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STATUT 
 

BRZEZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
 
 

TEKST JEDNOLITY ZAWIERAJĄCY ZMIANY PRZYJĘTE PRZEZ  

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW  

BRZEZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

W DNIU 27.11.2007 R. 

I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA. 
 

§ 1 
Spółdzielnia nosi nazwę Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzezinach – zwana dalej 
Spółdzielnią. 
 

§ 2 
1. Siedzibą Spółdzielni są Brzeziny. 
2. Spółdzielnia działa na terenie miasta Brzeziny. 
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest określony. 
 

§ 3 
Celem Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz 
ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów 
jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. 
 

§ 4 
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest : 
1. budowanie i nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych  

lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 
2. budowanie i nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków odrębnej 

własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym 
przeznaczeniu, 

3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków 
własności tych domów. 

 

§ 5 
Dla realizacji zadań określonych w § 3 i 4 Spółdzielnia : 
1. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni jak również 

nieruchomościami stanowiącymi własność członków, 
2. może zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia ani mienia jej członków, 
3. może prowadzić działalność oświatową i kulturalną, 
4. może prowadzić działalność inwestycyjną. 
 

§ 6 
1. Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z 

realizacją celu działania Spółdzielni, o którym mowa w § 3 i 4. 
2. Spółdzielnia może w tym celu tworzyć lub przystępować do innych organizacji 

gospodarczych. 
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3. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o prowadzeniu działalności 
gospodarczej, utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych jest 
Walne Zgromadzenie. 

 

§ 7 
1. Spółdzielnia może nabywać budynki w celu odsprzedaży znajdujących się w tych 

budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. 
2. Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia 

działalności o której mowa w ust. 1 jest  Walne Zgromadzenie 
 

§ 8 
1. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej 

członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej 
nieruchomości. 

2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom Spółdzielni i osobom nie 
będącymi członkami, do których nie może ustanowić spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu lub prawa odrębnej własności, ze względu na jego cechy techniczno-użytkowe 
lub brak popytu. 

3. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni, a innym 
osobom dopiero po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom. 

4. Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokali. 
5. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe w drodze 

konkursu ofert, którego zasady przeprowadzania ustala Rada Nadzorcza. 
Warunki wynajmu lokali użytkowych są określane w umowie zawieranej przez Spółdzielnię 
z najemcą. 

 
CZŁONKOWIE. 
 

§ 9 
1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności 

prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 
2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu 

albo prawo do odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi 
członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 

4. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z 
następujących wymagań: 
1) małżonek jest członkiem Spółdzielni, 
2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu 

lub unieważnienia małżeństwa, 
3) wskutek śmierci małżonka przypadło jej , lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące 

uprzednio obojgu małżonkom, 
4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, wspólnie 

z nimi zamieszkującą, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania 
członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem, 

5) nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze 
dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez 
Spółdzielnię, 

6) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego, 
7) oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: 

a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
b) ( skreślony ), 
c) prawa odrębnej własności lokalu. 

8) ( skreślony ). 
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§10 
1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. 

Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisana 
przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania przystępującego. Jeżeli przystępujący jest osobą prawną deklaracja 
powinna zawierać jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące 
wkładów.  

2. Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji wymagają formy pisemnej.  
3. Członek może w deklaracji w pisemnym oświadczeniu złożonym w Spółdzielni wskazać 

osobę, której Spółdzielnia zobowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego 
tytułu nie należy do spadku. 

4. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Spółdzielni. Przyjęcie powinno być 
stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez 
Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 

5. Uchwała o przyjęciu powinna być przez Zarząd podjęta w ciągu 1 miesiąca od daty 
złożenia deklaracji. Pisemne zawiadomienie o jej podjęciu należy doręczyć członkowi w 
terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. 
Uchwałę odmowną wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia w poczet członków należy 
doręczyć członkowi w terminie - jak wyżej. 

6. Od odmownej decyzji Zarządu Spółdzielni w sprawie przyjęcia w poczet członków, 
zainteresowanemu służy prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 
dni od daty otrzymania zawiadomienia.  
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy 
od daty jego wniesienia. 
Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym. 

  

      §11 
1. Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na zasadach ogólnych musi odpowiadać 

liczbie lokali mieszkalnych przewidzianych do budowy w wieloletnim planie inwestycyjnym 
Spółdzielni lub lokali mieszkalnych z odzysku. 

2. Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie zawartych 
umów o budowę lokalu w kolejności numerów tych umów. 

3. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1. członek ma prawo do uzyskania  
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu 
odzyskanego przez Spółdzielnię,  o ile w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie 
przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa. 

4. ( skreślony ), 
5. ( skreślony ), 
6. ( skreślony ), 
7. W przypadku odzyskania przez Spółdzielnię lokalu mieszkalnego Zarząd ogłasza przetarg 

na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia opróżnienia  
tego lokalu przez jego dotychczasowych użytkowników. Ogłoszenie o dacie oraz miejscu 
tego przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej  i na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni 
a wszystkich członków oczekujących zawiadamia się pisemnie na co najmniej 7 dni przed 
jego terminem. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący, którzy 
zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności tego lokalu.  
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. 
Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata 
wylicytowanej wartości lokalu. 
Szczegółowe postępowanie w tym zakresie reguluje Uchwała Rady Nadzorczej.  

8. ( skreślony ). 
 

§12 
1. Członkowi Spółdzielni przysługuje: 
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1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, 
2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach 

związanych z jej działalnością, 
3) ( skreślony ), 
4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i 

porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia, 
5) prawo żądania  w trybie określonym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia, 
6) prawo do zgłaszania projektów Uchwał, poprawek do projektów Uchwał oraz żądania 

zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego 
Zgromadzenia, 

7) prawo otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów 
Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych 
sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z 
osobami trzecimi, 

8) prawo zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z 
przepisami prawa lub Statutu, 

9) ( skreślony ), 
10) prawo przeglądania rejestru członków, 
11) ( skreślony ), 
12) prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw 

indywidualnych członków, 
13) ( skreślony ), 
14) prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych 

przez organy Spółdzielni, 
15) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich 

wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni, 
16) prawo zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu w trybie określonym 

Statutem Spółdzielni, 
17) prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem 

Spółdzielni, 
18) prawo żądania zawarcia umowy: 

a) ( skreślony ), 
b) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
c) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, 
d) przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu 

wielostanowiskowego. 
19) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem 
zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, 

20) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do 
lokalu, 

21) korzystanie z innych praw określonych w Statucie. 
2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści protokołów obrad , uchwał i innych 

dokumentów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych albo tajemnicę handlową. 

3. Koszty sporządzania odpisów dokumentów wymienionych w ust 1, z wyjątkiem Statutu i 
regulaminów uchwalonych na jego podstawie , pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o 
ich otrzymanie.  Wysokość tych kosztów  ustala Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej 
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   §13 
Członek Spółdzielni jest zobowiązany: 

1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 
2. współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem  efektywności jej działania, 
3. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 
4. wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany chyba,  że ubiega się o członkostwo 

współmałżonek członka, 
5. uiszczać terminowe opłaty za używane lokale, 
6. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na 

członka, 
7. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie, 
8. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 
9. udostępnić zajmowany lokal w celu wykonania koniecznych robót związanych z 

remontem lub modernizacją budynku, 
10. ( skreślony ), 
11. opróżnić zajmowany lokal w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia spółdzielczego prawa 

do lokalu mieszkalnego, 
12. w przypadku rozwodu w terminie jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia 

powiadomić Spółdzielnię o rozwodzie i rozstrzygnięciu komu przypadło spółdzielcze 
prawo do lokalu. 
W przypadku unieważnienia małżeństwa powyższe postanowienie stosuje się 
odpowiednio – jak wyżej, 

13. w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o lokal powiadomić Spółdzielnię o 
wszystkich istotnych zmianach mających znaczenie dla zawarcia   umowy o lokal, 

14. przestrzegać regulaminu porządku domowego, 
15. niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub 

zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, 
16. udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach również doraźnego przeglądu wyposażenia lokalu oraz ustalenia 
niezbędnych prac i ich wykonania, 

17. udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, 

18. udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń 
pomiarowych i podzielników oraz odczytów wskazań tych urządzeń, 

19. wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni. 
 
WPISOWE I UDZIAŁY. 
 

§14 
1. Wpisowe wynosi 100 zł. 
2. Udział wynosi 200 zł. 
3. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny jest zobowiązany zadeklarować co 

najmniej jeden udział, ubiegający się o garaż trzy udziały, ubiegający się o lokal użytkowy 
pięć udziałów.  

4. Osoba prawna ubiegająca się o lokal mieszkalny, garaż lub lokal użytkowy jest 
zobowiązana zadeklarować co najmniej dziesięć udziałów.  

5. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest zobowiązany wpłacić do Spółdzielni w 
terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie 
wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków. 

6. Przed zawarciem umowy o ustanowienie prawa do lokalu spółdzielczego, członek jest 
zobowiązany wnieść wkład mieszkaniowy ustalony w umowie. 

7. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
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8. Członek Spółdzielni – po ustaniu członkostwa może żądać zwrotu wpłat dokonanych na 
udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których 
zadeklarowania wymaga Statut). 

9. Zwrot udziałów określonych w ust. 8 następuje w ciągu 2 miesięcy po zatwierdzeniu przez  
Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z 
żądaniem. Wypłata udziałów następuje w Kasie Spółdzielni lub na konto bankowe – 
zgodnie z pisemnym oświadczeniem złożonym przez byłego członka. 

 
USTANIE CZŁONKOSTWA. 
 

§15 
Członkostwo Spółdzielni ustaje na skutek: 

1. wystąpienie członka, 
2. wykluczenie członka, 
3. wykreślenie członka, 
4. śmierci członka a w odniesieniu do osoby prawnej – w wypadku jej ustania. 

 

§16 
1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym 

Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie. 
2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. 
3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu 

wypowiedzenia, z tym dniem Zarząd wykreśla członka z rejestru. 
 

§17 
( skreślony ) 

 

§18 
1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy dalsze 

pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub z innymi 
obowiązującymi w Spółdzielni przepisami. 

2. Wykluczenie może nastąpić  gdy członek: 
1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom, 
2) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych Uchwał organów 

Spółdzielni, 
3) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, nie 

uiszcza opłat za zajmowany lokal za okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
4) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd co do okoliczności mającej znaczenie 

prawne w stosunkach między członkiem a Spółdzielnią, 
5) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem 

lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia 
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców lub wykracza w sposób 
rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym 
korzystanie z innych lokali. 

 

§ 19 
1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego 

niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków 
Spółdzielni. 

2. Wykreślenie może nastąpić gdy członek: 
1) nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału, 
2) posiada więcej niż jedno mieszkanie o statusie lokatorskim i na wezwanie Spółdzielni 

nie zlikwidował stanu sprzecznego z prawem, 
3) wyjechał na stałe za granicę, 
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4) przebywa na stałe w zamkniętym zakładzie leczniczym, 
5) nie przystąpił w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie do podpisania umowy 

określającej warunki ustanowienia prawa do lokalu mieszkalnego po utraceniu 
spółdzielczego prawa do lokalu lub ekspektatywy w wyniku podziału dorobku 
wspólnego w następstwie rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa. 

 

§20 
1. Wykluczenie i wykreślenie członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza, która powinna 

wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka przed podjęciem uchwały. 
2. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi 

zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie 
i terminie wniesienia odwołania do wszystkich części Walnego Zgromadzenia lub Sądu 
Zawiadomienie dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji i doręcza się 
członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym.  

      Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez   
niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

3. Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo: 
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do wszystkich części 

Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o 
wykluczeniu lub wykreśleniu, albo: 

2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia 
doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.  

4. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenie odwołania przez wszystkie 
części Walnego Zgromadzenia, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, 
o którym mowa w ust. 3 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej 
rozpatrzone. 

5. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia (wszystkich części) odwołania od 
uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma 
prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Odwołanie powinno być 
rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu 
dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek powinien być 
zawiadomiony o terminach wszystkich części Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy 
tygodnie przed  terminem jego pierwszej części. 

6. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, 

chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady 
Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia, 

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania 
od Uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia 
do sądu uchwały rady, 

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia, 
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady 

Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 21 
1.  Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni od dnia, w którym nastąpiła 

śmierć, a w przypadku uznania za zmarłego ze skutkiem - od daty zgonu wskazanej przez 
postanowienie sądu, a gdy chodzi o osobę prawną ze skutkiem - od jej ustania. 

2.   Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd. 
 

§ 21 1 
1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków, który zawiera ich imiona, nazwisko, miejsce 

zamieszkania lub siedzibę, wysokość zadeklarowanych i wpłaconych udziałów, wysokość 
wniesionych wkładów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę 
wypowiedzenia członkostwa lub jego ustania. 



 8

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek lub wierzyciel członka mają prawo przeglądać rejestr. 
3. Rejestr zawiera także stan zadłużenia członka na dzień 31 grudnia każdego roku z tytułu 

opłat związanych z korzystaniem z lokalu należnych Spółdzielni o ile przekroczy ono 3 
miesięczne naliczenie tych opłat – rejestr ten mogą oglądać tylko członkowie Spółdzielni. 

 
POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZ SPÓŁDZIELCZE. 
 

§22 
1. Wnioski członków skierowane do Spółdzielni jeżeli Statut nie stanowi inaczej, powinny być 

rozpatrywane przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana 
w ciągu 2 miesięcy od ich złożenia. 

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa 
Zarząd  jest zobowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia 
odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o 
skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży 
odwołania uchwała Zarządu staje się ostateczna. 

3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od 
dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w 
terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.  

4. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym w postępowaniu wewnątrz 
spółdzielczym jest ostateczna, od innych Uchwał Rady Nadzorczej członkowi przysługuje 
odwołanie do Walnego Zgromadzenia  w ciągu 30 dni od daty podjęcia, a  jeżeli Statut 
przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z 
uzasadnieniem.  
Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostało 
złożone co najmniej 30 dni przed posiedzeniem jego pierwszej części. 

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym ostateczna. 
Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 14 
dni od jej podjęcia. 

6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego 
terminu jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je 
wyjątkowymi okolicznościami. 

7. ( skreślony ) 
8. Postępowanie wewnątrz spółdzielcze ogranicza się do dwóch instancji. Decyzja podjęta w 

drugiej instancji jest ostateczna w tym postępowaniu. 
 
ORGANY SPÓŁDZIELNI. 

§23 
1. Organami Spółdzielni są : 

1) Walne zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) ( skreślony ) 
4) Zarząd. 

2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 punkty 2 i 4 dokonywane są w 
głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.     
Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. 

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów a 
przy równej ilości głosów zarządza się wśród tych kandydatów ponowne głosowanie. 

4. Przy obliczaniu wymaganej ilości głosów w wyborach do organów Spółdzielni i przy 
podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane 
za i przeciw. 

5. Tryb zwołania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał 
przez organy, określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów. 
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  1. WALNE ZGROMADZENIE.    
 

§ 24 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest 

podzielone na cztery części: 
1) część obejmująca członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach: 

Matuszewskiego 1, 2, 2a, Moniuszki 2, 4, 14/16, Piłsudskiego 9, 11, 15/23, 
2) część obejmująca członków Spółdzielni zamieszkujących w budynkach: 

Modrzewskiego 2, 2a, 2b, 8, 10, Głowackiego 4, 6, 6a, 8, Bohaterów Warszawy 3, 5, 
6, 7, 8, 

3) część obejmująca członków Spółdzielni zamieszkujących w  budynkach: Przedwiośnie 
1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 oraz Sienkiewicza 19 i 21, 

4) część obejmująca członków Spółdzielni zamieszkujących w budynkach: 
Kulczyńskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz członków oczekujących. 

2. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie zamieszkali 
w obrębie nieruchomości oraz członkowie oczekujący zgodnie z podziałem, o którym mowa 
w ust 1. 

3. Każdemu członkowi biorącemu udział w danej części Walnego Zgromadzenia przysługuje 
1 głos. 

4. W  każdej części Walnego Zgromadzenia  mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz 
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczości. 

5. ( skreślony ). 
 

§ 25 
( skreślony ) 

 

§ 26 
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy : 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, 
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie jej 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 z przedstawionego protokołu polustracyjnego z  
działalności Spółdzielni, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej / dochodu ogólnego /   
lub sposobu pokrycia strat, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej i inwestycji, 
przystępowania do innych organizacji gospodarczych i występowania z nich, 

7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może przyjąć, 
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyłączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni 

oraz  likwidacji Spółdzielni, 
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady, 
10) uchwalanie zmian Statutu, 
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku 

oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 
12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, 
13) wybór delegatów na zjazd organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, 
14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej. 
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§ 27 
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz w roku w takim terminie aby posiedzenie jego 

ostatniej części mogło się odbyć do 30 czerwca. 
2. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd w każdym 

czasie. 
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie: 

1) Rady Nadzorczej,  
2) co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków. 

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia  winno być złożone na piśmie z podaniem celu 
jego zwołania. 

5. Walne Zgromadzenie zwołane w przypadku wskazanym w ust 3 Zarząd zwołuje w takim 
terminie, aby jego pierwsza część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia 
wniesienia żądania . Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w 
którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni. 

6. Datę i miejsce obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo 
zwołujący zachowując w tym względzie porządek rotacyjny. 

 

§ 28 
1. O czasie, miejscu i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się 

członków zamieszkałych na terenie poszczególnych części pisemnie co najmniej 21 dni 
przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie 
powinno zawierać ponadto informację  o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i 
projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do 
zapoznania się z tymi dokumentami. 

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych 
spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni 
przed posiedzeniem jego pierwszej części. Projekt Uchwały zgłoszonej przez członków 
musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 

3. Zarząd i Rada Nadzorcza mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia 
oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia. 

4. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych stosownie do ust. 2 i 3 powinny być 
wykładane na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia. 

5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed 
terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

6. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenie pod 
głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek 
zgłoszonych przez członków Spółdzielni.  

 

§ 29 
1. Każda z części Walnego Zgromadzenia może podejmować uchwały jedynie w sprawach 

objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków. 
2. Każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw 

objętych porządkiem obrad.  
3. Każda z części Walnego Zgromadzenia jest ważna niezależnie od liczby obecnych 

członków. 
4. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części  

Walnego Zgromadzenia a za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków 
uczestniczących we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to wyboru 
Rady Nadzorczej.  
Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po 
zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości do podjęcia 
uchwały konieczna jest obecność w posiedzeniach wszystkich części Walnego 
Zgromadzenia co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 
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5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, chyba że niniejszy Statut 
stanowi inaczej. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na danej części Walnego 
Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne. 

6. Głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz wybór i 
odwołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się tajnie. 

 

§ 30 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia  obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 
2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z 

przepisami prawa lub Statutu. 
Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę 
Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej 
własności. 

 

§ 31 
1. Posiedzenie każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady 

Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej. 
2. Na posiedzeniu każdej części Walnego Zgromadzenia wybiera się przewodniczącego 

Zebrania, 1-2 zastępców i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zebrania oraz komisję 
skrutacyjną w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 

3. 1) Przewodniczący i sekretarze oraz przewodniczący komisji skrutacyjnych 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia tworzą Kolegium, którego zadaniem 
jest autoryzowanie treści Uchwał i stwierdzanie, które Uchwały zostały podjęte przez 
Walne Zgromadzenie bądź, które nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie. 

2)    W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia Kolegium, o którym 
mowa w pkt 1 dokonuje autoryzacji treści podjętych Uchwał oraz stwierdza, które z 
Uchwał zostały podjęte lub które nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie. 

3) Protokół z obrad Kolegium zawierający dokonaną autoryzację treści podjętych Uchwał 
przez Walne Zgromadzenie oraz stwierdzenia, które z Uchwał zostały lub nie zostały 
podjęte przez Walne Zgromadzenie podpisują przewodniczący oraz sekretarze 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

4) Protokół, o którym mowa w pkt 3 stanowi integralną część protokołów z obrad 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Sposób procedowania Kolegium 
określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

4. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Walnego 
Zgromadzenia. 

 

§ 32 
1. Z posiedzenia każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który 

podpisują Przewodniczący i sekretarz. 
2. ( skreślony ) 
3. Protokoły przechowuje Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi. 
 
2. RADA NADZORCZA. 
       

§ 33 
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 
 

§ 34 
1. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez 

poszczególne części Walnego Zgromadzenia w liczbie proporcjonalnej do liczby członków 
danej części Walnego Zgromadzenia (według stanu na dzień 01 stycznia roku, w którym 
dokonuje się wyboru). 

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.  
Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą    
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nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w    
Radzie Nadzorczej  tej samej Spółdzielni. 

 

§ 35 
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata : od posiedzenia części walnego Zgromadzenia, na 

którym dokonano wyboru do posiedzenia tej części Walnego Zgromadzenia zwołanej w 
trzecim roku po wyborze ustępującej Rady Nadzorczej.  
Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady. 
Liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady 
Nadzorczej. 

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana 
osoba nie będąca członkiem wskazana przez tę osobę. 

 

§ 36 
1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji Rady Nadzorczej do której 

został wybrany, a przed upływem kadencji w następujących przypadkach: 
1) odwołania większością 2/3 głosów przez posiedzenie części Walnego zgromadzenia, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) ustania członkostwa w Spółdzielni. 

2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej stosownie do zapisu ust 1 pkt 1 lub w 
przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-3 – posiedzenie odpowiedniej części Walnego 
Zgromadzenia dokonuje wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej na pozostały 
okres kadencji. § 34 ust 1 stosuje się odpowiednio. 

3. ( skreślony ). 
 

§ 37 
1. Do zakresu Rady Nadzorczej należy: 

1) uchwalanie planów działalności gospodarczej i planów finansowych Spółdzielni, 
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności : 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,  
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań  

społeczno – gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez 
Spółdzielnię praw jej członków, 

c) przeprowadzanie kontroli i rozpatrywania skarg na działalność Zarządu. 
3) podejmowania uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia 

zakładu lub środka trwałego, 
4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia środków trwałych, 
5) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do zaciągania kredytów, 
6) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia osiedla wyodrębnionego organizacyjnie  i  

gospodarczo, 
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 
8) składanie na posiedzeniach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia  

sprawozdań zawierających w  szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań 
finansowych, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między 
Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych  
czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni przy takich czynnościach Rada 
Nadzorcza deleguje co najmniej dwóch swoich  członków. 

10) uchwalanie regulaminów Zarządu, 
11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków, 
12) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku 

domowego i zasad współżycia mieszkańców, 
13) uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 
14) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży,  
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15) ustalanie podziału członków na części Walnego Zgromadzenia według zasad  
określonych w § 24 niniejszego Statutu, 

16) ( skreślony ), 
17) wybór i odwołanie członków Zarządu, 
18) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  

Spółdzielni, 
19) podejmowanie uchwał w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o 

obowiązujące przepisy, 
20) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 
21) zwołanie Walnego Zgromadzenia  w warunkach określonych w Statucie, 
22) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub 

wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, 
23) uchwalenie regulaminu przyjmowania członków, przydzielania i zamiany mieszkań, 

najmu lokali spółdzielczych, 
24) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie 

napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi  
lokale, 

25) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i uchwalania regulaminów funduszów  
celowych, 

26) podejmowanie uchwał w sprawie udziału członków oczekujących w finansowaniu  
działalności statutowej Spółdzielni na ich rzecz, 

27) uczestniczenia w lustracji Spółdzielni. 
28) uchwalanie w razie potrzeby innych regulaminów wewnątrz spółdzielczych. 

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań 
i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośredni stan majątku 
Spółdzielni. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę w Radzie Nadzorczej oraz jej komisjach  
zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne: 
1) Ustala się dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie za 

kierowanie Radą Nadzorczą i organizowanie jej posiedzeń w wysokości 15% 
minimalnej płacy pracowników. 

2) Ustala się dla członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie za udział w 
posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 10% minimalnej płacy pracowników.  

3) Wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia wymienionego w pkt 2 ulega obniżeniu o 
50% w przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu komisji, do 
której deklarację pracy złożył członek Rady. 

4) Podstawą do uruchomienia wypłaty stanowią listy obecności na posiedzeniach komisji i 
Rady Nadzorczej. 

5) Podstawą do ustalania wysokości wynagrodzenia opisanego w pkt 1-2 stanowi 
minimalna płaca pracowników ogłaszana przez właściwego ministra. 

 

§ 38 
1. W ciągu 14 dni od posiedzenia ostatniej z części Walnego Zgromadzenia jej  

przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej 
ukonstytuowania. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca 
przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 Rady Nadzorczej lub 
na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 

 

§ 39 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza, 

którzy wraz z przewodniczącymi stałych komisji Rady Nadzorczej tworzą Prezydium Rady. 
2.  Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie prac Rady Nadzorczej. 
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§ 40 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne chyba, że omawiane są na nich indywidualne 

sprawy członków lub pracowników Spółdzielni.  
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i komisjach mogą 

uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście. 
 

§ 41 
1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Komisję Rewizyjną.  
2. Rada może powołać także inne komisje stałe do wykonywania zadań określonych 

regulaminem Rady Nadzorczej. 
3. Członek Rady może być członkiem najwyżej dwóch Komisji. 
4. Poszczególne komisje wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego komisji. 
    

§ 42 
Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i 
podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 
 
3. ZARZĄD 
                 

§ 43 
1. W skład Zarządu wchodzą od  1 do 2 osób, w tym prezes i jego zastępca wybrani przez 

Radę Nadzorczą. Jeżeli członkami Spółdzielni są osoby prawne, członkiem Zarządu może 
być osoba wskazana przez osobę prawną. 

2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętności kierowania i organizowania 
pracy w jednostkach spółdzielczych oraz posiadać znajomość prawa spółdzielczego. 

3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu Walne Zgromadzenie  
może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.  
Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.  
Odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym. 

4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje 
stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę stosownie do wymogów 
Kodeksu Pracy. 

5. Odwołanie członków Zarządu nie narusza ich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 
6. Odwołanie członków Zarządu może nastąpić: 

- przez Walne Zgromadzenie w przypadku nie udzielenia absolutorium większością ¾ 
głosów  osób biorących udział w głosowaniu, 

- przez Radę Nadzorczą bezwzględną większością głosów jej statutowego składu.  
 

§ 44 
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w 

ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności: 
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni w związku z 

nabyciem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, 
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych, 
3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania 

związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, 
4) zabezpieczenie majątku Spółdzielni, 
5) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedstawienie do zatwierdzenia 

przez Walne Zgromadzenie, 
6) ( skreślony ), 
7) zaciągnięcie kredytów bankowych i innych zobowiązań w myśl postanowień Statutu, 
8)  udzielenie pełnomocnictw, 
9) zawieranie umów z członkami Spółdzielni o ustanowienie prawa do lokalu, 
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10) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz 
organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi. 

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej statutowej działalności kolejno Radzie Nadzorczej,   
Walnemu Zgromadzeniu. 

 

§ 45 
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między 

posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności między 
członkami Zarządu. 

2. Podział czynności między członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, 
tryb obradowania, podejmowanie uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa 
regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 46 
1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek 

Zarządu – o ile  Zarząd jest jednoosobowy. 
2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1 składa się w ten sposób że pod nazwą Spółdzielni 

osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 
 
PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY I ZARZ ĄDU. 
 

§ 47 
1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni. 
2. W razie konieczności Rada może wyznaczyć ze swego składu jednego lub dwóch  

członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku 
członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu  na czas pełnienia funkcji. 

3. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich 
dotyczących. 

4. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec 
Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w 
podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. 
Naruszenie zasad konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz 
powoduje skutki prawne przewidziane w innych przepisach. 

 

1) W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji 
przewidzianego w ust. 4 - Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu 
w pełnieniu czynności. 

2) Najbliższe posiedzenie części Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru danego 
członka Rady Nadzorczej rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu 
zawieszonego członka Rady. 

                       

§ 48 
1. Członek Zarządu i Rady winny czynu lub zaniedbania przez które Spółdzielnia poniosła 

szkodę ponosi odpowiedzialność osobistą. 
2. Do odpowiedzialności członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa. 
 

§ 49 
( skreślony ) 

 

§ 50 
( skreślony ) 

 

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI. 
 

§ 51 
1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, 

przy zachowaniu korzyści swoim członkom. 
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2. Spółdzielnia finansuje swoją działalność środkami i dochodami własnymi, które mogą być 
uzupełniane kredytami bankowymi oraz pozyskanymi dotacjami celowymi. 

3. Dochody własne Spółdzielni stanowią pożytki uzyskiwane z : 
1) opłat za dzierżawę jej gruntów i nieruchomości, 
2) opłat za korzystanie z anten zbiorowych innych osób niż członkowie, reklam, urządzeń 

i terenów stanowiących jej  własność, 
3) lokat bankowych własnych środków finansowych, 
4) z działalności gospodarczej podjętej zgodnie ze Statutem. 

4. Dochody własne Spółdzielnia przeznacza na pokrycie kosztów gospodarki mieszkaniowej. 
5. Majątek Spółdzielni stanowić mogą lokale użytkowe oraz tereny niezabudowane i nie 

przekazane członkom, budynek biurowy, wszelkie urządzenia służące wspólnemu  
użytkowaniu. 

 

§ 52 
1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów gospodarczo-

finansowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą. 
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
 

§ 53 
1. Fundusze Spółdzielni stanowią: 

1) fundusz udziałowy, 
2) fundusz zasobowy, 
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 
4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

2. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, którego funkcjonowanie odrębnie określa 
regulamin Rady Nadzorczej.   
Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek 
świadczenia na ten fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących 
członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali. 

3. Straty w Spółdzielni są pokrywane z funduszy w następującej kolejności: 
1) z funduszu udziałowego, 
2) z funduszu zasobowego,  
3) w części przekraczającej fundusze: zasobowy i udziałowy z funduszu remontowego i z 

innych funduszy celowych utworzonych uchwałą Rady Nadzorczej. 
4. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: 

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, 
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego, z tym że do czasu 

zakończenia prac budowlanych w zakresie: 
- docieplania budynków, 
- krycia połaci dachowych według nowych technologii, 
- wykonania automatyki podpionowej w budynkach mieszkalnych, 
- wymiany stolarki otworowej, w tym wypłaty partycypacji w kosztach wymiany 

stolarki okiennej dokonywane zgodnie z obowiązującym regulaminem 
wewnętrznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 

fundusz remontowy będzie rozliczany w oparciu o zasady obowiązujące przed     
31.07.2007 r. 

 

§ 54 
Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w § 53 pkt 1  
p.pkt.1-3 oraz pkt 2 i pkt 3 określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą, a w pkt 1 
p.pkt 4 przez Zarząd Spółdzielni. 
 
 



 17

II.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.  
 

§ 55 
Dla zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb członków Spółdzielnia może: 
1. ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach 

stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 
2. ( skreślony ), 
3. ( skreślony ), 
4. ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu 

jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu a także ułamkowego udziału we 
współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub 
współwłasność Spółdzielni, 

5. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach 
stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni. 

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne go. 
 

§ 56 
1. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia 

zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się 
wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i Statucie 
Spółdzielni. 

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku 
stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 

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

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy 
między członkiem a Spółdzielnią. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej. 

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo 
małżonków. 

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się 
odpowiednio przepisy o ochronie własności. 

7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części 
lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze 
zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli 
wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz 
Spółdzielni, członek jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej 
czynności. 

 

§ 57 
1. Z członkiem ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, powinna zobowiązać strony do zawarcia, po wybudowaniu 
lokalu umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu, a ponadto powinna 
zawierać: 
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w 

części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego 
określonego w umowie, 

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

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu. 
2. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka 

Spółdzielni lub Spółdzielnię. 
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3. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego 
następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków 
umowy określonych w ust.. 1, pkt 1–3, bez których dalsza realizacja zadania 
inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach 
wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione. 

4. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, 
chyba że strony postanowią inaczej. 

 

§ 58 
1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, 
dzieciom, innym osobom bliskim, które miały z członkiem zamieszkać w tym lokalu 
przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z 
postanowieniami umowy o budowę lokalu. 

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 konieczne jest złożenie w terminie 
jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do 
zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego. 

3. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu 
nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu 
wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 

4. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 1, staje 
się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.  

5. ( skreślony ). 
 

§ 59 
1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie 

powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia 
postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem 
Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w 
którym przypadło mu prawo do lokalu. 

2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia 
wyznaczy im w tym celu termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie 
może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, 
Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu. 

 

§ 60 
1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. 
Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od 
dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. 

2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu 
w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie 
może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu. 

3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładów. 
 

§ 61 
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w 

następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 59 roszczenia o przyjęcie do 
Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
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mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich:  
dzieciom i innym osobom bliskim. 

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w 
następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 60 roszczenia o przyjęcie do 
Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłym członkiem: małżonkowi, dzieciom i 
innym osobom bliskim. 

3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie 
jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do 
zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego. 
W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu 
nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu 
wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 

 

Spółdzielcze własno ściowe prawo do lokalu mieszkalnego. 
 

§ 62 
( skreślony ) 

 

§ 63 
1. ( skreślony ). 
2. ( skreślony ). 
3. ( skreślony ). 
4. ( skreślony ). 
5. ( skreślony ). 
6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli 

odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i 
licytanta. 

 

§ 64 
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na 

spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 
2. ( skreślony ). 
3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. 

Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. 
4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w 

formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni. 
5. Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne. 
6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu 
przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa 
do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z 
podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością 
jest nieważne. 

 

§ 65 
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 
 

§ 66 
( skreślony ) 

 

§ 67 
1. Jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w 

terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w 
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celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie 
z zawarciem umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu 
tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu 
nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. 

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym własnościowe prawo do lokalu przysługiwało 
wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 68 
W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą o których mowa w § 13 pkt 5 Statutu, 
rażącego i uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania się osoby czyniącej korzystanie z 
innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym 
przepisie występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek  Rady Nadzorczej. 
 

§ 69 
1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu, prawo 

to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na 
Spółdzielnię. 

2. Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1 Spółdzielnia powinna zbyć w terminie 
6 miesięcy w drodze przetargu ustnego stosownie do regulaminu przyjętego przez Radę 
Nadzorczą.  

 

§ 70 
Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio 
przepisy o egzekucji z nieruchomości.  
 

§ 71 
1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne użytkowanie nie wymaga zgody Spółdzielni 

chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia 
lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie miałoby 
wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek lub osoba niebędąca członkiem 
obowiązani są  do powiadomienia o tej czynności. 

2. Umowy zawarte przez członka lub osobę niebędącą członkiem w sprawie korzystania z 
lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do 
tego lokalu. 

§ 72 
( skreślony ) 

 

Spółdzielcze własno ściowe prawo do lokalu u żytkowego oraz gara żu. 
 

§ 73 
( skreślony ) 

 

§ 74 
1. ( skreślony ) 
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli 

odpowiada on wymogom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 
 

§ 75 
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w 

garażu wielostanowiskowym jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i 
podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 

2. ( skreślony ). 
 

§ 76 
( skreślony ) 
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§ 77 
( skreślony ) 

 

Odrębna własno ść lokali . 
 

§ 78 
1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o uzyskanie odrębnej własności lokalu w ramach 

nowej inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia umowy o 
ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać: 
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w 

części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do 
uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową,  

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

3) określenie zasad ustalania kosztów budowy lokalu, 
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego 

przynależnych. 
 

§ 79 
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 78 powstaje roszczenie o ustanowienie 

odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. 
Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo 
jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 

2. Zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład 
budowlany lub jego część i staje się  skuteczne z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej 
przez nabywcę lub nabywców.  

3. Umowa  zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie 
aktu notarialnego. 

 

§ 80 
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka lub  

Spółdzielnię. 
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego 

następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy 
określonych w § 78, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie 
odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania 
inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione. 

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

 

§ 81 
1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 

miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane 
pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego 
pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze 
względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób 
wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienia 
takiego prawa. 

 

§ 82 
1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię 

łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze 
związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim przypadku wysokość udziałów w 
nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 
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2. Nieruchomość z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również 
więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 83 
1. ( skreślony ) 
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem 

właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej 
własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta, z zastrzeżeniem gdy właścicielem 
lub nabywcą tego prawa jest osoba prawna. 

                    
ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADÓW. 
 

1. Rozliczenie z tytułu wkładu mieszkaniowego. 
 

§ 84 
( skreślony ) 

 

§ 85 
( skreślony ) 

 

§ 86 
( skreślony ) 

 

§ 87 
( skreślony ) 

 

§ 88 
( skreślony ) 

 

§ 89 
( skreślony ) 

 

§ 90 
W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu  tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym 
przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz osoby zamieszkujące w tym lokalu, które 
prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży 
obowiązek dostarczenia innego lokalu 

§ 91 
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa 
oraz w innych wypadkach określonych w Statucie 
     

§ 92 
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
Spółdzielnia ogłasza przetarg ustny stosownie do regulaminu przyjętego przez Radę 
Nadzorczą na ustanowienie odrębnej własności do tego lokalu w ciągu 3 miesięcy od dnia 
opróżnienia lokalu. § 11 ust 7 Statutu stosuje się odpowiednio. 
 

§ 93 
W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie 
uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty jaką Spółdzielnia uzyska od 
osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu. 
 

§ 94 
Z wartości rynkowej lokalu, o której mowa w § 93 potrąca się przypadającą na dany lokal 
część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym nie wniesiony wkład 
mieszkaniowy, nominalną kwotę umorzenia lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal 
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oraz kwoty zaległych opłat związanych z użytkowaniem lokalu oraz koszty określenia wartości 
rynkowej lokalu. 
 

§ 95 
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 
umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka 
Spółdzielni, na rzecz którego dokonuje się przeniesienia własności. 
 

§ 96 
Warunkiem wypłaty wartości lokalu, o której mowa w § 93 jest opróżnienie lokalu. 
 

2. Rozliczenia z tytułu wkładu budowlanego. 
 

§ 97 
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wypłaca się osobie 
uprawnionej wartość rynkową tego lokalu 
              

§ 98 
Z wartości rynkowej, o której mowa w § 97  lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, 
której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, 
a wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie 
kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. 

           

§ 99 
Wypłacona  osobie uprawnionej  wartość rynkowa lokalu, nie może być wyższa od kwoty jaką 
Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu. 
 

§ 100 
Warunkiem wypłaty wartości lokalu jest opróżnienie lokalu. 
 

§ 101 
Szczegółowe zasady rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo 
oddanych do użytku uchwala Rada Nadzorcza. 
 

§ 102 
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
które jest obciążone hipoteką, prawo to nie wygasa lecz przechodzi z mocy prawa na 
Spółdzielnię 

 

§ 103 
1. Prawo nabyte w sposób określony w § 102 Spółdzielnia powinna zbyć w terminie 6 

miesięcy w drodze przetargu ustnego stosownie do regulaminu przyjętego przez Radę 
Nadzorczą. 

2. Osobie uprawnionej wypłaca się wartość nabytego prawa po potrąceniu nie wniesionej 
przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, części 
wkładu budowlanego, a wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez 
Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę 
niespłaconego kredytu wraz z odsetkami oraz z tytułu obciążenia hipoteką. 

3. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 
 

§ 104 
( skreślony ) 

 

§ 105 
( skreślony ) 

 

§ 106 
( skreślony ) 
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§ 107 
( skreślony ) 

                                     
§ 108 

( skreślony ) 
 

§ 109 
( skreślony ) 

 

§ 110 
( skreślony ) 

 

§ 111 
( skreślony ) 

 

§ 112 
( skreślony ) 

 

§ 113 
 ( skreślony ) 

 

§ 114 
 ( skreślony ) 

 

§ 115 
 ( skreślony ) 

 

§ 116 
 ( skreślony ) 

 

§ 117 
 ( skreślony ) 

 

Przeniesienie własno ści lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzi elcze 
lokatorskie prawo do lokalu.  
 

§ 118 
1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę 
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami 

Spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz 
z odsetkami, 

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego 
lokal, 

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokalu. 
2. ( skreślony ) 
3. ( skreślony ) 
 

§ 119 
Wynagrodzenie notariusza za ogól czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 
umowy, o której mowa w paragrafie poprzedzającym oraz koszty sądowe w postępowaniu 
wieczystoksiegowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje 
przeniesienia własności. 
 
Przeniesienie własno ści lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzi elcze 
własno ściowe prawo do lokalu mieszkalnego, u żytkowego oraz gara żu. 
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§ 120 
Na pisemne żądanie członka, lub osoby nie będącej członkiem której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym 
członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami 
Spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz 
z odsetkami, 

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokalu. 
 

§ 121 
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 
umowy, o której mowa w paragrafie poprzedzającym oraz koszty sądowe w postępowaniu 
wieczystoksiegowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia 
własności. 
 

§ 122 
1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, który poniósł w pełni 

koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest 
obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu 
przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z 
tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu. 

2. Wynagrodzenie notariusza za ogól czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 
umowy, o której mowa w ust 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksiegowym 
obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności. 

 

§ 123 
Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do  
garażu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia 
własności lokalu po dokonaniu przez niego : 

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami 
Spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz 
z odsetkami, 

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokalu. 
 

§ 124 
Wynagrodzenie notariusza za ogól czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 
umowy , o której mowa w paragrafie poprzedzającym oraz koszty sądowe w postępowaniu 
wieczystoksiegowym obciążają członka, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia 
własności. 
 
ROZLICZANIE KOSZTÓW ZARZ ĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. 
 

§ 125 
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie oraz osoby nie będące 

członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, 
wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów. 

2. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali 
użytkowych, w tym garaży, wnoszą opłaty o których mowa w ust. 1. 

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali oraz właściciele lokali nie będący 
członkami wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych i stanowiących mienie Spółdzielni oraz 
zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, które określi Rada Nadzorcza. 
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4. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1 i 3 obejmują w szczególności 
koszty administrowania nieruchomościami, koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby 
ogrzewania lokali, wytworzenia energii cieplnej i podgrzewania wody, dostawy wody i 
odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, domofonów , instalacji Azart oraz odpisy na 
fundusz remontowy Spółdzielni. 

5. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3 ustala 
się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości 
wspólnej. 

6. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni 
użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni 
wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach, 
stanowiących odrębną (wydzieloną) nieruchomość. 

7. ( skreślony ) 
 

§ 126 
1. Wysokość opłat, o których mowa w § 125 ust. 1, 2 i 3 jest ustalona przez Zarząd po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej na podstawie planu kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi przewidzianych do poniesienia w danym roku w skali 
wyodrębnionej nieruchomości jednobudynkowej lub wielobudynkowej. 

2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich 
rozliczenia oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin wewnętrzny, 
uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
Regulamin ten powinien m.in. określać jednostkę rozliczeniową kosztów. Jednostką tą jest 
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, a w odniesieniu do niektórych elementów kosztów 
liczba osób zamieszkałych w lokalu, a w przypadku dostawy ciepła i wody – wskazania 
urządzeń pomiarowych. 

3. Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub 
przychody tej gospodarki w roku następnym. 

 

§ 127 
1. Opłaty o których mowa w § 125 ust. 1, 2, 3 powinny być uiszczane co miesiąc do 

ostatniego dnia miesiąca za każdy miesiąc. Data wpływu zapłaty na konto bankowe 
Spółdzielni lub wpływu gotówki do kasy Spółdzielni jest datą zapłaty. 

2. Od nie wpłaconych w terminie opłat Spółdzielnia pobiera ustawowe odsetki. W szczególnie 
uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odstąpieniu od 
naliczenia odsetek. 

3. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić  członków co najmniej 
14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na 
piśmie. 

4. Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują 
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele nie będący członkami 
Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na 
drodze sądowej. W przypadku wystąpienia  na drogę sądową ponoszą oni opłaty w 
dotychczasowej wysokości. W przypadku niezasadności wytoczonego powództwa 
dokonują uzupełnienia opłat do należnej wysokości wraz  z odsetkami ustawowymi. 

5. Od osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego, Spółdzielnia może pobierać opłaty według 
cen wolnorynkowych. Wysokość opłaty za używanie lokalu bez tytułu prawnego ustala 
Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej. 

6. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi lokalu do dyspozycji. 
7. Członek Spółdzielni oraz osoba nie będąca członkiem posiadająca spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu oraz właściciel nie będący członkiem nie może  potrącać 
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swoich wierzytelności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali, ma natomiast prawo 
zgłosić swoje wierzytelności do Zarządu i uzyskać indywidualną decyzję.   

 
NAPRAWY WEWNĄTRZ LOKALI OBCI ĄŻAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ I CZŁONKÓW ORAZ 
ZASADY ROZLICZEŃ Z CZŁONKAMI ZWALNIAJ ĄCYMI LOKAL. 
 

§ 128 
Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni oraz jej członków dotyczący napraw wewnątrz 
lokali reguluje regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
 

§ 129 
Naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków członka oraz odnowienie lokalu mogą być 
wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka, poza opłatami 
uiszczonymi za używanie lokalu. 
 

§ 130 
Członek oddający lokal  do dyspozycji Spółdzielni zobowiązany jest w szczególności: 

1) przekazać lokal w stanie odnowionym lub pokryć koszt odnowienia przez Spółdzielnię, 
2) usunąć uszkodzenia powstałe z jego winy lub winy osób z nim zamieszkałych. 

 
ZAMIANA MIESZKA Ń. 
 

§ 131 
Zamianą mieszkań w rozumieniu niniejszych postanowień jest uzyskanie przydziału 
mieszkania w Spółdzielni w zamian za zrzeczenie się uprawnień do dotychczas zajmowanego 
mieszkania i pozostawienie go do dyspozycji Spółdzielni lub osoby dokonującej zamiany 
wzajemnej.  
 

§ 132 
1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może odbywać się w następujących formach:  

1) zamiany cywilnej, 
2) zamiany spółdzielczej. 

2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu 
oraz prawie odrębnej własności lokalu i może być zawarta tylko w drodze aktu 
notarialnego. 
 

§ 133 
1. Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach spółdzielni miedzy jej członkami lub między 

członkiem spółdzielni a osobą posiadającą lokal innego podmiotu, uzależniona jest od 
zgody Zarządu pod względem merytorycznym i formalnym. 

2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonywanie zamiany lokali 
mieszkalnych między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie 
stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi Statutu. 

 

§ 134 
1. Spółdzielnia rejestruje wnioski o zamianę mieszkań składane przez członków nie mających 

partnerów do zamiany wzajemnej. 
2. Spółdzielnia w ramach istniejących możliwości powinna realizować wnioski, o których 

mowa w ust. 1, przez wydzielenie członkowi innego mieszkania w zamian za postawienie 
go do dyspozycji Spółdzielni. 

 

§ 135 
1. Zamiana mieszkania może również polegać na przydzieleniu przez Spółdzielnię za jedno 

zwalniane mieszkanie dwóch mieszkań mniejszych. 
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2. W przypadku zamiany określonej w ust. 1 jednego mieszkania z dwóch zamiennych może 
być wydany na rzecz wskazanego przez członka i razem z nim zamieszkującego dziecka 
lub innej osoby bliskiej albo byłego małżonka. 

 

§ 136 
1. Zamiany o których mowa w § 131 - 135 powinny być realizowane w kolejności wynikającej 

z rejestru wniosków o zamianę chyba, że szczególne względy określone w regulaminie 
uzasadniają przyśpieszenie zamiany. 

2. Poza kolejnością powinny być realizowane zamiany mieszkań większych na mniejsze oraz 
dwóch mieszkań na jedno.  

 

§ 137 
Przy rozliczaniu z członkami w związku z zamianą mieszkań oraz przy określeniu zobowiązań 
z tego tytułu, stosować należy odpowiednie postanowienia statutu o wnoszeniu i zwracaniu 
wkładów. 
 

§ 138 
Za przeprowadzenie zamiany mieszkania, Spółdzielnia może pobierać od członków, którzy 
złożyli wnioski o zamianę, jednorazową opłatę ustaloną w regulaminie. 
 

§ 139 
Szczegółowe zasady zamiany mieszkań określa regulamin zatwierdzony przez Radę 
Nadzorczą. 
 
UŻYWANIE LOKALI. 
 

§ 140 
1. Przydzielony członkowi lokal może być używany wyłącznie na cele określone w zawartej 

umowie o uzyskaniu tytułu prawnego do lokalu Spółdzielni oraz przydziale. 
2. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, w przypadku gdy 

działalność taka może powodować uciążliwości dla członków zamieszkałych w sąsiedztwie,  
wymaga zgody Zarządu Spółdzielni. 

3. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części 
wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa do lokalu Spółdzielni. 

4. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, może ten lokal 
podnająć, oddać w użytkowanie tylko za zgodą Spółdzielni. Przepisy poprzedzających ust. 
1- 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Zasady używania lokali mieszkalnych w domach Spółdzielni oraz zasady porządku 
domowego i współżycia mieszkańców, określa regulamin uchwalony przez Radę 
Nadzorczą. 

 
NAJEM LOKALI. 
 

§ 141 
1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, do których nie może ustanowić 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności ze względu na 
jego cechy techniczno-użytkowe lub brak popytu. 

2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom Spółdzielni i osobom nie 
będącymi członkami Spółdzielni. 

3. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje osobom zamieszkałym na 
terenie Spółdzielni. 

4. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych mieszkańcom Spółdzielnia może przedłożyć oferty 
innym osobom. 

5. Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem. 
6. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe: 
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1) dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego 
według zasad określonych przez Radę Nadzorczą. Zarząd może odstąpić od formy 
przetargu w przypadku braku popytu na najem danego lokalu, 

2) warunki najmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez 
Spółdzielnię z najemcą. 

 

§ 142 
( skreślony ) 

 

§ 143 
( skreślony ) 

 

§ 144 
( skreślony ) 

 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 
 

§ 145 
1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości 

została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego 
lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie 
od pozostawania przez właścicieli członkami Spółdzielni. 

2. Właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do 
wspólnego użytkowania przez osoby zamieszkałe w określonych budynkach lub osiedlu. 

 
 
 

W sprawach nie uregulowanych Statutem maj ą zastosowanie: 
 

1) Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 4, poz. 27 z 
2001 r. z późn. zmian.). 

2) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z 2000 
r. –  tekst jednolity z późn. zmian. ). 

3) Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach pomocy państwa w 
spłacie kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłacanych premii 
gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 5, poz. 32  z 1996 r. z późn. 
zmian.). 

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U nr 46, 
poz. 543 z 2000 r. – tekst jednolity z późn zmian.). 

5) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. nr 30, poz. 210 z 
1982 r. z późn. zmian.). 

 
 

Niniejszy tekst jednolity Statutu został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Brzezińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27 listopada 2007 r. i wpisany do rejestru postanowieniem 
Sądu LD XX NS Rej. KRS /023154/07/558 z 25.02.2008 roku.  
 
 

Sekretarz Zebrania Przedstawicieli       Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli 
 

( na oryginale Statutu stosowne podpisy ) 
 
  

 


