrzymaniem nieruchomo ci w cz ciach
przypadaj cych na jego lokal, eksploatacj i utrzymaniem nieruchomo ci stanowi cych
mienie Spó dzielni,
4) uiszcza op aty eksploatacyjne naliczone od postawienia lokalu do dyspozycji cz onka
Spó dzielni,
5) uczestniczy w wydatkach zwi zanych z dzia alno ci spo eczn , o wiatow i kulturaln
prowadzon przez Spó dzielni , je eli uchwa a Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni
tak stanowi,
6) zawiadomi Spó dzielni o zmianie danych zawartych w rejestrze cz onków oraz maj cych
wp yw na stosunki cywilno-prawne ze Spó dzielni .
7) utrzymywa swój lokal w nale ytym stanie technicznym i sanitarnym,
8) korzysta z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z warunkami technicznymi
okre lonymi przez Spó dzielni ,
9) w okresie grzewczym ogrzewa lokal w celu utrzymania w nim normatywnej temperatury, nie
doprowadzaj c do wych odzenia lokalu, które skutkowa b dzie wykorzystywaniem ciep a
przenikaj cego z s siednich lokali,
10) korzysta z lokali mieszkalnych, pomieszcze i urz dze wspólnych, w sposób
nieutrudniaj cy korzystania z nich innym oraz w taki sposób, aby nie powodowa
niebezpiecze stwa dla wspó mieszka ców budynku,
11) udost pni niezw ocznie lokal w celu usuni cia awarii wywo uj cej szkod lub zagra aj cej
powstaniu szkody, jak równie w celu zast pczego wykonania przez spó dzielni prac
obci aj cych cz onka Spó dzielni,
12) udost pni lokal w celu dokonania okresowych przegl dów, a w uzasadnionych przypadkach
równie dora nego przegl du stanu technicznego lokalu w celu ustalenia i wykonania
niezb dnych prac,
13) udost pni lokal w celu kontroli sprawno ci zainstalowanych w lokalu urz dze pomiarowych
i podzielników oraz odczytu wskaza tych urz dze ,
14) udost pni lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawc maj tkowego,
15) wspó dzia w celu ochrony wspólnego maj tku cz onków,
16) ka dorazowo zg asza do Spó dzielni zmian liczby osób zamieszkuj cych w lokalu,
17) zawiadomi Spó dzielni o wynaj ciu lokalu na inne cele ni okre lone w umowie
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o ustanowienie prawa do lokalu,
18) dba o dobro i rozwój Spó dzielni, oraz poszanowanie mienia spó dzielczego i jego ochron ,
19) ustanowi pe nomocnika do wyst powania w imieniu cz onka przed Spó dzielni we
wszelkich sprawach prawnych i finansowych dotycz cych lokalu w przypadku, gdy cz onek
nie zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
20) na danie i na koszt Spó dzielni w uzgodnionym terminie przenie si wraz z pozosta ymi
osobami korzystaj cymi z lokalu do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu,
je eli rodzaj remontu budynku tego wymaga. Okres ten musi by ci le oznaczony i podany
do wiadomo ci zainteresowanych, jednak nie mo e on by d szy ni 12 miesi cy,
21) po wcze niejszym uzgodnieniu terminu, udost pni lokal w celu wykonania koniecznych
robót, je eli lokal lub budynek wymaga remontu lub przebudowy obci aj cej Spó dzielni .
Dotyczy to równie innych osób korzystaj cych z tego lokalu,
22) wykonywa inne obowi zki okre lone w Statucie Spó dzielni.
23) posiada prawo do lokalu w budynku, w którym zarz d nieruchomo ci wspóln sprawuje
Spó dzielnia.
2. Cz onkowie Spó dzielni, z którymi zosta a zawarta umowa o budow lokalu, i którzy oczekuj na
ustanowienie na ich rzecz spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odr bnej
asno ci lokalu s obowi zani uczestniczy w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wk adów
mieszkaniowych lub budowlanych oraz w innych zobowi zaniach Spó dzielni zwi zanych
z budow , w szczególno ci z tytu u sp aty kredytu.

4. Ustanie cz onkostwa
§ 12
1. Cz onkostwo w Spó dzielni ustaje na skutek:
1) wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2) zbycia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu lub udzia u w tym prawie;
3) zbycia prawa odr bnej w asno ci lokalu lub udzia u w tym prawie;
4) zbycia ekspektatywy w asno ci lub udzia u w tym prawie;
5) wyga ni cia roszczenia o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego;
6) rozwi zania umowy o budow lokalu, o której mowa w art. 18 ust. 1 UoSM.
2. Cz onkostwo w spó dzielni ustaje tak e w przypadkach okre lonych w art. 241 ust. 1 i art. 26
UoSM.
3. Je eli cz onkowi przys uguje w spó dzielni wi cej ni jeden tytu prawny do lokalu b cy
podstaw uzyskania cz onkostwa, utrata cz onkostwa nast puje dopiero w przypadku utraty
wszystkich tytu ów prawnych do lokali w ramach spó dzielni. Przepis ten stosuje si odpowiednio
do cz onka, który jest stron umowy lub umów o budow lokalu lub lokali.
4. Cz onkostwo osób b cych za ycielami spó dzielni ustaje, je eli w ci gu trzech lat od chwili
wpisania spó dzielni do Krajowego Rejestru S dowego spó dzielnia nie ustanowi na ich rzecz
spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odr bnej w asno ci lokalu
albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budow lokalu.
§ 13
1. Osoba b ca za ycielem spó dzielni oraz w ciciel lokalu b cy cz onkiem spó dzielni mo e
wyst pi z niej za z onym pod rygorem niewa no ci, pisemnym wypowiedzeniem.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesi ce i rozpoczyna si od pierwszego dnia miesi ca
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kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, w którym o wiadczenie o wypowiedzeniu dotar o do
Spó dzielni.
3. Za dat wyst pienia cz onka uwa a si nast pny dzie po up ywie okresu wypowiedzenia.
§ 14
Cz onka zmar ego skre la si z rejestru cz onków Spó dzielni ze skutkiem od dnia, w którym nast pi a
mier .

Osob prawn b
ustania.

§ 15
cz onkiem Spó dzielni skre la si z rejestru cz onków ze skutkiem od dnia jej

IV. POST POWANIE WEWN TRZSPÓ DZIELCZE
§ 16
Od uchwa y podj tej w sprawie mi dzy cz onkiem a Spó dzielni
w post powaniu wewn trzspó dzielczym.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

cz onek mo e odwo

si

§ 17
Wnioski cz onków w sprawach mi dzy cz onkiem a Spó dzielni powinny by rozpatrzone przez
Zarz d w ci gu 30 dni od dnia ich z enia. O sposobie za atwienia wniosku Zarz d zawiadamia
zainteresowanego cz onka na pi mie w terminie 14 dni od dnia podj cia decyzji.
Decyzja odmowna powinna zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwo ania
do Rady Nadzorczej.
Termin do wniesienia odwo ania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez cz onka zawiadomienia
o uchwale.
Odwo anie powinno by rozpatrzone przez Rad Nadzorcz najpó niej w ci gu 3 miesi cy od
dnia wniesienia odwo ania.
O uchwale Rady Nadzorczej cz onek powinien by zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej
powzi cia. Zawiadomienie powinno zawiera odpis uchwa y wraz z jej uzasadnieniem.
Rada Nadzorcza powinna rozpatrzy odwo anie wniesione po up ywie terminu, je eli opó nienie
nie przekracza 6-ciu miesi cy, a odwo uj cy usprawiedliwi je wyj tkowymi okoliczno ciami.
Uchwa a Rady Nadzorczej podj ta w trybie odwo awczym oraz decyzja Zarz du, od której nie
ono odwo ania w terminie przewidzianym w ust. 3, jest ostateczna w post powaniu
wewn trzspó dzielczym.

§ 18
1. Od uchwa y Rady Nadzorczej podj tej w pierwszej instancji cz onkowi przys uguje odwo anie do
Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania tej uchwa y
na pi mie wraz z uzasadnieniem.
2. Odwo anie powinno by rozpatrzone na najbli szym Walnym Zgromadzeniu Cz onków
Spó dzielni je eli zosta o z one co najmniej na 30 dni przed jego zwo aniem.
3. Odpis uchwa y Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni wraz z jej uzasadnieniem dor cza
si odwo uj cemu si cz onkowi w terminie 14-stu dni od dnia jej podj cia. Uchwa a Zebrania
Przedstawicieli Cz onków jest ostateczna w post powaniu wewn trzspó dzielczym.
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§ 19
Postanowienia statutu o post powaniu wewn trzspó dzielczym nie ograniczaj dochodzenia przez
cz onków ich praw na drodze s dowej. W wypadku zaskar enia przez cz onka uchwa y
w post powaniu wewn trzspó dzielczym i s dowym, post powanie wewn trzspó dzielcze ulega
umorzeniu.

V. ORGANY SPÓ DZIELNI
§ 20
Organami Spó dzielni s :
1) Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarz d.
§ 21
Tryb zwo ania posiedze organów Spó dzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwa przez te
organy okre la Statut oraz przewidziane w nim regulaminy.

1. Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

§ 22
Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni jest najwy szym organem Spó dzielni.
W Walnym Zgromadzeniu Cz onków Spó dzielni bior udzia cz onkowie Spó dzielni osobi cie
lub przez pe nomocnika.
Pe nomocnik nie mo e zast powa wi cej ni jednego cz onka.
Pe nomocnictwo powinno by udzielone na pi mie pod rygorem niewa no ci i do czone do
protoko u walnego zgromadzenia.
Pe nomocnictwo powinno zawiera imi i nazwisko mocodawcy, jego adres w zasobach
spó dzielni, wraz z czytelnym podpisem mocodawcy, a nadto zawiera dane pozwalaj ce na
jednoznaczn identyfikacj pe nomocnika, w tym co najmniej jego imi i nazwisko. Pe nomocnik
winien wykaza prawid owo swojego umocowania pod rygorem odmowy dopuszczenia do
udzia u w Walnym Zgromadzeniu.
Lista pe nomocnictw podlega odczytaniu po rozpocz ciu Walnego Zgromadzenia.
Osoby które z
y pe nomocnictwa po odczytaniu listy pe nomocnictw nie mog bra udzia u
w Walnym Zgromadzeniu.
Cz onkowie niemaj cy zdolno ci do czynno ci prawnych lub cz onkowie z ograniczon
zdolno ci do czynno ci prawnych bior udzia w Walnym Zgromadzeniu Cz onków Spó dzielni
przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.
Cz onek ma prawo na Walnym Zgromadzeniu Cz onków Spó dzielni korzysta na w asny koszt
z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Cz onek, nie s
uprawnione do zabierania g osu.
W Walnym Zgromadzeniu Cz onków Spó dzielni maj prawo uczestniczy z g osem doradczym
przedstawiciele: Krajowej Rady Spó dzielczej, Zwi zku Rewizyjnego, w którym Spó dzielnia jest
zrzeszona oraz zaproszeni go cie.
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§ 23
1. Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni zwo uje Zarz d raz w roku w terminie do 6 miesi cy
po zako czeniu roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni mo e by zwo ane z wa nych powodów przez
Zarz d w ka dym czasie.
3. Zarz d obowi zany jest zwo Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni tak e na danie:
1) Rady Nadzorczej,
2) 1/10 cz onków Spó dzielni,
4.
danie zwo ania Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni powinno by z one na pi mie
z podaniem celu jego zwo ania.
5. W przypadku okre lonym w ust. 3 Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni powinno by
zwo ane w takim terminie, aby mog o si odby w ci gu 4 tygodni od dnia wniesienia dania.
Je eli to nie nast pi, zwo uje je Rada Nadzorcza.
6. W przypadku nie zwo ania Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni przez organy
Spó dzielni zwo uje je Zwi zek Rewizyjny, w którym Spó dzielnia jest zrzeszona lub Krajowa
Rada Spó dzielcza na koszt Spó dzielni.
§ 24
1. O czasie, miejscu i porz dku obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni cz onkowie
Spó dzielni zawiadamiani s na pi mie poprzez wywieszenie na tablicach og osze w budynkach
Spó dzielni, siedzibie Spó dzielni oraz siedzibach administracji, co najmniej na 21 dni przed
terminem zebrania.
2. O czasie, miejscu i porz dku obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni, Zwi zek
Rewizyjny, w którym Spó dzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spó dzielcza powinny by
zawiadomione na pi mie co najmniej 21 dni przed terminem zebrania.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno nadto zawiera informacj o miejscu wy enia
wszystkich sprawozda i projektów uchwa , które b
przedmiotem obrad oraz informacje
o prawie cz onka do zapoznania si z tymi dokumentami.
4. Projekty uchwa i
dania zamieszczenia oznaczonych spraw w porz dku obrad Walnego
Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni maj prawo zg asza : Zarz d, Rada Nadzorcza i cz onkowie.
Projekty uchwa , w tym uchwa przygotowanych w wyniku tych da , powinny by wyk adane
na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Cz onkowie maj prawo zg asza projekty uchwa i dania, o których mowa w ust. 3, w terminie
do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni. Projekt
uchwa y zg aszanej przez cz onków Spó dzielni musi by poparty przez co najmniej 10 cz onków.
6. Cz onek ma prawo zg aszania poprawek do projektów uchwa nie pó niej ni na 3 dni przed
posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni.
7. Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni mo e by podzielone na cz ci. O sposobie podzia u
decyduje Rada Nadzorcza Spó dzielni.
§ 25
Do wy cznej w ciwo ci Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni nale y:
1) uchwalanie kierunków rozwoju dzia alno ci gospodarczej oraz spo ecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozda Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozda rocznych i sprawozda
finansowych oraz podejmowanie uchwa , co do wniosków cz onków Spó dzielni, Rady
Nadzorczej lub Zarz du w tych sprawach i udzielanie absolutorium cz onkom Zarz du,
3) rozpatrywanie wniosków wynikaj cych z przedstawionego protoko u polustracyjnego
z dzia alno ci Spó dzielni oraz podejmowanie uchwa w tym zakresie,
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4) podejmowanie uchwa w sprawie podzia u nadwy ki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu
pokrywania straty,
5) podejmowanie uchwa w sprawie zbycia nieruchomo ci, jej cz ci lub innej wyodr bnionej
jednostki organizacyjnej Spó dzielni,
6) podejmowanie uchwa w sprawie przyst powania do podmiotów gospodarczych oraz innych
organizacji jak równie wyst powania z nich oraz o zbywaniu udzia ów i akcji,
7) oznaczenie najwy szej sumy zobowi za jak Spó dzielnia mo e zaci gn ,
8) podejmowanie uchwa w sprawie po czenia Spó dzielni, podzia u Spó dzielni oraz likwidacji
Spó dzielni,
9) rozpatrywanie w post powaniu wewn trzspó dzielczym odwo od uchwa Rady Nadzorczej,
10) uchwalenie zmian Statutu,
11) podejmowanie uchwa w sprawie przyst pienia lub wyst pienia Spó dzielni ze zwi zku oraz
upowa nienia Zarz du do podejmowania dzia w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd zwi zku, w którym Spó dzielnia jest zrzeszona,
13) wybór i odwo anie cz onków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
14) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków
Spó dzielni.
15) inne sprawy zastrze one do w ciwo ci Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni na
podstawie ustaw i Statutu.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 26
Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni mo e podejmowa uchwa y jedynie w sprawach
obj tych porz dkiem obrad podanym do wiadomo ci cz onków w terminach i w sposób okre lony
w § 24 Statutu.
Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni jest zdolne do podejmowania uchwa bez wzgl du na
liczb Cz onków uczestnicz cych w obradach.
Uchwa y Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni s podejmowane wi kszo ci g osów
ogólnej liczby cz onków uczestnicz cych w Walnym Zgromadzeniu, bior cych udzia
w g osowaniu z wyj tkiem uchwa , których podj cie wymaga zgodnie z Prawem spó dzielczym
lub Statutem innej wi kszo ci g osów.
W sprawach likwidacji Spó dzielni, przeznaczenia maj tku pozosta ego po zaspokojeniu
zobowi za likwidowanej Spó dzielni, zbycia nieruchomo ci, zbycia zak adu lub innej
wyodr bnionej jednostki organizacyjnej do podj cia uchwa y konieczne jest aby uczestniczy a co
najmniej 3/4 ogólnej liczby uprawnionych do g osowania.
W sprawach dotycz cych zmiany Statutu Spó dzielni, po czenia si Spó dzielni, odwo ania
cz onków Rady Nadzorczej oraz w innych wypadkach przewidzianych w prawie spó dzielczym
wymagana jest kwalifikowana wi kszo 2/3 g osów.
osowanie odbywa si jawnie z wyj tkiem wyborów do Rady Nadzorczej. Na danie 1/5 liczby
cz onków obecnych na zebraniu zarz dza si g osowanie tajne równie w innych sprawach
obj tych porz dkiem.

§ 27
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni otwiera przewodnicz cy Rady Nadzorczej
lub inny upowa niony cz onek Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni wybiera prezydium w sk adzie: przewodnicz cy, z-ca
przewodnicz cego i sekretarz.
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§ 28
1. Uchwa y Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni obowi zuj wszystkich cz onków
Spó dzielni. Cz onek mo e zaskar
do S du ka
uchwa z powodu jej niezgodno ci
z prawem lub postanowieniami Statutu Spó dzielni, b
dobrymi obyczajami oraz w razie gdy
uchwa a taka godzi w interesy Spó dzielni albo ma na celu pokrzywdzenie cz onka.
2. Na tej samej podstawie uchwa mo e zaskar
Zarz d Spó dzielni. Powództwo o uchylenie
uchwa y Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni winno by wniesione w terminach
okre lonych w art. 42 ustawy prawo spó dzielcze.
3. Orzeczenie s du uchylaj ce uchwa Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni ma moc
prawn wzgl dem wszystkich cz onków Spó dzielni.
§ 29
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni sporz dza si protokó , który podpisuj
przewodnicz cy i sekretarz zebrania.
2. Protoko y s jawne dla cz onków Spó dzielni, przedstawicieli Zwi zku Rewizyjnego, w którym
Spó dzielnia jest zrzeszona oraz Krajowej Rady Spó dzielczej.
§ 30
Szczegó owy tryb obradowania i podejmowania uchwa
Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni.

okre la regulamin Walnego

2. Rada Nadzorcza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

§ 31
Cz onków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni w g osowaniu
tajnym spo ród cz onków Spó dzielni.
Rada Nadzorcza sk ada si z 7 do 9 cz onków.
Do Rady Nadzorczej Spó dzielni wchodz kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwi ksz liczb
osów.
Przy obliczaniu wymaganej wi kszo ci g osów dla podj cia uchwa y przez Rad Nadzorcz
uwzgl dnia si tylko oddane g osy "za" i "przeciw" uchwale.
Tryb zwo ywania Rady Nadzorczej Spó dzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwa
przez Rad okre la Statut Spó dzielni oraz regulaminy wydane na jego podstawie.
Je eli cz onkiem Spó dzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej mo e by wybrana osoba
nieb ca cz onkiem Spó dzielni, wskazana przez osob prawn .
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencja ta biegnie pocz wszy od Walnego
Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni, na którym cz onkowie Rady zostali wybrani do Walnego
Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni, które dokona wyboru Cz onków Rady na nast pn
kadencj .
Nie mo na by cz onkiem Rady Nadzorczej d ej ni przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
Nie mo e by cz onkiem Rady Nadzorczej osoba b ca pracownikiem Spó dzielni. Uchwa a
w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest niewa na.

§ 32
1. Cz onkom Rady Nadzorczej przys uguje wynagrodzenie w wysoko ci:
1) dla Przewodnicz cego Rady Nadzorczej 15% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac ,
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2) dla pozosta ych cz onków Rady Nadzorczej 10% minimalnego wynagrodzenia, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac .
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyp acane jest w formie miesi cznego rycza tu bez
wzgl du na ilo posiedze , z zastrze eniem ust. 3, przy czym warunkiem wyp acenia tego
wynagrodzenia jest udzia cz onka rady w posiedzeniu w danym miesi cu.
3. Je eli w danym miesi cu posiedzenie organu nie odbywa si , to wynagrodzenie, o którym mowa
w ust.1, cz onkom organu nie przys uguje.
§ 33
1. Mandat cz onka Rady Nadzorczej wygasa z chwil wyboru nowej Rady Nadzorczej na nast pn
kadencj .
2. Utrata mandatu przed up ywem kadencji nast puje w przypadkach:
1) odwo ania wi kszo ci 2/3 g osów bior cych udzia w g osowaniu na Walnym Zgromadzeniu
Cz onków Spó dzielni,
2) zrzeczenia si mandatu,
3) ustania cz onkostwa w Spó dzielni.
§ 34
Do zakresu dzia ania Rady Nadzorczej nale y:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów dzia alno ci spo ecznej i o wiatowo-kulturalnej,
2) nadzór i kontrola dzia alno ci Spó dzielni poprzez:
a) badanie sprawozda finansowych,
b) powo ywanie bieg ego rewidenta do badania rocznego sprawozdania,
c) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spó dzielni jej zada gospodarczych, ze
szczególnym uwzgl dnieniem przestrzegania przez Spó dzielni praw jej cz onków,
d) przeprowadzenie kontroli nad sposobem za atwiania przez Zarz d wniosków organów
Spó dzielni i jej cz onków.
3) podejmowanie uchwa w sprawach nabycia i obci enia nieruchomo ci oraz nabycia zak adu lub
innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwa w sprawie przyst powania do organizacji spo ecznych oraz wyst powania
z nich,
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spó dzielni,
6) rozpatrywanie skarg na dzia alno Zarz du,
7) sk adanie Walnemu Zgromadzeniu Cz onków Spó dzielni sprawozda
zawieraj cych
w szczególno ci wyniki kontroli i ocen sprawozda finansowych,
8) podejmowanie uchwa w sprawach czynno ci prawnych dokonywanych mi dzy Spó dzielni
a cz onkiem Zarz du oraz reprezentowanie Spó dzielni przy tych czynno ciach. Do
reprezentowania Spó dzielni wystarczy dwóch cz onków Rady Nadzorczej przez ni
upowa nionych,
9) odwo ywanie i wybór cz onków Zarz du oraz ustalanie wynagrodzenia,
10) nadzór nad wykonywaniem zalece polustracyjnych,
11) zwo ywanie Walnego Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni w wypadku nie zwo ania go przez
Zarz d,
12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spó dzielni,
13) uchwalenie regulaminów i zasad dzia ania, do których Rada jest zobowi zana w niniejszym
Statucie.
14) ustalanie zasad zaliczania cz onków do poszczególnych cz ci walnego zgromadzenia
z zastrze eniem, i nie mo na zaliczy cz onków uprawnionych do lokali znajduj cych si
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w obr bie jednej nieruchomo ci do ró nych cz ci walnego zgromadzenia.
§ 35
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo uje Przewodnicz cy Rady lub w razie jego nieobecno ci Zast pca Przewodnicz cego co najmniej raz na dwa miesi ce.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej mo e by równie zwo ane na wniosek 1/3 cz onków Rady
Nadzorczej lub na wniosek Zarz du.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po wyborach zwo uje Przewodnicz cy Walnego
Zgromadzenia Cz onków Spó dzielni w celu ukonstytuowania si Rady Nadzorczej.

1.
2.
3.
4.

§ 36
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona prezydium Rady w sk adzie: przewodnicz cy,
zast pca przewodnicz cego, sekretarz oraz przewodnicz cych sta ych komisji Rady.
Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie prac Rady i koordynowanie jej
dzia alno ci.
Rada Nadzorcza mo e powo ze swego sk adu komisje sta e lub czasowe oraz dokonuje wyboru
prezydium komisji.
Prezydium i komisje Rady Nadzorczej maj charakter pomocniczy dla Rady i nie mog
podejmowa
adnych decyzji ani formu owa wi cych zalece pod adresem cz onków,
organów Spó dzielni.

§ 37
1. W celu wykonania swoich zada Rada Nadzorcza mo e
da od Zarz du, cz onków
i pracowników Spó dzielni wszelkich sprawozda i wyja nie , przegl da ksi gi i dokumenty
oraz sprawdza bezpo rednio stan maj tku Spó dzielni.
2. Szczegó owe zasady organizacji pracy Rady okre la regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni.

3. Zarz d
§ 38
1. Zarz d kieruje bie
dzia alno ci Spó dzielni oraz reprezentuje j na zewn trz.
2. Do Zarz du nale y podejmowanie decyzji w sprawach niezastrze onych w prawie spó dzielczym
i Statucie do w ciwo ci innych organów Spó dzielni.
§ 39
1. Zarz d sk ada si z trzech cz onków, w tym Prezesa, jego Zast pców wybieranych przez Rad
Nadzorcz na czas nieokre lony.
2. Wyboru i odwo ania cz onka Zarz du dokonuje Rada Nadzorcza w g osowaniu tajnym
wi kszo ci 2/3 g osów w obecno ci 3/4 sk adu Rady Nadzorczej. Odwo anie cz onka Zarz du
wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Walne Zgromadzenie Cz onków Spó dzielni mo e odwo
tych cz onków Zarz du, którym nie
udzieli o absolutorium.
4. Z cz onkiem Zarz du zatrudnionym w Spó dzielni Rada Nadzorcza nawi zuje stosunek pracy
w zale no ci od powierzonego stanowiska na podstawie powo ania lub umowy o prac , stosownie
do wymogów Kodeksu pracy. Z cz onkiem Zarz du niezatrudnianym w Spó dzielni Rada
Nadzorcza mo e nawi za umow w zale no ci od powierzonego stanowiska na podstawie
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kodeksu cywilnego.
5. Odwo anie cz onka Zarz du nie narusza jego uprawnie wynikaj cych ze stosunku pracy lub innej
umowy cz cej go ze Spó dzielni .
6. W razie odwo ania cz onka Zarz du zatrudnionego na podstawie powo ania, prawo odwo ania go
ze stanowiska pracy przys uguje Zarz dowi.
§ 40
1. Zarz d Spó dzielni po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej mo e udzieli jednemu z cz onków
Zarz du lub innej osobie pe nomocnictwa do dokonywania czynno ci prawnych zwi zanych
z kierowaniem bie
dzia alno ci Spó dzielni.
2. Urz duj cy cz onek Zarz du, kierownik bie cej dzia alno ci Spó dzielni nie mo e zajmowa si
interesami konkurencyjnymi.
§ 41
Zarz d sk ada sprawozdanie ze swej dzia alno ci Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu
Cz onków Spó dzielni.
§ 42
1. Zarz d podejmuje uchwa y na posiedzeniach, w których uczestniczy co najmniej dwóch
cz onków.
2. Uchwa y s podejmowane wi kszo ci g osów, a je eli w posiedzeniu uczestniczy wy cznie
dwóch cz onków zarz du, jednomy lnie.
3. Protokó z posiedzenia podpisuj wszyscy obecni cz onkowie Zarz du.
3. Funkcjonowanie i tryb pracy Zarz du oraz podzia czynno ci pomi dzy cz onków Zarz du okre la
regulamin Zarz du uchwalony przez Rad Nadzorcz .
§ 43
1.
wiadczenie woli za Spó dzielni sk adaj dwaj cz onkowie Zarz du lub jeden cz onek Zarz du
i pe nomocnik.
2.
wiadczenie, o którym mowa w ust. 1 sk ada si w ten sposób, e pod piecz tk Zarz du
Spó dzielni osoby upowa nione do jego sk adania zamieszczaj swoje podpisy.

4. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarz du
§ 44
1. Nie mo na by jednocze nie Cz onkiem Rady Nadzorczej i Zarz du.
2. W razie konieczno ci Rada Nadzorcza mo e wyznaczy jednego lub kilku ze swoich cz onków do
czasowego pe nienia funkcji cz onka (cz onków) Zarz du. W tym wypadku cz onkostwo w Radzie
ulega zawieszeniu.
3. Cz onkowie Rady Nadzorczej i Zarz du nie mog bra udzia u w g osowaniu w sprawach ich
dotycz cych.
§ 45
1. Cz onek Rady Nadzorczej i Zarz du winny czynu lub zaniedbania, przez które Spó dzielnia
ponios a szkod , odpowiada za ni osobi cie.
2. Do odpowiedzialno ci Rady Nadzorczej i Zarz du maj odpowiednio zastosowanie przepisy
Kodeksu pracy o odpowiedzialno ci materialnej. W wypadkach, w których przepisy te przewiduj
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górn granic odszkodowania, wynosi ono w stosunku do cz onków Rady lub Zarz du,
niezatrudnionych w Spó dzielni kwot trzykrotnego redniego wynagrodzenia miesi cznego
w Spó dzielni za ostatni kwarta .
§ 46
1. Cz onkowie Rady Nadzorczej i Zarz du nie mog zajmowa si interesami konkurencyjnymi
wobec Spó dzielni, a w szczególno ci uczestniczy jako wspólnicy lub cz onkowie w adz
przedsi biorców prowadz cych dzia alno konkurencyjn wobec Spó dzielni. Naruszenie zakazu
konkurencji stanowi podstaw odwo ania cz onka Rady lub Zarz du oraz powoduje inne skutki
prawne przewidziane w odr bnych przepisach.
2. W wypadku naruszenia przez cz onka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji okre lonego w ust. 1
Rada Nadzorcza mo e podj uchwa o zawieszeniu cz onka tego organu w pe nieniu czynno ci.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Rada Nadzorcza sk ada niezw ocznie do Zarz du
wniosek o umieszczenie w porz dku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia Cz onków
Spó dzielni punktu dotycz cego odwo ania cz onka Rady Nadzorczej zawieszonego w pe nieniu
czynno ci.
§ 47
W sk ad Rady Nadzorczej nie mog wchodzi osoby b ce kierownikami bie cej dzia alno ci
gospodarczej Spó dzielni lub pe nomocnikami Zarz du oraz osoby pozostaj ce z cz onkami Zarz du
lub kierownikami bie cej dzia alno ci gospodarczej Spó dzielni w zwi zku ma
skim albo
w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

VI. PRAWA DO LOKALI

1. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
§ 48
1. Przez umow o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spó dzielnia zobowi zuje si odda osobie na rzecz której ustanowione jest prawo lokal
mieszkalny do u ywania, a osoba ta zobowi zuje si wnie wk ad mieszkaniowy oraz uiszcza
op aty okre lone w ustawie i Statucie Spó dzielni.
2. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego mo e by ustanowione w budynku
stanowi cym w asno lub wspó asno Spó dzielni.
3. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwil zawarcia mi dzy osob
ubiegaj
si o ustanowienie tego prawa, a Spó dzielni umowy o ustanowienie spó dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
4. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na
spadkobierców i nie podlega egzekucji.
5. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego mo e by ustanowione na rzecz cz onka
Spó dzielni albo cz onka spó dzielni i jego ma onka.
6. Do ochrony spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje si odpowiednio
przepisy o ochronie w asno ci.
7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezp atne u ywanie przez cz onka ca ego lokalu mieszkalnego
lub jego cz ci nie wymaga zgody Spó dzielni, chyba e by oby to zwi zane ze zmian sposobu
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korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu b
jego cz ci. Je eli wynaj cie lub oddanie
w bezp atne u ywanie mia oby wp yw na wysoko
op at na rzecz Spó dzielni, cz onek
obowi zany jest do pisemnego powiadomienia Spó dzielni o tej czynno ci.
8. Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w lokalu mieszkalnym wymaga zgody Spó dzielni.
9. Umowy zawarte przez cz onka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego cz ci
wygasaj najpó niej z chwil wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
§ 49
Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 roku przydzia y lokalu mieszkalnego na zasadzie
spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu maj moc umowy mi dzy cz onkiem a Spó dzielni
o ustanowieniu tego prawa.
§ 50
1. Z osob ubiegaj
si o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w nowo budowanych inwestycjach, Spó dzielnia zawiera umow o budow lokalu.
Umowa powinna by zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci i zobowi zywa
strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego
prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawiera :
1) zobowi zanie takiej osoby do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w cz ci
przypadaj cej na jej lokal przez wniesienie wk adu mieszkaniowego,
2) okre lenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które stanowi
dzie podstaw ustalenia wysoko ci kosztów budowy lokalu,
3) okre lenie zasad ustalenia kosztów budowy lokalu,
4) postanowienia okre laj ce wielko lokalu i pomieszcze przynale nych,
5) okre lenie warunków rozwi zania umowy o budow .
2. Osoba, o której mowa w ust.1, wnosi wk ad mieszkaniowy wed ug zasad okre lonych w Statucie
w wysoko ci odpowiadaj cej ró nicy pomi dzy kosztem budowy przypadaj cym na jej lokal
a uzyskan przez Spó dzielni pomoc ze rodków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy
lokalu. Je eli cz
wk adu mieszkaniowego zosta a sfinansowana z zaci gni tego kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta obowi zana uczestniczy w sp acie tego
kredytu wraz z odsetkami w cz ci przypadaj cej na jej lokal.
3. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dla lokalu mieszkalnego mo e zosta
ustanowione w budynku zrealizowanym w ramach przedsi wzi cia inwestycyjno-budowlanego
przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia
26 pa dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 79 i 1442) i mo e by ustanowione wy cznie na rzecz osób spe niaj cych
warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy.
§ 51
1. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwil ustania cz onkostwa.
2. Spó dzielnia mo e w trybie procesu da orzeczenia przez s d o wyga ni ciu spó dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadkach ni ej okre lonych:
1) ra cego lub uporczywego wykraczania osoby korzystaj cej z lokalu przeciwko
obowi zuj cemu porz dkowi domowemu albo niew ciwego zachowania tej osoby
czyni cego korzystanie z innych lokali lub nieruchomo ci wspólnej uci liwym,
2) je eli cz onek jest w zw oce z uiszczeniem op at, o których mowa w §103 Statutu, za okres co
najmniej 6 miesi cy,
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3. W wypadku, gdy spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przys uguje ma onkom
wspólnie, s d mo e orzec o wyga ni ciu spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego wobec jednego z ma onków albo wobec obojga ma onków.
4. Z chwil , gdy orzeczenie s du, o którym mowa w ust. 2 lub 3 stanie si prawomocne, spó dzielcze
lokatorskie prawo do lokalu wygasa.
5. W przypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spó dzielnia, z zastrze eniem § 54 Statutu og asza nie pó niej ni w ci gu 3 miesi cy od dnia
opró nienia lokalu, przetarg na ustanowienie odr bnej w asno ci zgodnie z Regulaminem
przyj tym Uchwa Rady Nadzorczej. Warunkiem przeniesienia odr bnej w asno ci lokalu jest
wp ata warto ci rynkowej lokalu.
6. W wypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spó dzielnia wyp aca osobie uprawnionej warto rynkow tego lokalu. Przys uguj ca osobie
uprawnionej warto rynkowa nie mo e by wy sza od kwoty, jak Spó dzielnia uzyska od osoby
obejmuj cej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spó dzielni zgodnie
z postanowieniami Statutu i Regulaminu, o którym mowa w ust. 5.
7. Z warto ci rynkowej lokalu potr ca si przypadaj
na dany lokal cz
zobowi za Spó dzielni
zwi zanych z budow , o których mowa w § 50 ust.1 pkt 1 w tym w szczególno ci niewniesiony
wk ad mieszkaniowy. Je eli Spó dzielnia skorzysta a z pomocy uzyskanej ze rodków
publicznych lub z innych rodków, potr ca si równie nominaln kwot umorzenia kredytu lub
dotacji, w cz ci przypadaj cej na ten lokal oraz kwoty zaleg ych op at, o których mowa w § 103
Statutu, a tak e koszty okre lenia warto ci rynkowej lokalu.
8. Wynagrodzenie notariusza za ogó czynno ci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy
oraz koszty s dowe w post powaniu wieczystoksi gowym obci aj cz onka Spó dzielni, na rzecz
którego Spó dzielnia dokonuje przeniesienia w asno ci lokalu.
9. Warunkiem wyp aty, o której mowa w ust. 6 jest opró nienie lokalu.
§ 52
Po ustaniu ma
stwa wskutek rozwodu lub po uniewa nieniu ma
stwa ma onkowie
zawiadamiaj spó dzielni , któremu z nich przypad o spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spó dzielni o tym, komu przypad o spó dzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, ma onkowie, których ma
stwo zosta o rozwi zane
przez rozwód lub uniewa nione, odpowiadaj solidarnie za op aty, o których mowa w § 103 Statutu.
§ 53
1. Z chwil mierci jednego z ma onków spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
które przys ugiwa o obojgu ma onkom, przypada drugiemu ma onkowi. Nie narusza to
uprawnie spadkobierców do dziedziczenia wk adu.
2. Ma onek, o którym mowa w ust. 1 zobowi zuje si do dokonania rozlicze bezpo rednio
z ewentualnymi spadkobiercami.
§ 54
1. W przypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w nast pstwie mierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w § 51 Statutu,
roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przys uguj jego osobom bliskim.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera si na warunkach okre lonych w dotychczasowej
umowie o ustanowieniu spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
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3. W przypadku mierci osoby, o której mowa w § 50 Statutu, w okresie oczekiwania na zawarcie
umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom
bliskim, które mia y wspólnie z osob , o której mowa w § 50 Statutu, zamieszka w tym lokalu,
przys uguj roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budow lokalu.
Osoba ta staje si stron umowy o budow lokalu, wi cej osob , o której mowa w § 50 Statutu.
4. Do zachowania roszcze , o których mowa w ust. 1 i 3 konieczne jest z enie w terminie jednego
roku pisemnego zapewnienia o gotowo ci zawarcia umowy o ustanowienie spó dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zg oszenia si kilku uprawnionych,
rozstrzyga s d w post powaniu nieprocesowym, bior c pod uwag w szczególno ci czy osoba
uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwa a z by ym cz onkiem. Po bezskutecznym up ywie
wyznaczonego przez Spó dzielni terminu wyst pienia do s du, wyboru dokonuje Spó dzielnia.
5. Je eli o roszczeniu rozstrzyga s d, osoby które pozostawa y w sporze, niezw ocznie
zawiadamiaj o tym spó dzielni .
6. Do momentu zawiadomienia spó dzielnia o tym, komu przypad o spó dzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadaj solidarnie za op aty zwi zane z prawem do lokalu.
7. W wypadku ustania cz onkostwa w okresie poprzedzaj cym zawarcie umowy o budow lokalu
osobom o których mowa w ust. 3, przys uguj roszczenia o przyj cie do Spó dzielni i zawarcie
umowy.
8. Osobie, której przys ugiwa o spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której
prawo wygas o z powodu nieuiszczania op at zwi zanych z eksploatacj i utrzymaniem jej lokalu
lub eksploatacj i utrzymaniem nieruchomo ci stanowi cych mienie spó dzielni, przys uguje
roszczenie do spó dzielni o ponowne ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, je eli sp aci spó dzielni ca e zad enie wynikaj ce z nieuiszczania tych op at wraz
z odsetkami.
9. Roszczenie, o którym mowa w ust. 7, przys uguje tylko wtedy, je eli wcze niej nie zosta
ustanowiony tytu prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez
spó dzielni tytu u prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opró nienie lokalu przez osob ,
której spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygas o.

2. Spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu
§ 55
W budynkach stanowi cych w asno Spó dzielni - cz onkowie Spó dzielni, którzy w dniu 24 kwietnia
2001 r. posiadali przydzia lokalu wydany przed tym terminem zachowuj spó dzielcze w asno ciowe
prawo do tego lokalu.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 56
Spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
Zbycie w asno ciowego spó dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego obejmuje tak e wk ad
budowlany. Dopóki prawo to nie wyga nie zbycie samego wk adu jest niewa ne.
Umowa zbycia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego powinna by
zawarta w formie aktu notarialnego.
Zbycie prawa do cz ci lokalu jest niewa ne.
Przedmiotem zbycia mo e by u amkowa cz
spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu
mieszkalnego. Pozosta ym wspó uprawnionym z tytu u w asno ciowego prawa do lokalu
przys uguje prawo pierwokupu.
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6. Nabywca spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu staje si cz onkiem spó dzielni,
z zastrze eniem § 6 Statutu. Dotyczy to równie spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca
zawiadamia niezw ocznie spó dzielni o nabyciu prawa.
§ 57
Spó dzielnia prowadzi rejestr lokali dla których zosta y za one oddzielne ksi gi wieczyste.
§ 58
1. Je eli spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu przesz o na kilku spadkobierców, powinni oni
w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku wyznaczy spo ród siebie pe nomocnika w celu
dokonywania czynno ci prawnych zwi zanych z wykonywaniem tego prawa, cznie z zawarciem
w ich imieniu umowy o przeniesieniu w asno ci lokalu.
2. W razie mierci jednego z ma onków, którym spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu
przys uguje wspólnie, ust. 1 stosuje si odpowiednio.
3. W razie bezskutecznego up ywu terminu okre lonego w ust. 2, na wniosek spadkobierców lub
Spó dzielni s d w post powaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela reprezentuj cego
spadkobierców wobec Spó dzielni.
§ 59
1. W przypadku d ugotrwa ych zaleg ci z zap at op at, o której mowa w § 103 Statutu, ra cego
lub uporczywego wykraczania osoby korzystaj cej z lokalu przeciwko obowi zuj cemu
porz dkowi domowemu albo niew ciwego zachowania tej osoby czyni cego korzystanie
z innych lokali lub nieruchomo ci wspólnej uci liwym, przepis art. 16 ustawy z dnia
24 czerwca 1994r. o w asno ci lokali (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 716) stosuje si odpowiednio.
2. Z daniem, o którym mowa w tym przepisie wyst puje Zarz d Spó dzielni na wniosek Rady
Nadzorczej.
3. W wypadku wyga ni cia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu Spó dzielnia wyp aca
osobie uprawnionej warto rynkow lokalu. Przys uguj ca osobie uprawnionej warto rynkowa,
ustalona w sposób przewidziany w ust. 4, nie mo e by wy sza od kwoty, jak Spó dzielnia
uzyska od osoby obejmuj cej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spó dzielni ,
zgodnie z postanowieniami regulaminu uchwalonego przez Rad Nadzorcz .
4. Z warto ci rynkowej lokalu potr ca si niewniesion przez osob , której przys ugiwa o
spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu, cz
wk adu budowlanego, a w wypadku gdy nie
zosta sp acony kredyt zaci gni ty przez Spó dzielni na sfinansowanie kosztów budowy danego
lokalu - potr ca si kwot niesp aconego kredytu wraz z odsetkami.
5. Warunkiem wyp aty warto ci spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu jest opró nienie
lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 UoSM.
§ 60
Do egzekucji ze spó dzielczego w asno ciowo prawa do lokalu stosuje si odpowiednio przepisy
o egzekucji z nieruchomo ci.
§ 61
1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezp atne u ywanie przez cz onka spó dzielczego
asno ciowego prawa do lokalu w ca ci lub cz ci nie wymaga zgody Spó dzielni, chyba e
by oby to zwi zane ze zmian sposobu korzystania z lokalu lub zmian przeznaczenia lokalu b
jego cz ci. Je eli wynaj cie lub oddanie w bezp atne u ywanie mia oby wp yw na wysoko
op at na rzecz Spó dzielni, cz onek obowi zany jest do pisemnego powiadomienia Spó dzielni
o tej czynno ci.
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2. Umowy zawarte przez cz onka w sprawie korzystania z lokalu lub jego cz ci wygasaj najpó niej
z chwil wyga ni cia spó dzielczego prawa do tego lokalu.
§ 62
Postanowienia niniejszego rozdzia u stosuje si do spó dzielczych w asno ciowych praw do lokali
mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym do prawa do miejsc postojowych w gara ach
wielostanowiskowych.

3. Prawo odr bnej w asno ci
§ 63
1. Z osob ubiegaj
si o ustanowienie odr bnej w asno ci lokalu w nowo budowanych
inwestycjach, Spó dzielnia zawiera umow o budow lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewa no ci, powinna zobowi zywa strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu
umowy o ustanowienie odr bnej w asno ci tego lokalu, a ponadto powinno zawiera :
1) zobowi zanie osoby, o której mowa w ust. 1 do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego
w cz ci przypadaj cej na jej lokal przez wniesienie wk adu budowlanego oraz do
uczestniczenia w innych zobowi zaniach Spó dzielni zwi zanych z budow ,
2) okre lenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadnia inwestycyjnego, które b dzie
stanowi podstaw ustalenia wysoko ci kosztów budowy lokalu,
3) okre lenie zasad ustalania wysoko ci kosztów budowy lokalu,
4) postanowienia okre laj ce rodzaj, po enie i wielko
lokalu oraz pomieszcze
przynale nych, termin przekazania cz onkowi lokalu do u ytku oraz wysoko ci i terminy
wp aty zaliczek na wk ad budowlany,
5) okre lenie warunków rozwi zania umowy o budow .
2. Osoba, o którym mowa w ust. 1, wnosi wk ad budowlany wed ug zasad okre lonych w Statucie
i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysoko ci odpowiadaj cej ca ci kosztów budowy
przypadaj cych na jego lokal. Je eli cz
wk adu budowlanego zosta a sfinansowana
z zaci gni tego przez Spó dzielni kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu,
cz onek jest obowi zany do sp aty tego kredytu wraz z odsetkami w cz ci przypadaj c na jego
lokal.
§ 64
1. Z chwil zawarcia umowy o budow lokalu powstaje ekspektatywa w asno ci. Ekspektatywa
asno ci jest zbywalna wraz z wk adem budowlanym albo jego wniesion cz ci , przechodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy w asno ci lokalu obejmuje równie wniesiony wk ad budowlany lub jego
cz .
3. Umowa zbycia ekspektatywy w asno ci powinna by zwarta w formie aktu notarialnego.
§ 65
Spó dzielnia ustanawia na rzecz osoby o której mowa w § 63 ust. 1 Statutu albo nabywcy
ekspektatywy w asno ci odr bn w asno lokalu w formie aktu notarialnego zawartego pomi dzy
cz onkiem a Spó dzielni w terminie 2 miesi cy po jego wybudowaniu, a je eli na podstawie
odr bnych przepisów jest wymagane pozwolenie na u ytkowanie, w terminie 2 miesi cy od uzyskania
pozwolenia na u ytkowanie.
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§ 66
1. Umowa o ustanowienie odr bnej w asno ci lokali mo e by zawarta przez Spó dzielni cznie ze
wszystkimi, osobami którzy ubiegaj si o ustanowienie takiego prawa wraz ze zwi zanymi z nim
udzia ami w nieruchomo ci. W takim wypadku wysoko udzia ów w nieruchomo ci wspólnej
okre la ta umowa.
2. Nieruchomo , z której wyodr bnia si w asno lokali, mo e by zabudowana równie wi cej ni
jednym budynkiem, stosownie do postanowie umowy, o której mowa w ust. 1.
§ 67
Ustanowienie odr bnej w asno ci lokalu mo e nast pi na rzecz ma onków albo osób wskazanych
przez osob , o której mowa w § 63 ust. 1 Statutu, które wspólnie z ni ubiegaj si o ustanowienie
takiego prawa.
§ 68
Postanowienia niniejszego rozdzia u stosuje si odpowiednio do u amkowego udzia u we
wspó asno ci gara u wielostanowiskowego.

4. Najem lokali
§ 69
1. Spó dzielnia mo e wynajmowa lokale mieszkalne:
1) wybudowane specjalnie z przeznaczeniem na wynajem,
2) inne lokale uprzednio wolne w sensie prawnym, do których nie zosta y ustanowione
spó dzielcze prawa do lokalu lub prawa do odr bnej w asno ci lokalu.
2. Spó dzielnia mo e wynajmowa lokale cz onkom Spó dzielni i osobom nieb cym cz onkami
Spó dzielni. Pierwsze stwo wynaj cia lokalu przys uguje cz onkom Spó dzielni.
3. Tryb wynajmowania lokali okre la regulamin uchwalony przez Rad Nadzorcz .
§ 70
Do najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowi cych w asno spó dzielni mieszkaniowej maj
zastosowanie przepisy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z pó n. zm.).
§ 71
1. Spó dzielnia mo e wynajmowa osobom fizycznym i prawnym lokale u ytkowe, gara e, miejsca
postojowe w gara u wielostanowiskowym wolne w sensie prawnym.
2. Dobór najemców lokali u ytkowych nast puje w drodze przetargu przeprowadzonego wed ug
zasad okre lonych przez Rad Nadzorcz .
3. Warunki wynajmu lokali u ytkowych s okre lone w umowie zawieranej przez Spó dzielni
z najemc . Umowa najmu wymaga formy pisemnej.
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VII.

ZASADY WNOSZENIA WK ADÓW ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA

1. Przepisy ogólne
§ 72
Osoby, które oczekuj na ustanowienie na ich rzecz spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego lub prawa odr bnej w asno ci lokalu s obowi zane uczestniczy w kosztach budowy
lokali przez wnoszenie odpowiednio wk adów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych
zobowi zaniach Spó dzielni zwi zanych z budow .
§ 73
1. Ustalenie kosztów inwestycji i poszczególnych lokali dokonuje si w oparciu o regulamin
uchwalony przez Rad Nadzorcz zawieraj cy:
1) okre lenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizacj którego odpowiada Spó dzielnia,
2) okre lenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
3) okre lenie, które koszty maja by ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla ka dego
budynku (koszty bezpo rednie), a które s ewidencjonowane wspólnie dla wi kszej ilo ci
budynków i rozliczane metodami po rednimi,
4) okre lenie metody rozgraniczenia kosztów budowy cz ci mieszkalnej oraz lokali o innym
przeznaczeniu, je eli takie s budowane w budynku mieszkalnym,
5) okre lenie, które sk adniki kosztów budowy cz ci mieszkalnej s rozliczane na poszczególne
mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni u ytkowej, a które s kalkulowane
indywidualnie dla ka dego mieszkania,
6) okre lenie zasad partycypowania przez cz onków w kosztach budowy infrastruktury,
7) ustalenie zasad obci
poszczególnych mieszka i lokali o innym przeznaczeniu, z tytu u ich
atrakcyjno ci.
2. Wst pne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których maj by ustanowione prawa
okre lone w §63, stanowi podstaw do ustalenia przez Spó dzielni w umowach o budow lokalu
zawieranych z cz onkami, wysoko ci zaliczki na wk ad budowlany.
3. Rozliczenie kosztów budowy w oparciu o ca
poniesionych kosztów budowy przypadaj cych
na lokal nast puje w terminie:
1) 6 miesi cy od dnia oddania budynku do u ytkowania w przypadku wk adu mieszkaniowego,
2) 3 miesi cy od dnia oddania budynku do u ytkowania w przypadku wk adu budowlanego,
4. Dokonane rozliczenie kosztów budowy, o którym mowa w ust. 3 zatwierdzane jest przez Zarz d
w formie uchwa y.

2. Wk ady mieszkaniowe
§74
1. Osoba ubiegaj ca si o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
wnosi wk ad mieszkaniowy w wysoko ci odpowiadaj cej ró nicy mi dzy kosztem budowy
przypadaj cym na jej lokal, a uzyskan przez Spó dzielni pomoc ze rodków publicznych lub
z innych rodków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy. Je eli cz
wk adu
mieszkaniowego zosta a sfinansowana z zaci gni tego przez Spó dzielni kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowi zana uczestniczy w sp acie
kredytu wraz z odsetkami w cz ci przypadaj cej na jej lokal.

26

2. Osoba zawieraj ca umow o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, do którego wygas o prawo przys uguj ce innej osobie, wnosi wk ad mieszkaniowy
w wysoko ci wk adu wyp aconego lub wk adu, jaki b dzie przys ugiwa osobie uprawnionej oraz
zobowi zuje si do sp aty d ugu obci aj cego ten lokal z tytu u zaci gni tego przez Spó dzielni
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
§ 75
Je li mi dzy dat wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu a dat ustanowienia
nowego prawa do tego lokalu uleg a zmianie warto rynkowa lokalu, osoba zawieraj ca umow
o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wk ad mieszkaniowy
zwaloryzowany wed ug warto ci rynkowej lokalu.
§ 76
Cz onek Spó dzielni, któremu przys uguje spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
w przypadku modernizacji budynku jest obowi zany uzupe ni wk ad mieszkaniowy.

3. Wk ady budowlane
§ 77
Osoba ubiegaj ca si o prawo odr bnej w asno ci lokalu, do którego wygas o spó dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego lub spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu, przys uguj ce innej
osobie, wnosi wk ad budowlany w wysoko ci odpowiadaj cej rynkowej warto ci lokalu na dzie
zawarcia umowy o ustanowienie odr bnej w asno ci.
§ 78
1. Osoba ubiegaj ca si o ustanowienie odr bnej w asno ci lokalu, wnosi wk ad budowlany
w wysoko ci pokrywaj cej koszty zadania inwestycyjnego w cz ci przypadaj cej na jego lokal.
2. W przypadku nieterminowych wp at wymaganego wk adu budowlanego Spó dzielnia nalicza
ustawowe odsetki.
3. Je eli cz
wk adu budowlanego zosta a sfinansowana z zaci gni tego przez Spó dzielni
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, cz onek jest obowi zany do sp aty tego
kredytu wraz z odsetkami w cz ci przypadaj cej na jego lokal.

4. Rozliczenia w razie wyga ni cia prawa do lokalu
§ 79
W przypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego finansowanego
przy udziale kredytu komercyjnego, stosuje si odpowiednio postanowienia § 51 ust 5-9 Statutu.
§ 80
1. W przypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, gdy ten lokal nie
podlega zbyciu w drodze przetargu, Spó dzielnia zwraca, zgodnie z postanowieniami statutu,
osobie uprawnionej wniesiony wk ad mieszkaniowy albo jego wniesion cz , zwaloryzowane
wed ug warto ci rynkowej lokalu (operat szacunkowy). W rozliczeniu tym nie uwzgl dnia si
ugu obci aj cego cz onka z tytu u przypadaj cej na niego cz ci zaci gni tego przez
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spó dzielni kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
Warunkiem wyp aty warto ci wk adu mieszkaniowego albo jego cz ci jest opró nienie lokalu.
2. Warunkiem zwrotu warto ci wk adu mieszkaniowego albo jego cz ci, o którym mowa w ust. 1
jest:
1) wniesienie wk adu mieszkaniowego przez cz onka spó dzielni i zawarcie umowy
o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego
wygas o prawo przys uguj ce innej osobie;
2) opró nienie lokalu, chyba e cz onek spó dzielni zawieraj cy umow o ustanowienie
spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygas o prawo
przys uguj ce innej osobie, wyrazi pisemn zgod na dokonanie wyp aty pomimo
nieopró nienia lokalu.
3. Z wk adu mieszkaniowego potr ca si kwoty zaleg ych op at, o których mowa w § 103 Statutu,
a tak e koszty okre lenia warto ci rynkowej lokalu.
4. Osoba zawieraj ca umow o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, do którego wygas o prawo przys uguj ce innej osobie, wnosi wk ad mieszkaniowy
w wysoko ci, o której mowa w ust. 1, oraz zobowi zuje si do sp aty d ugu obci aj cego t
osob z tytu u przypadaj cej na ni cz ci zaci gni tego przez spó dzielni kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
§ 81
W przypadku rozwi zania umowy o budow lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie
spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odr bnej w asno ci lokalu, Spó dzielnia zwraca
uprawnionej osobie wniesion cz
wk adu mieszkaniowego lub budowlanego, w wysoko ci
(nominalnej) wp aconej cz ci zaliczki na wk ad mieszkaniowy lub budowlany po potr ceniu op aty
okre lonej w § 9 ust 2 Statutu.

VIII.

PRZEKSZTA CENIE TYTU ÓW PRAWNYCH DO LOKALI

1. Przeniesienie w asno ci lokalu, do którego cz onkowi przys uguje spó dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego
§ 82
1. Na pisemne danie cz onka, któremu przys uguje spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, Spó dzielnia jest obowi zana zawrze z tym cz onkiem umow przeniesienia
asno ci lokalu po dokonaniu przez niego:
1) sp aty przypadaj cej na jego lokal cz ci kosztów budowy b cych zobowi zaniami
Spó dzielni, w tym w szczególno ci odpowiedniej cz ci zad enia kredytowego wraz
z odsetkami z zastrze eniem pkt 2;
2) sp aty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w cz ci przypadaj cej na jego lokal,
o ile Spó dzielnia skorzysta a z pomocy podlegaj cej odprowadzeniu do bud etu pa stwa
uzyskanej ze rodków publicznych lub z innych rodków;
3) sp aty zad enia z tytu u op at, o których mowa w § 103 Statutu.
2. Spó dzielnia zawiera umow , o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesi cy od dnia z enia
wniosku przez osob uprawnion , chyba e nieruchomo posiada nieuregulowany stan prawny
w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami lub
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Spó dzielni nie przys uguje prawo w asno ci lub u ytkowania wieczystego gruntu, na którym
wybudowa a sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogó czynno ci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy,
o której mowa w ust. 1, oraz koszty s dowe w post powaniu wieczystoksi gowym obci aj
cz onka spó dzielni, na rzecz którego spó dzielnia dokonuje przeniesienia w asno ci lokalu.
§ 83
1. Koszty prac przygotowawczych niezb dnych do przeniesienia w asno ci lokali ponosz w ca ci
cz onkowie Spó dzielni ubiegaj cy si o przeniesienie w asno ci lokalu, bez wzgl du czy
w wyniku tych prac nast pi przeniesienie w asno ci na rzecz cz onka, czy te w dalszej fazie
post powania cz onek cofnie, czy te uchyli si skutecznie od o wiadczenia woli w przedmiocie
przeniesienia w asno ci lokalu.
2. Cz onek wnioskuj cy o zmian tytu u prawnego do lokalu jest obowi zany wp aci nale no ci
warunkuj ce t zmian tytu u, w terminie ustalonym przez Zarz d Spó dzielni. Termin ten
powinien by podany w pisemnym zawiadomieniu osoby zainteresowanej.
§ 84
1. Spó dzielnia zawiera umowy o przeniesienie w asno ci lokalu w terminie okre lonym
w § 82 Statutu, pod warunkiem uregulowania przez cz onka wszystkich kosztów i op at
zawi zanych ze zmian tytu u prawnego do lokalu.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogó czynno ci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy,
o której mowa w ust. 1 oraz koszty s dowe w post powaniu wieczystoksi gowym obci aj
cz onka Spó dzielni, na rzecz którego Spó dzielnia dokonuje przeniesienia w asno ci lokalu.

Warto

§ 85
rynkow okre la si na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomo ciami.

§ 86
Po mierci cz onka Spó dzielni, który wyst pi z daniem przeniesienia w asno ci lokalu okre lonym
w § 82 Statutu, je eli brak jest osób uprawnionych, o których mowa w § 54 ust. 1 Statutu, jego
spadkobiercy mog
da przeniesienia na nich w asno ci lokalu nawet, je eli aden z nich nie jest
cz onkiem Spó dzielni. W tym przypadku nie stosuje si postanowie dotycz cych rozliczenia z tytu u
wk adu oraz uznaje si , i wniosek o przeniesienie w asno ci lokalu zosta z ony w dniu pierwszego
wyst pienia z daniem przez cz onka Spó dzielni.

2. Przeniesienie w asno ci lokalu, do którego cz onkowi przys uguje spó dzielcze w asno ciowe
prawo do lokalu mieszkalnego, u ytkowego, gara u
§ 87
1. Na pisemne danie cz onka, któremu przys uguje spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu,
Spó dzielnia mieszkaniowa jest obowi zana zawrze z tym cz onkiem umow przeniesienia
asno ci lokalu po dokonaniu przez niego:
1) sp aty przypadaj cej na jego lokal cz ci zobowi za Spó dzielni zwi zanych z budow ,
w tym w szczególno ci odpowiedniej cz ci zad enia kredytowego Spó dzielni wraz
z odsetkami,
2) sp aty przypadaj cych na jego lokal zobowi za Spó dzielni z tytu u kredytów i po yczek
zaci gni tych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomo ci, w której znajduje si
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lokal,
3) sp aty zad enia z tytu u op at, o których mowa w § 103 Statutu.
2. Spó dzielnia zawiera umow , o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesi cy od dnia z enia
wniosku przez osob uprawnion , chyba e nieruchomo posiada nieuregulowany stan prawny
w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami lub
Spó dzielni nie przys uguje prawo w asno ci lub u ytkowania wieczystego gruntu, na którym
wybudowa a sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogó czynno ci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy,
o której mowa w ust. 1 oraz koszty s dowe w post powaniu wieczystoksi gowym obci aj
cz onka Spó dzielni, na rzecz którego Spó dzielnia dokonuje przeniesienia w asno ci lokalu.
§ 88
Po mierci cz onka Spó dzielni, który wyst pi z daniem przeniesienia w asno ci lokalu okre lonym
w § 87 Statutu jego spadkobiercy mog
da przeniesienia na nich w asno ci lokalu, nawet je eli
aden z nich nie jest cz onkiem Spó dzielni. W tym przypadku uznaje si , i wniosek o przeniesienie
asno ci lokalu zosta z ony w dniu pierwszego wyst pienia z daniem przez cz onka.
§ 89
1. Z chwil zawarcia umowy przeniesienia w asno ci lokalu, do którego cz onkowi przys ugiwa o
spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu u ytkowego, w tym spó dzielcze prawo do gara u,
hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obci aj nieruchomo ci
powsta e w wyniku zawarcia umowy przeniesienia w asno ci lokalu.
2. Wierzyciel, którego wierzytelno w dniu zawarcia umowy przeniesienia w asno ci lokalu by a
zabezpieczona hipotek na ograniczonym prawie rzeczowym, mo e dochodzi zaspokojenia
z lokalu stanowi cego odr bn w asno , powsta w wyniku zawarcia tej umowy.
§ 90
Do istniej cych w dniu 24 kwietnia 2001 r. praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych
budowanych w celu przeniesienia ich w asno ci na rzecz cz onków, stosuje si odpowiednio przepisy
rozdzia u 21 Ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó dzielniach mieszkaniowych
oraz niektórych innych ustaw. Do czasu przeniesienia w asno ci na rzecz cz onka Spó dzielni maj
zastosowanie zasady:
1) je eli prawo do domu jednorodzinnego przesz o na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie
jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczy spo ród siebie pe nomocnika w celu
dokonywania czynno ci prawnych zwi zanych z wykonywaniem tego prawa, w cznie
z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie w asno ci domu. W razie bezskutecznego
up ywu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spó dzielni, s d w post powaniu
nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. Pe nomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do
udzia u w Walnym Zgromadzeniu Cz onków Spó dzielni,
2) w razie mierci jednego z ma onków, którym prawo do domu jednorodzinnego przys ugiwa o
wspólnie, przepis pkt 1 stosuje si odpowiednio,
3) po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wk adów budowlanych,
wniesieniu przez cz onków tych wk adów b
tez ich cz ci i przej ciu zobowi za Spó dzielni
pokrywaj cych reszt nale no ci z tytu u wk adów, Spó dzielnia przenosi na cz onków w asno
przydzielonych domów wraz z prawami do dzia ek,
4) przeniesienie w asno ci domu mo e nast pi tak e na rzecz spadkobierców cz onka lub
ma onków, je eli prawo do domu przys uguje im obojgu,
5) cz onkowie, oprócz wk adu budowlanego, obowi zani s pokry koszty przeniesienia w asno ci
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domu, a tak e udzia w kosztach likwidacji Spó dzielni, o ile przeniesienie w asno ci nast puje
w ramach post powania likwidacyjnego.

3. Przeniesienie u amkowego udzia u we wspó

asno ci gara u wielostanowiskowego

§ 91
Na pisemne
danie cz onka, któremu przys uguje prawo do miejsca postojowego
w wielostanowiskowym gara u, Spó dzielnia jest obowi zana przenie na tego cz onka u amkowy
udzia we wspó asno ci tego gara u, przy zachowaniu zasady, e udzia y przypadaj ce na ka de
miejsce postojowe s równe, po dokonaniu:
1) sp aty przypadaj cej na jego lokal cz ci zobowi za Spó dzielni zwi zanych z budow , w tym
w szczególno ci odpowiedniej cz ci zad enia kredytowego Spó dzielni wraz z odsetkami,
2) sp aty przypadaj cych na jego lokal zobowi za Spó dzielni z tytu u kredytów i po yczek
zaci gni tych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomo ci, w której znajduje si lokal,
3) sp aty zad enia z tytu u op at, o których mowa w § 103 Statutu.
§ 92
Koszty ustanowienia odr bnej w asno ci wielostanowiskowego gara u stanowi cego wspó asno
cz onków oraz koszty za enia ksi gi wieczystej dla lokalu i wpis do ksi gi wieczystej pokrywaj
w odpowiednich u amkowych cz ciach ci cz onkowie, na rzecz których Spó dzielnia przenosi
amkowy udzia we wspó asno ci tego gara u zgodnie z art. 1715 UoSM.
§ 93
Po mierci cz onka Spó dzielni, który wyst pi z daniem przeniesienia u amkowego udzia u we
wspó asno ci gara u, jego spadkobiercy mog
da przeniesienia na nich udzia u we
wspó asno ci gara u, nawet je eli aden z nich nie jest cz onkiem Spó dzielni. W tym przypadku
uznaje si , i wniosek o przeniesienie w asno ci lokalu zosta z ony w dniu pierwszego wyst pienia
z daniem przez cz onka Spó dzielni.

IX. GOSPODARKA SPÓLDZIELNI

1. Postanowienia ogólne
§ 94
1. Spó dzielnia prowadzi dzia alno gospodarcz na zasadach rozrachunku gospodarczego przy
zapewnieniu korzy ci cz onkom Spó dzielni.
2. Zasady gospodarowania okre laj ce ponoszone koszty i ich rozliczanie w dzia alno ci
eksploatacyjnej, funduszu remontu zasobów mieszkaniowych, inwestycyjnej, dzia alno ci
konserwacyjno-remontowych ustala Rada Nadzorcza w formie regulaminów.
§ 95
Spó dzielnia mo e korzysta z kredytów bankowych i po yczek do wysoko ci nieprzekraczaj cej
najwy szej sumy zobowi za , Spó dzielnia mo e zaci ga , oznaczonej przez Walne Zgromadzenie
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Cz onków Spó dzielni. Zaci gni cie przez Spó dzielni kredytu lub po yczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej.
§ 96
Spó dzielnia prowadzi rachunkowo
i sporz dza sprawozdania zgodnie z powszechnie
obowi zuj cymi przepisami. Szczegó owe zasady ewidencji ksi gowej okre la zak adowy plan kont
zatwierdzony przez Zarz d Spó dzielni.
§ 97
1. Spó dzielnia tworzy fundusze w asne:
1) fundusz zasobowy – powstaj cy z op aty rejestracyjnej, podzia u nadwy ki bilansowej
i innych róde okre lonych w odr bnych przepisach.
2) fundusz wk adów mieszkaniowych i budowlanych wnoszonych przez cz onków lub osoby
ubiegaj ce si o ustanowienie praw do lokali,
2. Spó dzielnia tworzy fundusze celowe okre lone odr bnymi przepisami,
1) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obci aj koszty
gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowi zek wiadczenia na fundusz dotyczy cz onków
spó dzielni oraz w cicieli lokali nieb cych cz onkami spó dzielni.
3) fundusz spo eczno – kulturalny,
4) fundusz samorz dowy,
5) fundusz wiadcze socjalnych.
2. Szczegó owe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7,
okre laj regulaminy uchwalane przez Rad Nadzorcz .
§ 98
Strat bilansow Spó dzielni pokrywa si w pierwszej kolejno ci z funduszu zasobowego, a nast pnie
ze rodków gromadzonych na funduszu udzia owym przed dat wej cia w ycie ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spó dzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postepowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo spó dzielcze tj. przed dniem 9 wrze nia 2017 r. oraz z funduszu
remontowego.
§ 99
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Po zako czeniu roku Zarz d sporz dza roczne
sprawozdanie finansowe, w tym bilans i rachunek wyników.
2. Roczne sprawozdanie podlega badaniu przez bieg ego rewidenta zgodnie z ustaw
o rachunkowo ci. Uchwa w tym przedmiocie podejmuje Rada Nadzorcza.
§ 100
1. Nadwy ka bilansowa powsta a z dzia alno ci finansowej i operacyjnej Spó dzielni, pomniejszona
o zap acony podatek dochodowy od osób prawnych i inne zobowi zania Spó dzielni, podlega
podzia owi na podstawie uchwa y walnego zgromadzenia.
2. Nadwy
bilansow Spó dzielni przeznacza si na:
1) zwi kszenie funduszu zasobowego,
2) pokrywanie wydatków zwi zanych z eksploatacj , remontami i utrzymanie nieruchomo ci
w zakresie obci aj cym cz onków Spó dzielni.
3) zwi kszenie ogólnego funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych,
4) dzia alno spo eczno-kulturaln i o wiatow .
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2. Zarz dzanie nieruchomo ciami
§ 101
Spó dzielnia gospodaruje zasobami mieszkaniowymi powierzonymi jej z mocy ustawy lub na
podstawie odr bnych umów, a w szczególno ci:
1) Nieruchomo ciami stanowi cymi mienie Spó dzielni,
2) nieruchomo ciami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej jeden
samodzielny lokal stanowi w asno Spó dzielni,
3) nieruchomo ciami co do których podj to uchwa o której mowa w art. 26 ust. 2 UoSM,
4) lokalami stanowi cymi odr bn w asno , po onymi w obr bie nieruchomo ci, o których mowa
w pkt 2.
§ 102
1. Podstawow jednostk gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spó dzielni jest nieruchomo
zabudowana, stanowi ca przedmiot oddzielnej uchwa y Zarz du, podj tej na podstawie art. 42
i 43 UoSM, zwana dalej „nieruchomo ci ”.
2. Od dnia ustanowienia w nieruchomo ci, o której mowa w ust. 1, odr bnej w asno ci co najmniej
jednego lokalu, nieruchomo ta staje si „nieruchomo ci wspóln ” w rozumieniu art. 3 ust. 2
Ustawy o w asno ci lokali.
3. Spó dzielnia obowi zana jest do prowadzenia odr bnie dla ka dej nieruchomo ci ewidencji
i rozliczenia przychodów i kosztów zwi zanych z utrzymaniem i eksploatacj tej nieruchomo ci,
w tym równie ewidencji wp ywów i wydatków na poczet funduszu remontowego.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

§ 103
Cz onkowie Spó dzielni, którym przys uguj spó dzielcze prawa do lokali s obowi zani
uczestniczy w pokrywaniu kosztów zwi zanych z eksploatacj i utrzymaniem nieruchomo ci
w cz ciach przypadaj cych na ich lokale, eksploatacj i utrzymaniem nieruchomo ci
stanowi cych mienie Spó dzielni poprzez uiszczanie op at
Cz onkowie Spó dzielni b cy w cicielami lokali s zobowi zani uczestniczy w pokrywaniu
kosztów zwi zanych z eksploatacj i utrzymaniem ich lokali, eksploatacj i utrzymaniem
nieruchomo ci wspólnej, a tak e eksploatacj i utrzymaniem nieruchomo ci stanowi cych mienie
Spó dzielni poprzez uiszczanie op at.
ciciele lokali nieb cy cz onkami Spó dzielni s obowi zani uczestniczy w pokrywaniu
kosztów zwi zanych z eksploatacj i utrzymaniem ich lokali, eksploatacj i utrzymaniem
nieruchomo ci wspólnej. S oni równie obowi zani uczestniczy w wydatkach zwi zanych
z eksploatacj i utrzymaniem nieruchomo ci stanowi cych mienie Spó dzielni, które s
przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkuj ce w okre lonych budynkach.
Obowi zki te wykonuj przez miesi czne op aty na takich samych zasadach jak cz onkowie
Spó dzielni.
Cz onkowie spó dzielni uczestnicz w kosztach zwi zanych z dzia alno ci spo eczn , o wiatow
i kulturaln prowadzon przez spó dzielni .
ciciele lokali nieb cy cz onkami Spó dzielni mog korzysta odp atnie z dzia alno ci
kulturalno-o wiatowej prowadzonej przez Spó dzielni , na podstawie odr bnie zawartych umów.
Najemcy lokali wnosz na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomo ci czynsze
najmu ustalane wed ug zasad okre lonych w umowie najmu. Najemca obowi zany jest tak e do
wnoszenia comiesi cznych op at na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzewania
wody, dostawy wody i odprowadzania cieków oraz wywozu nieczysto ci sta ych.
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3. Ustalanie i wnoszenie op at za u ywanie lokali
§ 104
1. Wysoko op at, o których mowa w § 103, ustalana jest na podstawie kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi przewidzianych do poniesienia w danym roku w skali wyodr bnionej
nieruchomo ci jednobudynkowej lub wielobudynkowej.
2. Szczegó owe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich
rozliczenia oraz zasady ustalania wysoko ci op at za lokale okre la regulamin uchwalony przez
Rad Nadzorcz .
3. Ró nica mi dzy kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomo ci, zarz dzanej przez
spó dzielni , o której mowa w ust. 1, a przychodami z op at, o których mowa w § 103 Statutu,
zwi ksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomo ci
w roku nast pnym.
§ 105
1. Obowi zek wnoszenia op at za u ywanie lokali powstaje od dnia postawienia lokalu do
dyspozycji cz onka Spó dzielni.
2. Op aty, o których mowa w § 103 Statutu, powinny by uiszczane co miesi c z góry do dnia
15 ka dego miesi ca, w przypadku nieterminowego wnoszenia op at, Spó dzielnia b dzie pobiera
ustawowe odsetki za opó nienie od nast pnego dnia po up ywie wymaganego terminu.
§ 106
1. O zmianie wysoko ci op at Spó dzielnia jest obowi zana powiadomi pisemnie cz onków
Spó dzielni, oraz w cicieli lokali nieb cych cz onkami Spó dzielni, co najmniej na 14 dni
przed up ywem terminu wnoszenia op at, ale nie pó niej ni ostatniego dnia miesi ca
poprzedzaj cego ten termin. Zmiana wysoko ci op at wymaga uzasadnienia.
2. Spó dzielnia jest obowi zana na danie cz onka, oraz osób, o których mowa w ust.1, przedstawi
kalkulacj wysoko ci op at.
3. Cz onkowie Spó dzielni, oraz w ciciele nieb ce cz onkami Spó dzielni mog kwestionowa
zasadno zmiany wysoko ci op at bezpo rednio na drodze s dowej. W przypadku wyst pienia na
drog s dow ponosz oni op aty w dotychczasowej wysoko ci.

1.

2.

3.

1.

§ 107
Okres rozliczeniowy zu ywanych mediów tj., zu ycia wody, odprowadzania cieków i dostawy
energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszka wynosi 12 miesi cy i trwa od
01 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
Rozliczenie kosztów zu ycia wody i cieków dokonywana jest po zako czeniu okresu
rozliczeniowego – jeden raz w roku.
Rozliczenie kosztów zu ycia wody i cieków poza okresami rozliczeniowymi, mo liwe jest
w sytuacji zmiany u ytkownika lokalu.
Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dokonywane jest po zako czeniu okresu
rozliczeniowego – jeden raz w roku.
§ 108
ytkownicy lokalu wnosz miesi cznie zaliczki z tytu u zu ycia wody i odprowadzenia cieków
w wysoko ci ustalonej w Uchwale Rady Miasta zatwierdzaj cej taryfy zu ycia wody
i odprowadzenia cieków oraz w oparciu o przewidywan prognoz zu ycia.

