
iednoliĘ tekst

STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BIELAWIE

Uclrwalony uchwałą nr, 7 Walne go Zgromadzenia CzłoŃórv odbltego w częŚciach w dniach

1 1.06.20 1 8r., 13,06.20 1 8r,, 1 5.06.20 1 8r., 1 8.06.20 1 8r., 1 9,06.201 8r.

Dział I: Postanowienia wstepne - ogólne

§1

Spółdzielrria nosi nazwę SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA i zwana jest dalej SpółdzieJlią.

§2

1. Siedzibą Spółdzielni jest Bielawa.
2. Spółdzielrria działana tęrenię Bielawy i Pieszyc.
:. SpOłOzietnia moze prowadzić działalność na terenię całego kraju,

4. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony. 
§ 3

Spółdzielnia prowadzi dziŃalność na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze, zwanej dalej ,,Pr.sP,",

tlstawy o spółdzielnńch mieszkaniowych, zwanej dalej ,,u.s.m.", innych ustaw, niniejszego Statutu i

regulaminów.

§4

Celem Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb człoŃÓw oraz ich

rodzin przez dostarczanie czionkom samódzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnYch, a takŻe

lokali o innym przeznaczeniu. 
§ §

1, Przedmiotem działalności Spółdzielni j est:

1) kupno l sprzedaż nieruchorności na własny rachunek,

2 j w}n aj em' i zar ządzanie nieruchomo ściami własnymi lub dzierzawionymi,

3) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
4) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

5j r ealizacjaproj ektów budowlanych związany ch zę wnoszenięm budyŃów,
6j roboty tudo*turr" związane ząrvnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnYch,

7) działalność związana z kulturą,

8) produkcja i dysfi,ybucja ciepła.
ż. P ovly ższy przedmiot działalno ści Spółdzielnia realizuj e p opr zez"

1) zaruądzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni,

2j zarządzanię nieruchonrościami stanowiącymi własność człoŃów spółdzielrri,

3j zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej człoŃów,

4) rłynajmowanie lokali mieszkalnych,
5) wynajmowanie lokali użytkowych,
Oj Uuaowanie lub nabyrvanie budyŃów w celu ustanowienia narzęcz człoŃów
SpOłazietni spółdzielczych, lokatorskich praw do majdujących się w tych budynkach lo\a]i, 

_

ljbuoowanió lub nabywanie budyŃów w celu ustanowienia rlarzecz człoŃów Spółdzielni odrębnej

własności znajdujących się w Ęch budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym

przeznaczeniu, uiuuŹ"ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowYch,

8jbudowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaĘ znajdujących się w tych

budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przenlaczeniu, 
_

9) nabywanie terenów potrzebnych Spółdzielni na własność lub w uzytkowanie wieczyste,

t'0) zagospoaarowywanie tęrenów na potrzeby członków spółdzielni,

t ti prówadzenię działa]rrości kutturalnej, oświatowej i społecanej,

.., §6
a,,

Spółdzielnia zarządzanieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej człoŃów na podstawie

u*o*y zaw ańej Ź właśc ic ielęm (współwłaścic ielami) tej nieruchomo ści.
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§7

1. Spółdzielnia moze prowadzić irurą działalność gospodarczązwiązanąbezpośrednio zrealizacJą celu działania

Spółdzielni, o lctórym [lowa w § 4 Stafutu, a w szczególności:
ij działalność produkcyjną na potrzeby własnę i sprzedaż, w tym działalność w zakresię produkcji i

przesyłu energii cieplnej,
2) działalność budowlaną i remontową na potrzeby własnę i osób trzecich,

3) działainość handlową, usługową oraz szkoleniową,
4) usługi inwesĘcyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwesĘcyjnęgo na potrzeby własne i osób trzęcich,

5) obrótnieruchomościami,
6) działalność gospodarczą w celu kumulowania środków finansowych i nabywanie terenów na własnoŚĆ

lub uzytkowanie wieczyste.
7) działainość w dziedzinie rynku kapitałowego w celu uzyskania odsetek od wkładów

oszczędnościowych i środków na rachuŃach bankowych, obligacji i innych papierów wartoŚciowYch a

takze od BoĘczek, udziałów, akcji w spó&ach prawa handlowego,

s) dzierżawę terenów i irrnych arządzeń infrastruktury techlicznej oraz społecmej,

2. Dochody uryrftun. z działalności wymienionej w § 7. Spółdzielnia przeznacza na cele związane z

utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne wymienione w Statucie.

3. Spóidzielnia mozg tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych dla ręalizacji zadań

określonych w § 7, w Ęm tworzyć wydzielone zakłady i zwtązl<i gospodarcze.

4. Spółdzielnia współdziaia na podstawie umów z organizacjami spółdzielczyni oraz innymi organizacjami

społecznymi i gospodarczymi. W szczególności moźe onatworzyć z tymi organizacjami sPółdzieinie osób

prawnych oraz spółki prawa handlowego i cywilne.

§8
Spółdzielnia możebyó członkięnr orgatizacjinzeszających spółdzielrrie w celu reprezentowania jej interesów,

§9
Spółdzielnia możę zakładać i przystępow ać do związków rewizyjny ch i związków gospodarczych,

Dział II: Członkowie

Rozdział 1 : Prawa i obowiązki członków

§10

1. Członkięm spółdzielni jest osoba flzyczna, choćby nie miała zdolności do czynnoŚci prawnych albo miała

ograniczoną zdolrrość do czynności prawnych:

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskię prawo do lokalu mięszkalnego,

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

:j łtorej p."Yrł.,guj" roszczenię o ustanowięnie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego,
4) której przyńguje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "eksPektatYwą

własności", lub
5) będąca zńoĘcielem spółdzielni, zzastrzeżenięm postanowięfiart.3 ust. 9 u.s.m,

2. 
'Człon]<avti 

społazietni-są oboje małzonkowie,leżeli prawo do lokalu przysfuguje im wspólnie albo jeżeli

wspólnie ubiegają się o-zawarcie umowy o ustanowięnie spółdzielczego lokatorskiego Prawa do lokalu

mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu,
3, CzłoŃiem-społdzlómi jest osobaprawna, której przysfuguje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

ekspektatywi własności lub będąca zńoĘcielem spółdziehi. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze

lokatorskie prawo do lokalu mięszkalrrego,
4. Członkiem spółdzielni moźe być osoba, która nabyła prawo odrębnej własnoŚci lokalu. WłaŚcicielowi

lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenię o przyjęcie w Poczet członków

spółdzielni. irrzepis art. 16 ustawy z dnta 16 września 7982 r, - Prawo spółdzielcze 
't9,ruj9 

się odpowiednio.
- - . Ósoba, która nóyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje człoŃostwo w sPółdzielni.

§ 11

I. Członkostwo w spółdzielrri powstaje z chwilą:
1) nabycia roszczeniao ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

2) nabycia ekspektatywy własności, 
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3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jezeli

członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
5) up§wu terminu jednego roku, o którym mowa w art, 15 ust. 4 u.s.m., w przypadkachprzewidzianych w

art. 15 ust, 2 i 3 u.s.m., jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w afi. 15 ust. 2

lub 3 u,s.n., złoĘła pisemne zapewnienie o gotowości zawarciaumowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zasfizężeniem pkt 6,

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego

przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 u.s.m., w przypadkach przewidzianych w art. 15

ust. 2 i 3 rt.s,m., jezeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba,

7) wpisania spółdziehi do lłajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będącychzałoffcielami
spółdzielni.

2. Przepisy § 10 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysfuguje prawo do miejsca
postojowego w garazu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 17''
u.s,m. lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażll wielostanowiskowego, o którym mowa

--|w arl.'ż /'u.s.m.
3. Członkięm spółdzielli moze być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 u.s.m. Przepisy doĘczące

człoŃostwa właścicięli lokali stosuje się odpowiednio.
4. Jezeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa

własności należy do kilku osób, człoŃiem spółdzielrri moze być tylko jedna z nich, chyba że

przysługuje ono wspólnie małzonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd

w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upĘwie wzriaczonęgo ptzęZ spółdzielnię

tęrminu wystąpienia do sądu, nie dłuzszego niz 12 mięsięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu

rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o lctórym mowa w zdaniu trzecim,

osoby, którym przysfuguje spółdzielcze własnościowę prawo do lokalu, prawo odrębnej własności

]okalu albo elispektatywa własności, mogą wyzrragzyc spośród siebie pełnomocnika w celu

wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

§12

Zaruąd prowadzi rejestr człoŃów, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkanta, w

odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, Iiczbę zadeklarowanych i

wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych

w tym zakresie, wysokość zadłużęnia z Ętlłu wnoszenia opłat o których mowa w art. 4 u.s.m,, datę

przyjęcia w poczet człoŃów oraz datę ustania członkostwa.

§ 13

1. WaruŃiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właściciela lokalu, najemcę lokalu w budynku

przejętym $rzez spółdzielnię od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej, lub

pańsńowej jednostki orgatizacyjnej jest złozenie deklaracji człoŃowskiej, Deklaracja powinrra być

złożona pod rygorem niewazrości w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o

człoŃostwo. Deklaracja powinna zawięraó imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu

do osób prawnych - człoŃów Spółdziehi ich nazwę i siedzibę. Za osobę nie mającą zdolności do

czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności - deklarację podpisuje jej

ustawowy przedstawiciel.
2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd spółdzielni.

3. Przyjęcie w poczet człoŃów powinno byc stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch człoŃów
Zarządulub osób do tego przezZarząóupoważnionych z podaniem daty uchwaĘ Zarządu o przyjęciu.

4. Zarządnie moze odmówić przyjęcia w poczet człoŃów osoby spełniającej warunki określone w § 10

Statutu.
5. Uchwała Zarząól w sprawie przyjęcia w poczęt człoŃów Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4

tygodni od dnia złożęnia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteręsowaną osobę

pisemrrie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
6. Ń razie podjęcii przezZarząduchwĄ odmawiającej prryjęcia w poczet członków w zawiadomieniu

o podjętej uchwałe naleĘ podać uzasadnienie uchwĄ oraz pouczenie o prawie wniesienia

odwoiania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie] ' 
powinno byó rozpatrzone przęzRadę Nadzorcząw ciągu 3 miesięcy od dnia wnięsienia odwołania.

1,

,. §14

CzłoŃowi Społdzielni przysługuj e:

1) cąynne'ibierneprawo wyborcze do organów Społdzię]ni
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i') prawo udziału w walnym zgromadzeniu osobiście Iub przez pełnomocnii(a,

2) prawo brania czymego udziahr w zyciu Spółdzielni i z$uzańa wniosków w sprawach rwtęanych z jej

działalnością
3) prawo do otr4,mania w sposób wskazany w ustawię i statucie infonnacji o czasię miejscu i Porządku obrad

Walnego Zgomadzensą
4) p**o do otą,mania w sposób wskazany w ustawie i statucie infonnacji o miejscu wyłozenia wszystkich

sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenią oraz informację o

prawie cżoŃado zapomańa się z§rni dokumentami,

5) prawo Ędania w Ębie określonyrrr w ustawie oraz w statucie nvołania Walne go Zgromadzeruą

oj piawo Ądańaw Ębie olaeślonym w ustawie i statucie zańeszczęńaw porządku obrad Walnego Zgomadzsńa

omaczonyclr spraw,

7) prawo ĄaszarnapĄektów uchwał w Ębie okeśloryrm w ustawie i statucie,

a) p**o,głaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgomadzenia w Ębie okeślorym w ustawle i statucie,

lj pnwo ńtarzanii ucrrwał Walnego Zgromadzeńaz powodu ich niezgodnościzpuepisami prawa 1ń statuĄ

i0; 
-p.u*o 

otrąmania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokółów obrad organów SpołdzieĘ

1 1) prawo ź4dania odpisu obowiązującego statrrtu oraz odpisu wydarrych najego podstawie regulaminów,

12) prawo prnglądania rejestru cżonków,
13j prawo oó otrąłnania odpisów i kopii dokumęntów o których mowa w art. 8l ustawy o Społdzielniach

Mieszkaniowych.
prawo odwoĘwania się w postępowaniu wewn ątrzspćńdńelczymod uchwał podj e,Ęchpnez organy Społdzielni,

prawo do koŹystańąwńzosóbami wspOlnie zamieszkującymi zwszystkich wspólnychpomieszczeń,wz4dzrń,

usĘ i świadczeń Społdzielni,
prawo-zawarcia umowy ze Społdzielnią umowy o budowę lokalu w Ębie okeślonYm Statutęm SPołdzielni,

p*r"o -**"ia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie okeślon}rn statutem SPołdzielni,

praw o iądatń zawarcia umowy:' 
1) przeniesięnia własności iokalu do którego cżoŃowi przysługuje społdzielcze lokatonkie prawo do lokalu

mieszkalnego.
2) przeniesienia własności lokalu do którego cżonkowi przysługuje społdzielcze własnoŚciowę prawo do

lokalu mieszkalnego, uĄitkowego, garażu.

3) przeniesienie ułarŃowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,

4jprzsksztńcenia społdzielczego lokatorskięgo prawa do lokalu na spółdzielcze własnoŚciowe Prawo do

1okalq w budynku wybudońanym na gruncie, do którego społdzielni nie przysługuję prawo własnoŚci lub

uĄłkowania wieczystego.
19) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat zwtązmrych z eksPloatacją i utrąrmarriem

nieruchomości w częściach przypńających na ich lokale, eksploatacją t utrzymaniem nieruchomoŚci

stanowiących mienie Społdzielni,

20) prawo do tiynajęcia lokalrł do którego przysługuje człoŃowi spółdzielcze prawo do lokalr1

21) korzystanie z irrnych praw okeślonych w statucie,

I(oszty wyóania t<opil dbkumęntów, o których mowa w ust.1 pkt, 13 ponosi cżonek wyĘpujący o te odpisY. I(osztY te

okeśla zarząd społdzielni.
Odpis statutu i regulaminów wydarrych na jego podstawie cźonek otzpnuje bezpłatnie.

Cżonek, zainterisowany otrzymaniem do,kumentów, o których mowa w ust.l pkt 13 , zg}aszapisemnie Zuądoń
wykaz dokumentów, ńorycń kopię chce olzqać. Zarądwymaczatęrmln wydania kopii Ęch dokumentów nie

dłrższy jednak rnż 7 drn.

5. Spółdziilnia moze odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami tzecimi, jeżeli naruszałobY to

prawa tych osób lub, jeżeli istnieje urarud.rionu obawą żę cńonęk wykorzysta pozyskane informacje w celach

iprzecmych z intęresem Społdzielni iprzezto vryrządń Społdzielni aracmą sż<odę. Odmowa powinna bYĆ wYaźona

na piśmiÓ. CżonęŁ któręmu odmówiono wglądu do umów zawierarrych przez Społdzielnie z osobami trzecimi, moze

źozye wniosek do sądu rejestrowego o zŃowiązanie Społdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek nalezY

ńoĘć w termiŃę siedmiu dni od dnia doręczenia cżoŃowi pisemnej odmowy (art. 18 § 3 Prawa społdzielczego).

l4)
15)

16)

11)
18)

4.

§15

Członek obowiązany j est:

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i irrnych uchwał organów SPÓłdzielni,

2) wn!ęść wkład mięszkaniowy lub budowlany,
3) uiszczać terminowo opłaĘ związane z eksploatacją i utrrymaniem nieruchomości w częściach
' 

przypadalących na jego lokal, elsploatacją i utrzlmaniem nieruchomości stanowiących mięnie SPÓłdzieini,

ą) loiłstaĆ ) iokalu Źgóanl. z waruŃami technicznymi okeślonymi przez Spółdzielnię,

sj zawiiaamiać Spół@ielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

6|zawiadamiae społdzielnię o wynajęciu lokalu na innę cele niz okręślone w umowię o ustanowięnie Prawa do

.. rlokalu :, (przy dziale),
1 j pi zestr ze gić re gul aminu p o rządku dom ow e go,
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oraZpoSZanoWaniemieniaspółdzielnitojejzabezpięczenie,
9j niezwłocznie udostępnić |okal w celu rtsunięcia awarii wylvołującej szkodę lub zagrażającej bezPoŚrednio

powstarriem szkody,
10) niezwłocznie udoŚtępnić lokal w celu zainstalowaniaurządzeń pomiarowych i podzielnikowYch

doq,c2ą.r.1-, zuĘ cia w ody i ciepła, j ak równiez umożliwić odcrf wskazań Ę ch urządzeń,

11) uóostęptrić lokal w celu dokonania ol<ręsowego, aw szczególnie uzasadnionych wYPadkach równięz
'doraźnógo 

przeglądu stanu wyposazęnia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wYkonania,

12) udostępnić lokal w celu wykonania opęratu szacuŃowego przezrzę1zoznawcę majątkowego,

13) wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielli.

§16

1, CzłoŃostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:
i ) wygaśnięci a spółdzie|czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

zi Ńiarpołori"t.".go własnościowego prawa do lokalu lub udziafu w tym prawie;

3) zbyciaprawa odrębnej własności lokalu lub udziału w Ęm prawie;

4) zbyciaekspektatywy własności lub udziału w Ęm prawie;

5j v_vlłgaśnięc iurosr"róniuo ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art,] 8u,s,m,

2. CzłoŃostwo w spółdzielni ustaje takźe w prą,padkach określonych w art,24| ust,1 i art,26,

3 . JęzeliczłoŃowi przysŁuguje w-danej spółdzieJni więcej niż jeden Ętuł prawny do lokalu będącY Podstawą

uzyskania crłoni.ori*a,-uirata człoŃÓstwa następuje dopiero w przypadku utratY wszYs$ich Ętułów
prawnych do lokali w ramach tej spółdzielrri. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest

stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali,

1.

§17

CzłoŃa zmarłego skręśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkięm od dnia, w którym nastąpiła

śmierć.
osobę prawną będącą człoŃiem spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

Rozdział 2. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 18

od uchwał podjęĘch w sprawie między członkiem a Spółdzielnią członek moze odwołaĆ się w postępowaniu

we wn ątrzspó ł dzie| czy m.

l,

§19

od uchwał Zarządu podjętych w pierwszej instancji członek moze odwołać się do Rady Nadzorczej w

terminię 14 dni od dnia'oiry^uiiu ucrrwiĘ, Zarządjest obowiązany podać uzasadnienię_i pouczenie

człoŃa o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej. Ieżęlt członęk nie ńoZry odwołania we

wskazanym terminie, uchwała Zarząd,l.staje się ostateczna,

Rada Nadzorcza jest obowiązana roąatr,ąlć odwołanie człoŃa w ciągu 3 miesięcy o.d dnia wniesienia

odwołania i przesiać odwołującemu się człoŃowi odpis uchwaĘ wraz zjej uzasadnieniem w terminie 14

dni od dnia podjęcia uchwĄ. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w

postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§20

od uchwĄ Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji człoŃowi przysługuje prawo odwołania do

Walnego Źgromadzenia w teńinie :b anl oo dnia jej doręczenia na piśmie wtazz uzasadnięniem.

odwńnie-powiruro być rozpatrzonenanajbliższymWalnym Zgromadzeniu, jezelizostało złożonęco

najmniej 30 dni przed terminem zębrania.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, Odpis uchwĄ

wrazz uzasadnieniem przesyłasię odwołującęmu człoŃowi w terminie 14 dni od jej podjęcia,

'",", 
§21

w wypadku wnięsięnia przez człoŃa odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzie\czym bieg

,:p;rę#;i;;i"-i t"ńirÓ* zawĘch ulega zawiesreniu do dniazakolczenia tego postęPowania, jednakże
Strona 5
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oddnia,wktórymorganodwoławcZypoWinienroZpatrZyćodwołanie'
2. Postanowięnia stafutu o postępowaniu wewnątrzspołdzielczymnie mogą ograniczaa dochodzenia Przez

członków iclr praw na drodze sądowej. W wlpadku zaskarżeniaprzez członka uchwaĘ w Postępowanlu
wewnątrzs}]ółdzielczym i sądowym, postępowanię wewnątrzspółdzię|czę ulega umorzeniu.

J.

1.

§22

od decyzji w sprawach wniosków i skarg skierowanych do organów Spółdzielrri członęk moze odwołaĆ się

w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
wnioskil skargi człoŃów sliierowane do Zarządupowinny byó rozpŃrzone w ciągu 28 dni od dnia ich

złożenia, o spósobie załatwieniawniosku lub skargi Zarząd zawiadamia zaintęresowanego członka na

piśmie w terminie 14 dni.
Jezeli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone negatywnie Zarządjest obowiązanY PodaĆ uzasadnięnie i

pouczenie cńoŃa o piawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia

otrzymania pisma. JezÓli członek nie złoĘ odwołania we wskazanym terminie, decyzja Zarządu staje się

ostateczla.
Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpŃrzyó odwołanie członka w ciągu 3 miesięcY od dnia wniesienia

odwołania i przesiać odwofującemu się członkowi swoje stanowisko wrazz uzasadnieniem w terminie 14

dni od dnii rozpatrzenia 
"sprawy. 

Śtanowisko Rady Nadzorczej podjęte w Ębie odwoławczym jest

ostatęczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
5. Wnioski i skargi ÓŻłonto* skięrowanó do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu 3 miesięcY

od dnia ich ńożęnia. o sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia

zainteresowanego członka na piśmie w terminię 14 dni,

6. Jeźeli wniosek lub skarga ,orią Tozpatrzonę negatywnie członkowi przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenta w termńie 30 dni od otrzymania pisma. Odwołanie to powinno bYĆ roąaftzone na

ni.lblizr"y* Walnyrn Zgromadzeniu, jeże|i zostało ńożonę co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego

Zgromadzenia.

Dział III: Oreanv Spółdzielni

§23

1. Organami Spółdzielni są :

1) Wa|ne Zgromadzenie,
ż) RadaNadzorcza,
3) Zarząd,

2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt,2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym

,pósroó nieogr]aniczonÓ3 nczty kandyditów. Odwołanię członka organu następuje równiez w głosowaniu

tajnym.
3. Ńyuo.y do organów Spółdzielni są waane bez względu na ilość uczestniczących w nich uPrawnionYch

czionków, jedynie do ,łryboru człoŃów Zarządtl wymagana jest co najmniej 50% frękwęncja człoŃów

Rady Nadzorczej.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów pr"y 1ygolac| d9 organów Spółdzielni i przł

pojejmowaniu innych uchwał przęz orguly SpOłazlelni uwzględnia się głosy oddane za i przęclw uchwale,

a takżę głosy wstrzymujące się od głosowanii, przy mozliwości głosowania za, przeciw i wstrzYmania się

od głosu.
5. Try-b zwoĘwania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał Przez te

orguny określa statut oraz przewidziate w nim regulaminy tych organów,

Rozdział 1: Walnę Zgromadzelie - odbywane w częściach

§24

1. Walne Zgromadzenię działa na podstawie:

- ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,

- ustaw} z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- statutu Spółdzielni
2. Walne Zgromadzenie jest najvlyższym organem Spółdzielni,

3,-_ Walne Zgromadzeńe jestpodzielone na części,

ł. :,nuau 
N-ufuor"ru ustń zasady podziafu .ŹłoŃó* uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach

,, 
- ] , 

-wuń.go 
Zgromadzenia uwłgjlędniaj ąc zasadę wspólnoty intęresów wynikającą z zamięszkiwania w

," ' okeślonym zespole nieruchomości.
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l. Członek spółdzielni moze uczęstniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiścię albo przez
pełnomocnika. Pełnomocnik nie moze zastępować więcej niż jednego człoŃa. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewazności i dołączone do protokofu Wallego
Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego
Zgromadzenia.
Fełnomocnictwo do udziału w Wahym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko
pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma rępręzentować człoŃa
orazbyć podpisane w sposób czytelny przez człoŃa udzielającego pełnomocnictwa.
Członek moze być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego
Zgromadzenia. CzłoŃowie Rady Nadzorczej i Zarządi Spółdzielrri mogą brać udziń w każdej
części Watne go Zgr omadzenia.
Osoby prawne będące człoŃami Spółdziehi biorą udział w określonej części Walnego
Zgromadzenia przęz ustanowionego w tym celu peŁromocnika. Pełnomocnik nie moze
zastępować więcej niz jednego człoŃa. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako
członęk Rady Nadzorczej.
CzłoŃowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub człoŃowie z ograniczottą
zdolnością do czynności prawnych biorą udział w okeślonej części Walnego Zgromadzenia
przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pehromocnik ten nię moze być wybierany jako
członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.
Członęk ma prawo korzystania na własny kosń z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby,
z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§26

Do wyłącarej właściwości Walnego Zgromadzeńa naleĘ :

1) uchwalanie kięruŃów rorwoju działa|ności gospodarczej oraz społeczrej i
kulturalnej,

2) rozpaĘwanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdan rocntych i sprawozdń finansorych oraz
podejmowanie uchwał co do wniosków człoŃów Spółdzielni, rady lub Zatządu w tych sprawach,

3) udzielanie absolutorium człoŃom Zuządu,
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności

Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w §.rn zakresie,
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyzki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu poĘcia

Strat,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, ńycia zakJadu lub irmej wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej,

6') podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia zgody napodziałnieruchomości gruntowej zabudowanej
więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i zmianę udziałów w nieruchomości wspóInej,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych orgańzacji gospodarczych oraz występowania z nich,
8) ozraczanie najwyzszej sumy zobowiązai, jaką Spółdzielnia może zaciągnąc,
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziafu Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
l0) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielcąrm odwołań od uchwał Rady,
11) uchwalanie znian statutu,

12) podejmowanię uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze zwiękl oraz upowamienie
Zarządu do podejmowaniadziałafiw tW zakresie,

13) wybór delegata naZjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciela Spółdzielni
naZjazdprzedkongreso}vy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości,
14) wybór i odwołanię członków Rady Nadzorczej,
15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§27

1. WaInę Zgromadzenie nvołuje Zarządprrynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Waine Zgromadzeńemoże być zwołane przezZarządzwaimychpowodów w kazdym czasie.

3. Zarządlest obowiąany zwołać Walne Zgromadzenie nażądanie:
a) Rady Nadzorczej,
b) 1/l0 człoŃów,

4. Żądanie zwołania Walnę go Zgromadzenia powinno byó ńożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5, .W ryypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zrvołuje Zarząd w takim terminie, aby pierwsza jego

. cZęŚźń:ógła się odbyć w ciągu cźerech Ęgodni od dnia wniesienia żądańa. Jezeli to nie nastąpi nvofuje je Rada
Nadzorcza.

2.

3.

4.

5.

6.
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6, W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, ptzęz organy spółdzielni zwołuje je z;wiązekrewizyjny w
lctórym spółdzielnia j ęst zrzęszona lub I§ajowa Rada Spółdzi e|cza na kosź Spółdzielni.
Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzeńapowinni wystąpić do aviązku rewizryjnego, w którym
spółdzielniajestzłzeszonalub do Iśajowej Raó Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzerua,

§28

1. O czasie, miejscu i porządku obrad kazdej części Walnego Zgromadzęnia zawiadamiani są pisemnie, co
najmniej na 21 dni przed terminem posiedzeniajego pierwszej części:
- członkowie Spółdzielni,
- związekrewizyjny, w którym spółdzielnia jestzrzęszona
- Krajowa Rada Spółdzielcza,

2. Zawiadomienie powinno zavlierac czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłozenia
wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oruz informację o prawie człoŃa
do zapomańa się z tymi dokumentami.

3 Zawiadomienia, dokonuje się poprzez wywieszenie ww. informacji określonych w ww. ust. l i 2, w siedzibię
Spółdzielni oraz La klatkach schodowych budyŃów, w których prawa do lokali posiadają człoŃowie
Spółdzielrri, a w przypadku członków Spółdzielni, którym przysfugują prawa do garuży poprzęz wysłanie im

ww. informacji listem poleconym,

1.

§29

ProjeĘ uchwał iządaniazamięszczęnia Qznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają
prawo zglaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i człoŃowie. ProjeĘ uchwał, w tym uchwał przygotowanych w
wynil<u Ęch żądań, powinny być wykładanę, na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego
Zgromadzeńa,

Członkowie mają prawo zgłaszać projeĘ uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do l5 dni
przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwaĘ zgłaszanej przez
człoŃów spółdzielni musi byó poparty pTzez co najmniej 10 cżoŃów.
Członek ma prawo zg]asznia poprawek do projektów uchwał nie pómiej niż na 3 dni przed posiedzeniem
pierwszej części Walnego Zgromadzeńa.

4. Zarządjest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na
każdej części Walnego Zgromadzeńa projektów uchwał i poprawek zg}oszonychprzez człoŃów Spółdzielni.

5, Uzupehriony porządek obrad Walnego ZgromadzeniaZuządwywiesza w siędzibie Spółdziehi orazna klatkach
schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Społdzielni, a w przypadku
człoŃów Spółdzielni, którym przysługują prawa do garary poprzez wysłanie im uzupełnionego porządku
obrad listem poleconym .

§30

l. Walnę Zgromadzenie może podejmować uchwĄ jedynie w sprawach objęĘch porządkiem obrad podanym do
wiadomości cżoŃów w sposób okeślony w § 28 statutu.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych człoŃów
Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenla.

Kazdy projekt uchwĄ poddaje się głoŚowaniu na kżdej części Walnego Zgromadzeńa.
Warunek, o którym mowa w ust. 3 uzraje się za spehriony równiez w przypadku, gdy na zebranje danej części
Walnego Zgromadzeńa nie przyszedł zaden z uprawnionych człoŃów lub gdy człoŃowie obecni na danej
części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziałuw głosowaniu.

5. Walne Zgomadzenie podejmuje uchwĄ mvy|<łą większością głosów. Większość
kwalifikowana wy,rnagana jest:

a)2l3 fiosów - dla podjęcia uchwały o zdanie stafufu Spółdzielni,
b) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
c) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
d) 3l4 głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.

6. W śprawach likwidacji spółdzielni, przemaczeniamajątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązai
likwidowanej spółdzielni , zbycia nieruchomości , zbycia za\<ładu lub imej wyodrębnionej jednostki

" organizacyjnej konieczne jest, aby w posiedzeniu walnego zgromadzenia. na którym uchwała była
' poddana pod głosowanie uczesbriczyłą co najmniej połowa ogólnej liczĘ uprawnionych do głosowania.

3.

2.

3.

4.
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§ 31

1, Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzeńa otvviera przewodńczący Rady Nadzorczej lub inny
upowamiony przez Radę Nadzorcą członek Rady.

2. Na kazdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący,

zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu janunym,

§ 32

1 , Na kazdej części Walne go Zgromadzenia w głosowaniu j awnym wybierana j est zwykłą większością głosów,

spośród członków Spółdzielni komisja mandatowo - skrutacyjna, w składzie 3 osób.

Do zadań komisj i nalezy:
a) sprawdzenie kompletności lisĘ obęcności oraz ważności mandatów peŁromocników członków

Spółdzielrri oraz przedstawicieli osób zograniczottą lub pozbawioną zdolnością do cąmności prawnych,

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzerńa i zdolności do podejmowania

prawomocnych uchwał,
c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników

głosowania i podanie tych wyników przewodnicącemu, wykonlłvanie irrrrych czynności zwiqmych z
obsługą głosowania tajnego lub jawnego,

I(omisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sęketarza.
I(omisja sporządza protokół ze swej działa]ności, który podpisują przewodniczący isehetarz.
Przewodniczący komisji składa Wa]nemuZgromadzeniu sprawozdańe zcĄ,rności komisji.
protokół komisji przekaąrwany jest selaetarzowi danej części walnego zgromadzenia.

§33

1, Po przedstawieniu kazdej ze spraw zamieszczonych w porądku obrad, przewodniczący danej części Walnego

Zgromadzeńa otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoueń-
2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad

łączńe.
3. Cźonkom Rady Nadzorczej, Zuądu oraz przedstawicielom ZńryJu RewĘjnego lub lłajowej Rady

Społdzielczej, głos może być udzielany poza kolejnością
4. Przewodniczący dwrcj części Walnego Zgromadzenia ma prawo ałirócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli

odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza Qzas przeznaazorly na wypowiedź. W prąpadku nie

zastosowania się rnówcy do uwą, przewodnicący Zgromadzeńa odbiera mu głos.

5. W sprawach fonnaĘch przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością, Za wnioski w sprawach

formalnych uważa się wnioski dotycząse:
a) sposobugłosowanią
b) głosowania bez dyskusji,
c) zakoiczeńa dyskusj i,
d) zamknięcia listy mówcóq
e) zarądzsńaprzpr,wy,

6. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy -jeden ,,za" i jeden

,,przęciw" wnioskowi.
7. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

głosów.

§34

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący danej części Walnego

Zgromadzeria zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wpaga podjęcia uchwĄ przez Walne
Zgomadzenie.

2. Kżda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer

kolejny, datę podjęcia i Ęruł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

1. Z obrad każdej części
': selaętarz zebrania.
2;, Protokół z obrad danej

części Zgromadzeńa.

§35

Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i

części Walnego Zgromadzelia sporządza się w tęrminię 7 dni od dnia odbycia danej
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3. pr"t"kół i r,.r*"b, kardój części Walnego Zgromadzenia są jawne dla człoŃów Spółdzielni, przedstawicieli

rwi?tzkurewizyjnego, w którym spółdzielniajestz:zeszotaorazdlalłajowej Rady Spółdzielczej

5.

7,

Protokóły z obrad kazdej części Walnego Zgromadzeria przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10

Iat.
przebieg obrad danej części Waine go Zgromadzęnia moze być utrwalony za pomocą wządzeń rejestnrjących

dńvięk i obraz, o cz}Ąn człoŃowie biorący udział w zgromadzeniu powinni byćuprzedzeń.
6. Na piotokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokóĘ wszystkich jego części i

protokół z obrad I(olegium.
Uchwałę uwaza się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich częŚci Walnego

Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczĘ
czJoŃów uczestniczących w Walnlłn Zgromadzeńu.
ćzłoŃami uczestniczącymi w Walnym Zgromadzeńu są wsryscy członkowie obecni na tym zgromadzeniu,

którzy wzięli udział w głosowaniu, ńęza'reimie od tego czy głosowali ,,zd', ,,przeciw", czy ,,wstTTyT nali się od

głosu".

§36

1. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, kolegium w składzie: przewodniczącY

obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokółów tych zebrań,

aatoryzująheść podjętych uihwał oraz potwierdzają,l<tóre uchwały zostaĘ podjęte a l<tóre nie zostĄ Podjęte.

I(olegium'mor. Śt ut.i^l. wykonywać swoje zadania bez względu na ilość osób uczestniczących w posiedzeniu

kolegium.
2. proiokół z obrad kolegium, które autoryzowało tręść podjęĘch uchwał oraz potwierdziło, które uchwĄ

zostaĘ podjęte a które nie zostaĘ podjęte, podpisują członkowię kolegium uczestniczący w Posiedzeniu

kolegium.
3. prńkół, o którym mowa w,ust.2 stanowi integralną część protokófu Walnego Zgromadzeńa

4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przezWalne Zgromadzsnte.

§37

1. Wybory człoŃów Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej licńY
kandydatów.

2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani Ęlko człoŃowie Spółdzielni oraz osoby niebędące człoŃami

Spółdzielni, jako pehromocnicy osób prawnych o ile zostali zg}oszeń w Ębie § 29 ust.2 statutu.

3. W skład Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami

Spółdzielni. Uchwała w sprawió wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest niewazna. Z chwiląnawiązania

siosunku pracy przęzczłonka Rady Nadzorczej ustaje jego cżoŃostwo w Radzie Nadzorczej SPołdzielrri.

4. Nie mozna być człoŃiem Rady Nadzor czej dłvżej ńżprzez2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

5. Ustępujący człoŃowie Rady Nadzorczej mogąponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeŚli nie Pehili
fuŃcji cżoŃa Rad przęz dwię kolejne kadencje.

6, Na każdej części Walneg o Zgromadzenia jest wybierany jeden członek Rady Nadzorczej.

7, Ifundydatów do Rady Nadzorczej zgłaszającżoŃowie Społdzielni obęcni na swojej częŚci Walnego Zgromadzeńa

spośród cżoŃów uprawnionych-do uczestlriczenia w tej części Wahego Zgromadzeńa. W przYPadku zg}oszenia

kandydamy cżonka nieobecnego wymagana jestjego pisemna zgoda na kandydowanie.

8. Kandydaci na człoŃów Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym

uwzględnieniem danych dotyczących:

- zatrudnienia w §półdzielni,

- prowadzenia działa]ności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

- pozostawania w sporzę sądowym ze Społdzielnią

- zaleganiu z wnoszęnięm opłat eksploatacyjnych,

- liczby kadencji pehrionej w Radzie Nadzorczej.

9. CzłoŃowie mogą kandydŃom zadaw ać p},tania.

10, CzłoŃowie Komisji Mandatowo - Stautacyjnej nie mogą kandydowaĆ do Rady Nadzorczej.

l1, Wybory człoŃów Rady Nadzorcze1 przeprowadza się przy pomocy kań wyborczych, na których są

umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabeĘcmej,

12., Głosowanie odbywa się poprzez złożenię kaĘ wyborczej do urny w obecnoŚci Komisji Mandatowe -
"Si<rutacyjnej.
13. Głosujący stawia znak ,,X" przy nazwisku kandydata, na którego głosuje,

Strona l0



Statut Spółdzielni Mieszkaniowei lv Bielawię

14, Głos iest niewazny, jezeli :

a) postawiono zflak,,x" przy więcej niz jednym kandydacie,
b) nie postawiono znaku,,x" przy zadnym kandydacie,
c) kańa wyborczajest przekreślona

15, Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza I(omisja Mandatowo - Skrutacyjna, która
z czynności tych sporządza protokół, Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. Do Rady

Nadzorczej zostaje wybrany kandydaĘ który uzyskał najwięksą liczbę głosów.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej największej liczby głosów, Przewodniczący komisji
mandatowo-slq,utacyjnej zaruądza ponowne głosowanie nad kandydaturami, które uzyskały w głosowaniu

największą równą liczbę głosów.

§38

Wybór delegatów naZjazdZwiązktl, w któn,m Spółdzielniajestzrzęszonaorazprzedstawiciela SpółdzielńnaZjazd
przedkongresowy w celu wyboru delegatów na I(ongres Spółdzielczości, dokonlłvany jest na wszystkich częściach

Walnego Zgromadzeńa.

§39

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla człoŃów Zuządu odbywa się dla każdego członka Znządu
odrębnie w sposób jawny.

§40

1. UchwĄ Walnego Zgromadzeniaobowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2. o q.rn czy uchwała jest sprzecma z ustawą, postanowieniami statutu bądz dobrymi obyczajami lub godzi w

interesy Spółdzielni albo ma na cęlu pokzywdzenie jej człoŃa możę zdecydować wyłącznie sąd, w
postępowaniu ustalającym nieistnienię albo nieważność uchwĄ bądz w postępowaniu o jej uchylenie.

Kżdy członek Spółdzielni \ub Znządmoże wytoczyć powódźwo o ucĘlenie uchwĄ.
Jeżeli Zarząd Wacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę

Nadzorczą. W wypadku nięustanowięnia pehromocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora

dla Spóldzielni.
5. Powódżwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu Ęgodni od

dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członęk nieobecny na Walnym

Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości

ptzez tego członka o uchwale, nie pómiej jednak aż przed upĘrłem roku od dnia odbycia Walnego

Zgomadzeńa.
6. JężęItustawa lub stafut wymagają zawiadomięnia członka o uchwale, tęrmin sześcioĘgodniowy wskazany w

ust. 5 biegnie od dniatego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

7. Orzęczęnię sądu ustalające nięistnienie albo niewazność uchwĄ Walnego Zgromadzeniabądź uchylające

uchwałę ma moc prawną względem wszystkich człoŃów Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 41

Sprawy związanez obradowaniem części Walnego Zgromadzenia, którę nie zostĄ uregulowane rozstrzyga ta

część Walrrego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prerydium

tej części Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 2 : Rada Nadzorcza

§42

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzor nad działalnością Spółdzielni.

, §43
:

Rada Nadzorcza składa się z 1 1 człoŃów wybieranych na okres 3 lat na poszczególnych częŚciach

Walnego Zgromadzenia,

4.
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§44

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada na swoim pierwszym posiedzeniu spośród swoich
Członków,

§45

1, Ifudencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od części Walnego Zgromadzenią na którym członek Rał został
wybrany do części Walnego Zgromadzeruą które dokona wyboru członka Rady na następną kadencję.

2. Nię można być członlciem Rady Nadzorczej dłurżej niżprzez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie

wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest niewaźna Z chvłią nawiązania stosunku ptacy przęz cńoŃa
Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Społdzielni.

4. Jeżęli członkiem Spółdzielnijest osoba prawna, do Rady Nadzorczej moze być wybrana osoba nie będąca
członkiem Spółdzielni, up ełnomocni ona przęz osob ę prawną.

§46

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upĘwem kadencji, określonej w § 45 na którą został wybrany,
Utrata mandatu przed upĘwem kadencji następuje w pr4zpadku :

1) odwołania większością 2l3 głosow członków biorących udzlał w głosowaniu na części Walnego
Zgromadzenia, na którym został wybrany,

2) zrzeczenia się mandatu,
3) ustania człoŃostwa w Spółdzielni,

2. I{ażdy członek Rady Nadzorczej musi być odwołany indywidualnie.
3. Wniosęk o odwołanie człoŃa Rady Nadzorczej musi mieó pisemne uzasadnienię,
4. Na miejsce cńonka Rady Nadzorczej który utracił mandat, właściwa część Walnego Zgromadzenia

dokonuje wyboru na swoim najblizszym Zebraniu (do końca kadencji Rady Nadzorczej) innego członka
Rady Nadzorczej.

§47

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy określone w ustawię Prawo spółdzieicze, ustawie o

spółdzielniach mięszkaniowych, niniejszym Statucie, w tym m,in.:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalrrości społeczrej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzęzi

a) badanie okresowych sprawozdań ot az spraw ozdań finansowych,
b) dokon}r,vanie okresowych ocen wykonaniaprzez Spółdzielnię j ej zadań gospodarczych ze

szczególnym uwzględnieniem przestrze gania przez Spółdzielnię praw j ej człoŃów,
c) przeprowadzanię kontroli nad sposobem załatwianiaprzezZarządwniosków organów Spółdzielni

i jej człoŃów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciązenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej

j ednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formię hipoteki na nieruchomości , dla

potrzeb której przeznaczonę będą środki finansowe pochodzące z tego klęd},tu po uzyskaniu pisemnej

zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do Iokairi związanę są ztą nieruchomością,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecmych oraz rłystępowania z

nich,
6) zatwięrdzania struktury organizacyjnej spółdzielni,
1) rozpaĘwanie skarg na działalnośó Zarządu,
8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę

sprawozdań finansorłych,
9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielrrią a

człoŃiem Zarządu lub dokonywanychprzez Spółdzielnię w interesie członka Zarządll oraz
reprezentowanie Spółdzielniprzy Ęch czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarary dwóch
człoŃów Rady przeznią upowaznionych ,

10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania fnansowego Spółdzielni,
11) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy

ZarządWtoczy powódźwo o uchylenie uchwaĘ Walnego Zgromadzenia,
12) podejmowanie uchwal w sprawie zmiany przemaczenia nieruchomości wspólnej,
}3) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej,

,. 14) podejmowanie uchwał w sprawie rozbudowy, nadbudowy nięruchomości wspólnej,

., .,] ,15) podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania podziału nięruchomości wspólnej,

-" ,].,
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16) podejmowanie uchwał w splawię połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nięruchomości w
jeden lokal,

n) podejmowanię uchwał w sprawie podziału lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na dwa odrębne

1okale,
18) zŃwlerdzanię taryfl dla ciepła,
19) zatwięrdzanie planu potrzeb remontowych i planu remontów zasobów spółdzielni na dany rok,

20) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólrrego użytku na cele

mieszkaniowe lub handlowo - ush]gowe,
2I) uchwalanie regulaminu Zarządu,
22) uchwalanie regulaminu lcomisji Rady,
23) ustalęnie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walrrego Zgromadzenia,
24) uchwalanie regulaminu Zębrania Gospodarzy I(latek Schodowych,
25) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezęsa i jego zastępców,

26) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny i nadzór nad

wykonywaniem zalecęń polustracyj nych.
2. Rada Nadzor cza możę żądać od Zarząd,,l, człoŃów i pracowników Spółdzielni wszystkich sprawozdań i

wyjaśnień, przeglądaćksięgi oraz dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni,

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanię ze swojej działalności Walnemu Zgromadzenhl.

§48

l.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący,

jego zastępca, selcętarz i przewodniczący stĄch komisji Rady.
Z.Zadanięm Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3,Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowę oraz dokonuje wyboru PrezYdium
komisji.
4.prezydiun i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charaker pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmowaĆ

zadnyóh decyzji ani iormułować wiążących zalęceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czY jej służb

etatowych.

§49

Wewnętrmą strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres dziŃanta, Ęb obradowania i Podejmowania
uchwai o.u, i*" sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej okręśla regulamin uchwalony Przez Walne

Zgromadzenie,

3.

l,

§50

CżoŃowie Raó Nadzorczej ot,4łnują wpagrodzenie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę,

okeślonego w odrębnych przepisach,

Wyragrodzenie, o taO.y- .owa w ust. l wypłacarre jest w formie miesięcmego ryczałbł, bez względu na iloŚĆ

posiedzeń Rady Nadzorczej i j ej komisji.
W prąpadku ńeobecności cńorka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady lub komisji Rady wpagrodzenie

cńoniaRady pomniejsza się proporcjonalrrie do ilości posiedzeń Rady i komisji Rady w danym miesiącu.

Jezęli w danym miesiącu posiedzenie arganu nie odbywa się, to wyrragrodzenie, o którym mowa w ust, 1, człoŃom

organu nie prrysługuje.

Rozdział 3: Zarząd Spółdzielni

§51

1,.Zarządskłada się z 3 osób, w Ęm prezesa i jego zastępców.

2. I(andydaci na członków Zarządupowinni posiadać umiejętności kięrowania i organizowania pracy.

3, CzłoŃów Zarządu, w tym prezęsa i jego zastępców, wybiera na azas nieokreślony i odwołuje Rada

Nadzorcza. Odwołanię \.ł/ymaga pisemnego uzasadnięnia, Ponadto Walne Zgromadzęnię może odwołaĆ tYch

człoŃów Zarządu,którym nie udzieliło absolutorium. Uchwała w tej sprawie wymaga pisemnego

uzasadnienia.
_4,W Drzypadku wyboru nowego Zarządu,PrezesZarządu wyłanianyjest w drodze konkursu ogłaszanego i

'rozstrńgan"go pr.""Radę Ńadzorczą. Nowo wybrany Prezes proponuje swoich zastępców, którYch

zatw ięr dza Rada N adzorc za.

5:,Z . z} ami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorczanawiązuje stosunek pracy na Podstawie

umowy o placę, stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

o,oaw9łani9 członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku PracY.
Strona 13
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§52

1. Zaruądkieruje działalnością Spółdzielni olazreprezentuje jąna zewnątrz.
2. Do kompeten cji Zarządu na\eży podejmowanie wszelkich uchwał nię zaslrzężonych w ustawie lub Statucie

dla irurych organów Spółdzielni, a w szczególności:
1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia człoŃów do Spółdzielni,
2) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
3) zawieranię umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
4) zawieranie umów o budowę lokali,
5) zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
6) zawieranię umów najmu lokali oraz umów dzięrżawy gruntów,

7) zawieranię umów o ustanowienie odrębnej własności garaży, miejsc postojowych,

8) sporządzanie projelctów planów gospodarczych i programów działalności kulturalnooświatowej,

9) p}owadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z Ęm
cąmności organizacyjnych i finansowych,

1 0) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
t t) sporządzanie roczn}ch sprawozdań i sprawozdań finansowych, przedkładanie ich Radzię Nadzorczej i

do zatw ier dzenia Walnemu Zgr omadzeniu,
12) zw oĘ w anie Walne go Zgr omadzenia,
13) zaciąganie kredYów bankowych i innych zobowiązafi,
14) udzielanie pełnomocnictw,
15) ustalanie wysokości opłat za lokalę mieszkalne, użytkowe i garaże, zasad ich uzytkowania oraz

uchwalanie szczegółowy ch zasad rozliczaniakosźów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

16) uchwalanie regulaminu rozliczaniakosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali mieszkalnYch i

uzytkowych dia cęlów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uzytkowej oraz

pobierania opłat zacentralnę oglzewanie i podgrzanie wody uzytkowej,
17) uchwalanię Źasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni, uchwalanię zasad

rozlięzaniakosztów budowy i ustalania wysokości wkładów na lokalę mieszkalne,

18) uchwalanie zasad rozdziału kosztów gospodarki zasobami mięszkaniowymi na człoŃÓw Po objęciu

domu jednorodzinnego w uzywanie,
okeślinie lokali przeznaczonych do wynajmu i określenie kryteriów wyboru najemców oraz

uchwalanie zasad najmu mieszkń spółdzielczych,
uchwalanie zasad rgzliczeń finansowych Spółdzielni z człoŃami z Ętufu wkładów mieszkaniowych i
budowlanych,
uchwal anie zas ad rc zliczania zadań inwe stycyj ny ch,

uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakręsie napraw wewnątrz

lokali oraz zasad r ozliczeń s p ó łdzie in i z członkami zwalniaj ącymi lokal e,

uchwalenie regulaminów organizowania wszelkich przetargów przeprowadzanychprzez Spółdzielnię,

uchwalanię regulaminu uzywania lokali w domach spółdzielczych orazporządlłl domowego,

współdziałaniJ z organami władzy rządowej i samorządowej oraz orgarizacjami spółdzielczYmi,

społecmymi i gospodarczymi,
26) uchwalanie regulaminu dotyczącego zasad tworzęnia i wykorzystania funduszu ręmontowęgo,

3. Zarządskłada spra-wozdanie ze swej działalrrości Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§53

1, Zarząd pracuje kolegialrrie na odbywanych okresowo posiedzeniach; w okręsie między posiedzeniami

Zarządwykonuje swoje fuŃcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

ż. podział Ó"yn,ÓS.i pomiędzy człoŃami Zarządu, sprawy zastrzężone do decyzji kolegialrrych, tryb

obradowania i podijmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne okeśla regulamin Zarządu

3.

uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Zarząd Śpoła"i.t,i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej udziela jednemu z człoŃów Zarządu

pehromocnictwa do kierow ania bieżącą działalnością Spółdzielni.
Zarząd moze udzielać pełnomocnictwa do dokonywania czymości określonego rodzaju lub czynnoŚci

szczególnych,

§54

ii OS*iud.renia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj człoŃowie Zarządu.

2. oświadczęnia, o ktoryih mowa w ust,l składa się w ten sposób, ze pod nazwą Spółdzielni osoby

upoWażnionę do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

19)

ż0)

ż1)
22)

23)
24)
ż5)

4.
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3. Oświadczerria pisęmne skierowane do Spółdzieini a złozone jednemu zcńoŃow Zarządll, pełnomocnikowi
lub w jej iokalu nrają slcutek prawny względem Spółdzielni,

Rozdział 4 : Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§55

Nie mozna być jednocześnie członkięm Rady Nadzorczej iZarządu Spółdzielni.
W razie koniecmości Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilkrr ze swoich członków do

czasowego peŁrienia fuŃcji człoŃa (członków) Zarządu. W takim przypadku mandat wznaazonego
człoŃa Rady Nadzorczej ulega zawieszeniu rraczas pehrienia fuŃcji człoŃa Zarządu,
CzłoŃowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach

wyłącznie ich dofyczących.
CzłoŃowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni nie mogą zajmować się interesami koŃurencyjnymi, a

takzę uczęstniczyć jako wspólnicy lub człoŃowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących
działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni w szczególności wykonujących na zlecenie Spółdzielni prace

lub usługi lub mających zawarte ze Spółdzielnią umowy gospodarcze o dostawę lub usługi,

W przypadku naruszenia przez człoŃa Rady Nadzorczej i Zarządu zakazu konkurencji określonego w ust.4

- Rada Nadzorcza moze podjąć uchwałę o zawieszeniu człoŃa tego organu w pełnieniu czynności.
Naruszenię zakazu koŃurencji stanowi podstawę odwołania człoŃa Zarządu oraz powoduje inne skutki
przewidziane w odrębnych przepisach.

Decyzję o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka podejmuje właściwy organ.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kięrovvnikami bieżącej działalności
gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocntcy Zarządu Spółdzielni oraz osoby pozostające z.cńorkami
Zarządu lub kierownikamt bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżęńskim albo w

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocmej. Naruszenię

tego zakazu stanowi podstawę odwołania człoŃaRady Nadzorczej.

Rozdział 5 ;Zebranie Gospodarzy K|atek Schodowych

§56

1. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami reprezentantami członków danej nieruchomości są
dodatkowo gospodarze klatek schodowych.

2. Gospodarzem klatki schodowej jest członek Spółdzielni mieszkający na danej klatce i wybrany przez

zebranie człoŃów tej klatki w głosowaniu jawnym, który uzyskał największą ilość głosów przy co

najmniej 50% frekwencji.
3, Gospodarz klatki schodowej nie wywiązujący się ze swoich obowiązków lub raząco naruszający

postanowienia Statutu moze być odwołany na zasadach identycanych jak przy wyborze. Mąndat gospodarza

klatki ustaje równiez w prąrpadku rezygnacji z człoŃostwa lub jego utraty, atakże w wyniku zrzeczenia

się mandatu.
4. Do kompetencji gospodarza klatki na7eĘ :

1) wspóĘraca z administracją osiedlową w zakresię bieżących potrzeb eksploatacyjnych klatki
schodowej,

2) typowanie wykonania określonych robót remontowych w ramach części funduszu ręmontowęgo

przęmaozotlego do dyspozycji mieszkańców, w porozumieniu z lokatorami,
3) podejmowanie inicjaĘw wśród mieszkańców w zakręsie robót podnoszących estetykę klatki schodowej

ijej otoczenia,

§57

Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Zębrania Gospodarzy Klatek uchwalony przez

Radę Nadzorczą.

Dział IY: Tvtułv prawne do lokali

-',:]. 
, §58

Dla żśpokójenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia moze:
::'11', 

u5ląna\Ąriać narzecz osób ubiegających się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
,;, ',:, toĘału, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mięszkalnego w budyŃach stanowiących własnośĆ

, , 
l}! *rpółwłasność Spółdzielni,
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ustanawiać narzęcz osób ubiegających się o ustanowienie odrębnej własności, prawo odrębnej
własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a takżę
ułamkowego udziału we wspófułasności w garażuwielostanowiskowym w budynkach stanowiących
własność lub współwłasność Spółdzielni,
wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe w budyŃach stanowiących własność lub współwłasność
Spółdzielni.

Rozdział 1: Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§59

1. Przez Umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia
zobowiązuje się oddać osobie, narzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do uzywania, a
osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład rnieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawię i w
stafucie Spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budyŃu
stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni,

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

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może nalężeć do jednej osoby albo do
małzonków.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą
ubiegającą się o ustanowienię tęgo prawa a spółdzielnią umowy o ustanowięnie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mięszkalrrego, Umowa powinna być zawarta pod rygorem nięważności
w formie pisemnej.

6. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji cńotlka aiszcza on opłaĘ, o których mowa w § 147
statufir.

7.

8.

Umowa spółdzielczego lokatorskiego prawa do iokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed
wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest niewazna.
Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio
przepisy o ochronię własności.

9. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowionę na rzecz osoby
prawnej,

10. Wynajmowanię lub oddawanie w bezpłatne uźywanie przez człoŃa cŃego lub części lokalu
mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba ze byłoby to związane ze zmianą sposobu
korzystania z lokalu Iub przemaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w
bezpłatne uĘwanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz społdzielni, członek obowiązany jest
do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

1 l.Umowy zawartę przez człoŃa w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają
najpózliej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

2.

§60

Osobie, której przysfugiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo
wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielrri, przysługuje roszczenie do
spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego , jeżeli
spłaci spółdzielni całe zadŁażęnię wynikające znięuiszczania tych opłatwraz z odsetkami.
Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysfuguje tylko wtedy, jezeli wcześniej nie został ustanowiony
Ętuł prawny do lokalu rla rzęaz innej osoby. Warunkiem ustanowięnia przez spółdzielnię Ętufu
prawnego do lokalu na rzęaz innej osoby jest oprózrienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.

§61

1, Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w forrriie pisemnej pod rygorem
nieważności, powinrra zobowiązywać strony do za-warcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawięrać :

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do

_] ',, pokrywania kosżów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie
]:,',, wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robot ręalizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowic
. podstawę ustalęnia wysokości kosźów budowy lokalu;
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3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) ime postanowienia określone w statucie.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucię w

wysokości odpowiadającej rómicy między kosźem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną
przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na
sfinansowanie kosźów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego zostńa sfinansowana z
zaciągniętego przez spółdzielnię kredl,tu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba, o

lctórej mowa w ust. 1, jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredyfu wraz z odsetkami w części
pr rypadającej na j ej lokal.

3. Rozliczenie kosztów budolłry następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do
uzytkowania.

1.

§62

Umowa o budowę lokaiu ulega rozwiązanil w wyniku jej wypowiedzeniaprzez osobę ubiegającą się o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub Spółdzielnię.
Spółdzielnia mozę wypowiedzjęć umowę o budowę lokalu, gdy osoba ubiegająca się o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub jej następca prawny, z przyazyn leżących po jej
stronie, nie dotrzymała warunków umoury określonych w § 61 ust. 1pkt 1, bez których dalsza
realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali
wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemozliwę albo
poważnie utrudnionę.
Wypowiedzenię moze nastąpić na 3 miesiące naprzód na konięc kwartafu kalendarzowego, chyba ze
strony postanowią w umowie inaczej.

§63

W przypadku śmierci osoby, o której ulowa w § 61, w okręsię oczekiwania na zawarcię umowy o

ustanowięnię spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokaiu mieszkalnego osobom, o których mowa w
art. 15 ust. 2 u.s,m., które miaĘ wspólnie z osobą, o której mowa w § 61, zamieszkac w tym lokalu,
przysfugują roszczęnia o zawarclę umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu
osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczęnia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie
umoWy.

3, Osoba, o której mowa w ust.2 staje się stroną umowy o budowę lokalu wiązącej osobę, o której mowa
w art. 10 u.s.rn.

§64

1. Spółdzielcze lokatorskię prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w
innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mięszkaniowych,

2. W prąpadku zaLegłości zzapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust, 1 u.s,m., za okres co najmniej 6

miesięcy, rażącego lub uporcz}rwęgo .vqykcaęzatia osoby korzystającej z lokalu przeciwko
obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego
korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólrrej uciązliwym, spółdziehia moze w Ębie
procesu żądac orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdztelczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczęnia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u,s.m., nię można
orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jezeli najpózriej przed
zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wnięsiono apelację - przed sądem
drugiej instancji członęk spółdzielni uiści wszystkie za\egłe opłaty.

3. W przypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małzonkom
wspólnie, sąd moze orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
wobec jednego zmałżottkow albo wobec obojga małzonków.

4. Z chwi\ą, gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanie się prawomocne, spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mięszkalrrego wygasa. W prąpadku, o którym mowa w ust, 3,

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżoŃów albo
wobec oboj ga małzonków.

5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego społdzieklia, z
" 
-' .:'.,, .,..zastrzeżeniem art. 15 i art, 16l u.s.m., ogłasza nie pózniej niz w ciągu 3 miesięcy od dnia opróz:rienia

lokaiu, zgodnie z postanowieniami statutu, przętarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu,

.1,1: zawiadamiając o przętargL| w sposób określony w statucie orazprzez publikację ogłoszenia w prasie

.l l ,, _lokalnej. WaruŃiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

. 6 .' Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jezeli:
Strona 17
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Stafut Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie

1) osoba, lctórej przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mięszkalnego, a której prawo
wygasło, zg},osi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w ań. 16I u.s.m.;

2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.s.m. zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§65

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po uniewaznięniu małzeństwa małzonkowie zawiadamiają
spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze iokatorskie prawo do lokalu mieszkalrrego. Do momęntu
zawiadomięnia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
małzoŃowie, których małzęństwg zostało rozwiązane przez rozwód lub uniewaznione, odpowiadają solidarnie
zaopłaĘ, o których mowa w art.4 ust. 1 u.s.m.

§66

Z chwltą śmierci jednego z małżoltków spółdzieicze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które
przysługiwało oboj gu małzonkom, prrypada drugiemu małżonkowi.

1.

§67

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie
śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o lctórych mowa w art. 11 u.s,m., toszczęnia o zawarcię
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego
osobom bliskim.
Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w doĘchczasowej umowie o

ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkahego,
Dozachowaniaroszczen,októrychmowawust. 1atakżęw§63ust. 1koniecznęjestzłożeniew
terminie jednego roku pisemnęgo zapewTlienia o gotowości zawarcja umowy o ustanowięnie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku
uprawnionych, rozstrryga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności
okoliczność czy osoba uprawniona na podstawie ust, 1 zamięszkiwała z byĘm członkiem. Po
bezskutecmym upĘwie wyznaazonęgo przez spółdzielrrię terminu wystąpienia do sądu, wyboru
dokonuje spółdzielnia. Jezeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawĄ w sporze,
nięzwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu
prrypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za
opłaty, o których mowa w ań. 4 ust. l u,s.m,

§68

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu Ętułu prawnęgo do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało
spółdzielcze prawo do lokalu, orazzamięszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są

obowiązane do opróżnienia lokalu. Na spółdzielninie ciąĘ obowiązek dostarczenia innego lokalu,

2,

§69

Jęzeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielrria
mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przeksńałca się w prawo najmu
podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilrrego,
W prąpadku nabycia prawa do gruntu wrazz prawem własności znajdującego się na nim budynku
aibo udziałęm we współwłasności tego budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową, osoby, którym
przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych w tym budyŃu albo roszczenia o

ustanowienie takiego prawa, stają się człoŃami tej spółdzielni, a spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mięszkalnego lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa przysługuje w stosunku do

spółdzielrri, która nabyła prawo do gruntu wraz z prawem własności budynku lub udziałęm we
współwłasności budynku, Jednoczęśnie ustają stosuŃi członkostwa w spółdzielrri, której prawo do

-gruntu wtaz z prawem własności majdującego się na nim budlnku albo udziałem we współwłasności

11so 
budrnku zostało zby,te.

2.

3.

1.

Rbzdział 2: Spółdzielcze własnościo\y€ prawo do tokalu:]
_:];,].,:,].:,._:-i, :.,,
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§70

1, Spółdzieicze własnościowe prawo do iokalu jest prawem zbywalnym, ptzechodzi na spadkobierców i
podlega egzekucji. Jest ono oglaniczonym prawem rzeazowym.

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje takze wkład budowlany. Dopóki
prawo to nie wygaśnie, zbycie samęgo wkładu jest niewazne.

3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinrra byc zawańa w formie aktu
notarialnego. Wypis tego akfu notariusz przesyła niezwłocmię Spółdzielni.

4. Przedmiotem zbycia może byó ułamkowa częśó spółdzieiczego własnościowego prawa do lokalu.
Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysfuguje prawo
pierwokupu, Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta
bezwaruŃowo albo bęz zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości
istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczyw istoś cią j est nięw ażna,

§71

Nablłłca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni, z zasttzeżeniem art. 3

u.s.m. Dotyczy to równiez spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawtadamia njęzwłocznię
spółdzielnię o nabyciu prawa.

§72

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostĘ zŃożolę oddzięlne księgi wieczyste dla spółdzielczego
własnościowego pmwa do lokalu.

§73

1, Jezeli spółdzielcze własnościowę prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w
terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyó spośród siebie pehomocnika w celu
dokonywania czynności prawnych związanych z rvykonywaniem tego prawa, włącznie zzawarcięmw
ich imieniu umowy 9 przeniesienie własności lokalu. W ruzię bezskutecznego upĘwu tego terminu, na
wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym Wznaczy
przedstawiciela.

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

§74

W prąupadlar długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § l47, rażącego 1ub uporczywęgo
wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowęmu albo
niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspóhej
uciązliwym, Spółdzielnia moze w Ębie procesu sądowego żądaó sprzedaĄ społdzielczego własnościowego
prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodęksu postępowania cyłvilnego o egzekucjt z
nieruchomości. Z żądaniem tym występuj e Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej,

§75

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

§76

1, Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne uĘwanie przez człoŃa, albo osobę niebędącą członkiem
Spółdzielni, której przysfuguje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu
nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba ze byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu
Iubprzeznaczenia lokalu bądźjego części, Jezeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne uzywanie miałoby
wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia

,, " -- _'.:Spóldzielni o tej cąmności.
' 2. Umó,lxy zawurtę przez cńottka albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje

., _.. spółdziblcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają
., ',.',,i'.najp6źńiej zchwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

.' ': '"'...-!:
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§77

1. Jezeli w toku 1ikwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnęgo z
nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeksńńca się w prawo odrębnej
własności lokalu lub we własność domu jednorodzirurego.

2. W wypadku nabycia budynku lub udziafu w budynku przez trną spółdzielnię mieszkaniową byłemu
człoŃowi przysfuguje roszazęrlię o przyjęcie do tej spółdzielrri.

3. Przezbyłego cńonka, o którym mowa w ust.2, naleĘ rozumięć człoŃa, którego członkostwo ustało
na skutek wykeślenia spółdzielni z rejestru w związlłl z zakończeniem postępowania likwidacyjnego
lub upadłościowego i któremu przysfugiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§78

Przepisyart.171 ust.6, art.I7z ust. 1,3,4 i6,art. 176,ań.777,art. 179-17|3iart. 1716-|718ustawyospółdzielniach
mieszkaniowych stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach więlostanowiskowych t garaĘ
wolnostojących.

Rozdział 3: Odrębna własność lokalu

§79

Z osobąubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielrria zawięra umowę o budowę lokalu,
Umowa ta, zawarta w formię pisemrrej pod rygorem niewamości, powilła zobowiązywać strony do zawarcia,
po wybudowaniu iokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawjerać,.

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do poĘwania kosztów
zadanta inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesięnię wkładu budowlanego

określonego w umowie;
2) okeślenie zakresu rzęazowega robot reaiizowan€go zadania inwesĘcyjnego, które będzie stanowić

podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określęnię zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) określenie rodzaju, połozenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
5) inne postanowienia określonę w statucie.

§80

1. Z chwilązawarcia umowy, o której mowa w art. 18 ust. 1 u.s.m., powstaje ekspektaĘwa własności.
EkspektaĘwa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią,
przechodzl na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje róvrnięz wniesiony wkład budowlany albo jego część,

3, Umowa zbycia ekspektatywy własności powinrra być zawartaw formie atr<tu notarialnego.

§81

1. Umowa o budowę lokaiu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez spółdziehię lub

osobę, o której mowa w art. 18 ust. 1 u.s.m,

2. Spółdzielnia moze wypowiędzięć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w art. 18 ust. 1

u,s.m., lub jej następca prawny, zprryazynleżących po ich stronie, nie dotrzymali rych waruŃów
umowy okeślonych w art, 18 ust. 1 plct i i 5 u.s.m., bez których dalsza ręalizacja zadama
inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspóinie
realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemozliwe albo powazrię utrudnione.

3. Wlpowiedzenie moze nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowęgo, chyba że

strony postanowią w umowie inaczej.

§82

Rgzliczenie kosżów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budyŃu do uzytkowania, Po

ffii.rcso terminu roszczónię o uŻupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

:,... ,,. §83

:,, ' 'i. 'Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w art, 18 ust. 1 u.s.m., albo nabywcy
: ekspektatywy własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a

, ;].]
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jezeii na podstawie o§rębnych pzepisów jest wl,rnagane pozwolenie na uą,tkowanie - w terminie 2
miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na ządanie człoŃa spółdzieinia ustanawia takie prawo w
chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji mozliwe jest przestrzenne oznaczetie lokalu,

2, Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na fzecz małzonków aibo osób wskazanych
przez osobę, o której mowa w art. i8 ust, 1 u.s.m., które wspólnie znią ubiegają się o ustanowienie
takiego prawa,

3. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji człoŃa uiszcza on opłaty, o których mowa w § 147
stafutu,

§84

Przęniesienie własności lokalu na rzęęz cńonka nie wymaga uchwaĘ Walnego Zgromadzeriaprzyzwalającej
na zbycie nięruchomości.

§85

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez społdzielnię łącznie ze
wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego pTawa wraz ze związanymi z nim
udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej okręśla
ta umowa.

2. Nieruchomość, z ldórej wyodrębnia się własność lokali, moze być zabudowana ró\łniez więcej niz
jednym budyŃiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§86

Spółdzielnia nie mozę odmówić przyjęcia w poczęt członków niebędącego jej członkiem właścicięla lokaiu
podlegającego przepisom u.s.m., w Ęm takze nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy,
zapisobiercy i licytanta, zzastrzeżeniem art.3 u.s,m.

§87

Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarĘć do sądu uchwałę Wahego Zgromadzenia w
takim zakresie, w jakim doĘczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy § 40 statutu stosuje się
odpowiednio.

§88

Jezęli właścicięl lokalu zalega długotnvale zzapłŃąnaleznych od niego opłat lub wyhacza w sposób rażący lub
uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie
cąlni korzystanię z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdziehi na wniosek
większości właścicieli lokali w budynku lub budyŃach połozonych w obrębie danej nieruchomości moze w

Ębie procesu żądać sprzedaĘ lokalu w drodze liclacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania
cylvilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego Iokal został sprzedany, nie przysługuje prawo
do lokalu zamiennego.

§89

Przepisy § 79-88 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności
wielostanowiskowego,

garaŹnl

1.

3.

2.

Dział V: Naiem lokali
§90

Spółdzielnia moze wynajmować lokale mieszkalne członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami
Spółdzielni.
Do najmu lokali mieszkalnych w budyŃach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowej mają
zastosowanie przepisy ustawy z 27 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mięszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Tryb wynajmowania lokali rnieszkalnych okęśia regulamin uchwalony przezZarząd.

§ olS yl
]..:]: !.]. ]. l:

,ł,,,' '§półdzielnia moze wynajmować osobom ftzycznym i prawnym lokale uzytkowe, garażę, miejsca postojowe
l.,'.'.yu. garai^l wielostanowiskowym wolne w sensie prawnym.
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2. Dobór najemców lokaii uĄtkoł,vych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego wedfug zasad
określonych pr zez Zar ząd

3. Warunki wynajrnu lokali uzytkowych są określone w umowię zawieranej przez Społdzielnię z najemcą,
Umowa najmu vymaga formy pisemnej.

4, Zmiana Ęrtufu prawnego do lokalu uzytkowego zajmowanego na waruŃach najmu wymaga uchwaĘ
V/alnego Zgromadzenia. Zgoda taka nie jest wymagana dla ręalizacji uprawnień najemców a takżę
najemców pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i
szfuki, którzy ponieśli w peŁrym zakresie kosźy budowy lokalu, wynikających z art. 39 ustawy o

spółdzielniach mieszkaniowych.

Dział vI: zasady zaspokaiania potrzeb lokalowvch członków

§92

Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jezeli:
1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mięszkalnego, a której prawo

lvygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienię spółdzielczego lokatorskiego Prawa do lokalu
mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art.161 u,s.m.

2) Qsoba, o której mowa w art.15 ust.Z u.s.m,, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§93

Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokali mięszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu
finansowania zwTotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dtia 26 paździemika i995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dla takich lokali, w prąpadku wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia mieszkaniowa może ustanowić spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mięszkalnego wyłącmte flarzę9z osób spełniających warunki, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 pńdziemka 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego.

§94

1,Odzyskany przezSpółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo możebyćprzez
Spółdzielnię zadysponowany Itarzeaz człoŃa albo osoby ubiegającej się o prawo odrębnej własności
lokalu na waruŃach prawa odrębnej własności lokalu.

Z.Tryb izasady przetarguna pierwszeństwo ustanowienia Ętufu plawnego do lokalu określa regulamin

uchwalony przez Zar ząd.
3,Iężęlipierwszy przetargzakończył się wynikiem nęgatywnym, w okesie nie krótszym niz 30 dni, licząc od

dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym Zarząd może obnizyć cenę

wywoławczą lokalu ustalorląprzry ogłoszeniu pierwszego przetargLl'. Cenę wywoławaząw drugim przetargu

możnaustalić w wysokości niższej niz wartość lokalu, jednak nie nizszej niż7Ooń tej wartości.

4Jężeli drugi przetarg zakońcrył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niz 30 dni iicząc od dnia
jego zamknięcia, Zarządmoże wyrazić zgodę na zbycie lokalu w drodze rokowań. Przy ustalaniu

waruŃów kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

5, Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji człoŃa liszcza on opłaty, o których mowa w § 147 statutu.

§95

W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to,
jeżeli jest obciązone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy.prawa na spółdzielnię. Spółdzielcze
własnolciowe prawo do lokalu nabyte przez spółdziehię, na mocy art, 17l2 u,s,m., spółdzielnia powinna zbyć w
drodzę przetargu w terminie 6 miesięcy.

Dział YII: Zamiana lokali

,. §96

,. ], 
, ryio ra pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowęgo,
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§97

1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych moze występować w następujących formach:
7) zamiana cywilna,
2) zamiana sp ółdzielcza.

2, Zamiana cywilna występuje wyłącmie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (domu
jednorodzinnego) oraz prawie odrębnej własności iokalu. Umowa zamiany lokali między
zaintęresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§98

1. Zamiana spóŁdzielcza dokonywana w ramach spółdzielni międzry jej człoŃami lub między
człoŃiem spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu,
uzależniona jest od zgody Zarządupod względem formalnym i merytorycznym.

2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych,
między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaze niestanowiące własności
spółdzielni, jeśli spehiają wymogi statutu.

§99

l,,7amiana lokali między człoŃięm spółdzielni i członkiem inrrej spółdzielni mieszkaniowej wymaga
zgody obu spółdzielni.
2. Zamiana lokali między człoŃiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego
podmiotu (gminy) wymaga zgody spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.

Dział VIII: zasadv wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wvgaśnięcia
prawa do lokalu

Rozdział 1: Zasady ogólne
§ 100

CzłoŃowie Spółdzielni, I<rórry oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do

lokalu mieszkalnego, lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosźach budowy
loka|iprzez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni
związanychz budową, 

§ 10l

1. Roziiczenie kosżów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie waftości początkowej (kosztu budowy)
poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 100 dokonuje się w
dwóch etapach:

1) wstępnie - w chwili rozpoczęcia inwesĘcji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji
techniczrej, umowy zawartej z Wykonawcą, innych kosźów doĘczących realizacji danej

inwesĘcji,
2) ostatecznie - po zakończeniu inwesĘcji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie

zestawienia kosźów rzeczywisĘch poniesionychprzez Spółdzielnię nie pómiej niz:
a) w terminie 6 miesięcy od oddania budynku do uq,tkowania do umów z osobami ubiegającymi

się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
b) w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do uzytkowania do umów z osobami

ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności lokalu, po upĘwie tego terminu roszczenie
Spółdzielni o uzupehrienię wkładu budowlanego wygasa.

2. Rozliczęnia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (koszru budowy) poszczególnych
lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przezZarząd zawierającego :

1) okeślenie zakresu tzeczowego inwestycji, zarealizację którego odpowiada Spółdzielrria,
2) określenie rodzajowe kosźów zaliczanych jako koszty danej inwesĘcji,
3) określenie, które koszĘ mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla kazdego

1 ] 
-'_' 

,. ,: . , budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozlicmie

:;,,,|;., :: bezoośrednich),

.,....,i'],, 4) o\ięślenie metody rozgraniczania kosźów budowy części mieszkahej oraz lokali handlowo-
,, 

' . 
' usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,

5) okeślenie, które składniki kosżów budowy części mieszkalnej są rozliczanę na poszczegóIrre

_ : ., ''mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni uzytkowej, a które są kalkulowane

, '' , ,,. ., ,,' Strona 23
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indywidualnie dla kazdego mięszkania (np. wyposażenie kuchni, łaziętki, podłogi),
6) dopuszczallość zrózricowania obciążeiposzczególnych mięszkań z$uŁtl ich cech

fuŃcjonalno - uzytkowych (atrakcyjność),

§ 102

Wstępne ustalenie kosztrr budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w

§ 100, stanowi podstawę do okreśięnia przezSpółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawięranychz- osobami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez człoŃa
zaliczękna poczet wymaganego wkładu.

§ l03

1, Ostateczne roz|iczenie kosżów budowy i ustalęnia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do

uą,tk-u zafrłierdza Zarząd.
2, Jeśli wstępnie pobrany wkład okaze się wyższy od wkładu ustalonego w rozliczęniu ostateczrym nadpłata

powinna być zwrócona człoŃowi, a jeśli okaze się niższ1 - członek powinien dokonać yvpłaty

uzupehriającej w terminie określonym przez Spółdzielnię nie dłtlższym niz 3 miesiące od dnia oddania
budynku do ufikowania.

' 
u,oo

Jeś]i wskutęk niewniesienia przez człoŃa w tęrminie wymaganych wpłat na wkład Spółdzielnia zaciągnęła
kredyt, członek ponosi pełne ryTyko ękonomiczne związane z obsługą zadłużęnia SpółdzieJrri z §'rufu
niewniesięnia przezniego wpłat na wkład.

Rozdzial 2: Wkłady mieszkaniowe

§ 105

Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład
mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej rómicy między kosżem budowy przypadającym na jego lokal a

uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicmych lub z inrrych środków uzyskanych na

sfinansowanie kosźów budowy lokalu. Ieżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z
zaciągniętego przezSpółdzielnię kredyru na sfinansowanie kosżów budowy danego lokalu, osoba ubiegająca

się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest obowiązana uczestniczyó w spłacie tego

kred1.|u wTazz odsetkami w części prrypadającej na jej lokal.

§ 106

j i, Członęk uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo

' przysfugująóe inne.; ÓsoUie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego osobie

uprawnionej zgodnie z § 107 oraz zobowiązuje się do spłaĘ długu obciązającego tęn lokal z tyhlłu
zaciągniętego przez Spółdzielnię kedl.tu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu v,raz z
odsętkami.

2. Jeśli między datą wygaśnięcia spółdzieiczego lokatorskiego prawa do lokalu mięszkalnego a datą

ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość r}nkowa lokalu, członęk
zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład
mieszkaniowy zw alory zow any według wartości rynkowej lokalu.

3. Zasada, o której mowa w ust, 2, nie doĘczy osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do

spółdziehi i o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przewidziane w § 67 statutu.

§ 107

Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskięgo prawa do

lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jęst wnieść
wkład_mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej zĘĄŃlrozwiązania

,,1,.: popiŻedniej umowy-or az ioiowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosźó w zadania inwestycyjnego

,"j,'i w wysokości ptzypadającej na jego lokal,
1_'

J" i l Rozdział 3: Wkłady budowlane

" " 
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Jezeli umowa o budowę lokalu zostałarozwiązalaprzed ustanowieniem prawa odrębnej własności, członękz
którym Spółdzielnia zawięra nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jęst wnięść wkład budowlany,
albo
jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z §tułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do

polcywania pozostałej części kosztów zadalia inwestycyjnego w wysokości przypadającej najego lokal.

§ 109

Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo

do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysfugujące innej osobie, wnosi

wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o

ustanowienie odrębnej własności.
§ 110

Jeśli między datą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a datą

ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zrnianie wańość ryŃowa lokalu, członek

zawierający umowę o ustanowienie prawa odrębnej własności do tego lokalu wnosi wkład budowlany

zwaloryzowany wedfug wartości ryŃowej lokalu.

Rozdział 4: Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

§ 111

2,

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskięgo prawa do iokalu mieszkalnego spółdzielnia

wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartoŚÓ

ryŃowu nie moze być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w
wyniku przetargaprzeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni
związanych z budową, o których mowa w ań.10 ust. 1 pkt 1 u.s,m., w tym w szczególnoŚci

niewniesiony wkład mięszkaniowy, Jezeli spółdzielnia skorzystńa z pomocy uzyskanej ze środków

publiczrych lub z innych środków, potrąca się równiez nominahą kwotę umorzenia kredylu lub

dotacji, w częśoi przypadającej na ten iokal oraz kwoty zalegJych opłat, o których mowa w art,4 ust. 1

u.s.m., atakżę koszty olaeślenia wartości ryŃowej lokalu.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz

koszf| sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz ldorej spółdzielnia

dokonuje przeniesienia własności lokalu.
WaruŃiem wypłaty, o której mowa w ust,l, jest opróznienie lokalu.

§ 112

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal

nie-podlega zbyciu w drodze przętargu Spółdzielrria zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład

mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości ryŃowej lokalu. W
rozliczeniu §m nie uwzględnia się dfugu obciążającego człoŃa spółdzielni z$ułuprzypadającej m
niego części zaciągniętego przez spółdzielrrię kredyn na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu

wrazz odsetkami, o którym mowa w art. i0 ust. 2 u.s.m.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, warunkiem zwrofu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego

części jest:

wniesienie wkładu mieszkaniow ęgo przęz cńoŃa spółdziehi i zawarcie umowy o ustanowienie

spółdzielczego |okatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące

inrrej osobie;
oprómienie lokalu, chyba ze członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego

lókatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie,

wyrazipisemną zgodę na dokonanie lvypłaty pomimo nieoprómienia lokalu.

W prąpadku, o którym mowa w ust.2 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zalegĘch

opłit, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., atakże koszry określenia wartości rynkowej lokalu.

Cżonek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące inrrej osobie, wnosi wkład mieszkanioły w
wysokości,-o której mowa w ust.l, oraz zobowiązuje się do spłaty dfugu obciązającego tę osobę z

6,trfu p."ypudającej na nią części zaciągniętego przez społdzielnię kredynl na sfinansowanie kosźów

.,.budq.w} danego lokalu wraz z odsętkami.

4
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§ 113

1, W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wlpłaca osobie

uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość ryŃowa, ustalona w

sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwofy, jaką spółdzielnia uzyska od osoby

obejmującej lokal w !\ryniku przetargu przęprowadzonego przęz spółdzielnię, zgodnie z
postanowieniami statutu.

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku, gdy nie został spłaconY

i<redyt zaciągnięty przez Spółdzieinię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się

kwotę niespłaconego kredytu wTazz odsetkami.
3. Warunkiem wypłafy wartości spółdzielczego własnościowego plawa do lokalu jest oprómienie lokalu,

o którym mowa w ań. 7 ust, 1 u,s.m. Jeźeli jednak nalemość jest ustalana w Ębie przetargJ, wYPłata

nalezności z §,,lufu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia
przetargowego.

Dział Ix: przekształcanie tytułów prawnych do lokali

Rozdział l: Zasady ogólne

§ 114

1.Członek, |ctóremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 1okalu mieszkalnego jest uprawnionY do

żądania, by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokału.

z.Członek,któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest uprawnionY do ządania bY

spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

§ 115

Na pisemne żądanie najemcy lokalu uz}tkowego, w tym garażJ; który poniósł w peŁrym zakesie kosztY

budówy tego lokalu, albó ponieśli je jego poprzednicy prawni Spółdzielnia jest obowiązana zawrzęĆ z tą osobą

umowę przeniesienia własności iokalu.

§ 116

Spółdzielnia zawięraumowę, o której mowa w § 119 i l22,w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku

pizez osobę uprawnioną, chyba ze nieruchomość posiada nieureguiowany stan prawny w rozumieniu ań. 113

urt.o urtu*} Ź dniu zt sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuj e prawo

własności iub uzy,tkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej

poprzednicy prawni,
§ 117

Wynagrodzenie notariusza za ogół c4mności notariainych dokonanych przy zawieraniu umowY o Przeniesienie
własnóści lokalu oraz koszĘ sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają wnioskodawcę,larzęaz

którego spółdzielnia dokonuj e przeniesienia własności lokalu.

§ 118

1,W przypadku iokalu mieszkalnego wybudowane go zudzińem kredytu udzielonego Przęz BaŃ Gospodarstwa

r<rajówego ze środków Krajowógo Funduszu Mięszkaniowego, spłata prrypadającej na ten loka1 częŚci

u^Ó.r"niu kredytu, o klórej mowa w § 119 plct 1, podlega odprowadzeniuprzez spółdzielnię mieszkaniową do

Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredYtów

mieszkaniow}ch o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. I92ż. zpoźn. nn.).

2. Spółdzielize lokator;kie prawo do lokalu mieszkalnego, wybudowanego z udziałem ze środków Krajowego

Funduszu Mieszkaniowego podiega przeniesieniu na własność na warunkach , określonych w ustawie , o której

T!Jnr,}łl.,1

Rqzdział2.przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie

prąwo, qo łokalu mieszkalnego
.j;:::],i] l'j:]].: :, ] i ]:

i:,l,.,.i,:,:i, 
,,|,'' ,' . '
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§ 119

Na pisemne żądanie członka, któręmu przysługujo spółdzielcze lokatorskie prawo do ]okalu mieszkalriego,

spółdzielnia jest obowiązana zawrzęć z Ęm człoŃiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu

przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązai społdzielń związanych z budową, o których mowa w
ar1.10 ust. i pkt i u.s.m, w tym w szczególności odpowiedniej części zadŁażenia kredytowego spółdzielni wraz

z odsetkami, a jeże|i spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicanych 1ub z innych

środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu

przez spółdzielnię do budzetu państlva;
2) spłaty zadŁużęnia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust, 1 u.s.m.

§ 120

Po śmierci członka Spółdzieini, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu okręślonym w § 119

statutu, jezeli brak jest osób uprawnionych; małzonka, dzieci i innych osób bliskich, jego spadkobiercy mogą

żądac przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jezeli żadęn z nich nie jest człoŃiem Spółdzielni. W §m
wypadku nie stosuje się art. 15 ust, 6 u.s.m. oraz uznaje się, iz wniosek o przeniesięnie własności lokalu został

złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądatiem przez cńoŃa Spółdzielrri.

§ 121

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynrrości prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własnośc lokalu

mieszkalnego, przeniesienię własności lokalu mieszkalnego moze nastąpi ć vlyłącznie na tzęcz cz}onka, któremu

przysługuje spółdzielcze prawo do tego iokalu.

pg2dział 3. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi lub osobie niebędącej członkiem
spółdzielni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszlralnego, użytkowego, garaŻu

§ l22

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej człoŃiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokaiu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzęć umowę przeniesienia własności lokalu Po
dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązai Spółdzielni związanych z budową, w tym w
szczególności odpowiedniej częścizadłużentakredytowego Spółdzielni \,yrazz odsetkami;

2) spłafy zadłużeniazĘtuŁu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u,s.m,

§ 123

Po śmierci człoŃa spółdziehi albo osoby niebędącej człoŃiem Spółdzielni, której przysfugiwało spółdzielcze

własnościowe prawo do iokalu, a którę to osoby wystąpiĘ zżądańemprzeniesienia własności określonym w §

122 stairtu, ich spadkobiercy mogą żądac przeniesienia na nich własności lokalu.

W łm przypadku uznaje się, iz wniosek o przeniesienie własności lokalu zostń ńożony w dniu pierwszego

wysiąpiónia z żądanień przez cńoltka Spółdzielrri lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której

przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ i24

W razie przeksńńcertia spółdzietczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawą

do |okalu uzl.tkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w Spółdzielni w prawo odrębnej własności lokalu

lub we własność domu jednorodzinnego księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą

dla nieruchomości zgodnie z art. 241 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

(Dz.lJ. z2001 r. Nr 124, poz,7367 zpoź. mt.).

§ 125

Jeeeli]śpóńióhia, na mocy jednostrorulej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu,

przeniesienie właśności 1okalu moze nastąpić wyłącznie La rzęQz członka, }<tóremu PrzYsługuje sPÓłdzielcze

własnościowe prawo do tego lokalu.
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Rozdział 4. Przeniesienie ułamkowego udziału we wspó}własności garażu wielostanowiskowego na rzecz
członlra lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze wlasnoŚciowe pra\ryo

do miejsca postojowego

§ 126

Na pisemne żądanie człoŃa spółdzielni mięszkaniowej, albo osoby niebędącej człoŃiem Spółdzielni, którym

przysługuje prawo do miejsca postojowego w wieiostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest obowiązana

przenieść'na te osoby ułamkowy udział we wspóhvłasności tego garażu, prry zachowaniu zasady, że udziaĘ
przypadające nakażde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przeznich;
1) spła§ przypadających na ten lokal części zobowiązart Spółdzielni związanych z budową, w tYm w

szczegóIności odpowiedniej części zadłużętiakredlowego Spółdzielni v.nazz odsetkami;

2) spłaty zadłużęnia ztytlłu opłat, o których mowa w § 147 statutu.

Rozdział 5. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię
mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby Prawnej lub
państwowej jednostki organizacyjn ej na rzecz najemcy tego lokalu

§ I27

1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przedprzejęciem przez

spoiazielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby

prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego

iokalu w dniu jego przejęcia,spółdzielnia ma obowiązekzawrzęć z nim umowę przeniesienia

własności lokalu, po dokonaniu przezniego:
1) spłaĘ zadŁlżenia zĘtułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;
2)wpłity wkładubudowlanego określonego przezzarządspółdzielni w wysokościproporcjonalnej do

powierzchni uĄtkowej zajmowanego mieszkania:
a) wynikającej ze rwaloryzowanej ceny nabycia budynku - jeżeli spółdzielrria nabyła budYnek odPłatnie,

b) wynikijącej z kosztów dokonanych przezspółdzielnię nakładów przęznaczonych na utrzYmanie

budynku, w którym anajduje się lokal w zakresie, w jakim koszty te nie zostĄ uwzględnione w

świadczęniach wynikających z umowy najmu oraz wynikającej z poniesionychprzez spółdzielnię

kosżów w postępowaniu wieczystoksięgowym i kosżów rvlmagrodzenia notariusza związanYch

z zawarcięń umowy nabycia budynku - jeżeli spółdzielnia nabyłabudynek nieodpłatnie.

2. Wysokość ustalonego przez spółdzielnię wkładu budowlanego wnoszonego przez najemców nię moze

przeęaczać 5oń ak{ua{nej wartości rynkowej prawa odrębnej własności lokali zajmowanychPrzezĘch
najemców, jezeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie.

3. Nilemca nie jest obowiązany do spłaĘ kosźów poniesionych przezspołdzieJnię Ę'tułem nakładów

prŹ"^ucronych na utrzymanie budynku w takiej częśct, w jakiej znalazĘ pokrycie w otrrymanej przez

ipółdzielnię premii termomodęrnizacyjnej lub premii remontowej, o których mowa w ustawie z dniaŻ1

1istopada ZOÓ8 r. o wspieraniu termomodernizaĄi i remontów (Dz. tJ. z201'] r. Poz. I30 i 1529).

4. Rada Nadzor czamożę podjąć uchwałę okreśtającą zasady udzielania bonifftaty od kwo§, o lctórej

mowa w ust. 1 pkt 2,
5, Najemca nie jeit obowiązany do spłaty kosztów w takiej części, w jakiej koszĘ te zostĄ PokrYte w

związku z wnoszeniem świadczeń wynikających z umowy najmu.

6. żądanie, o ictórym mowa w ust. 1, przysługuje równiez osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o

którym mowa w ust, 1.
't. Kaucjemieszkaniowe, o którychmowaw art.7 ust.3, w związktlzart.9 ust. 1ustawy zóńa12

październka t994 t. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych Przez
przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z2014 r, poz. 1381), podlegają za7iczęŃunapoczet kosztów iub

kwoty, o których mowa w ust, 1.

8, Wysokość kaucji mieszkaniowej waloryzuje się proporcjonalnie do wańości rynkowej lokalu.
g, Wynagrodzenię notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowY, o

której mowa w ust. 1, orazkoszĘ sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na

rzecz \<tór e go spółdzielnia dokonuj e przenies ienia własno ści lokalu,

§ 128

po.śmierci najemcy, który wystąpiłzżądaniemprzeniesienia własności określonym w § 127 , jezeli brak jest

, 
-,,łlsób,,,ńołe witępują w sfosrlnek najmu na podstawie art. 69l l(odeksu cywiinego, jego spadkobiercy mogą

ządać przsniesienii na nich własności lokalu, nawet jezeli żadęn z nich nie jest członkiem spółdzielni. W łm
ńizvp_ą.&u uzuąje się, iz wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego

: 
. ,,wvŚt'ąPićnia LŻądaniem przez najemcę .
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Rozdzial 6.Prze|rszta|canie najmu tolralu użytlrowego oraz pracowni twórców

§ 129

Na pisemne żądante najemcy lokalu użytkowego, w tym garażnl, atakże najemcy prącowni wykorzysĘwanej

przĆztwórcę do p.o*uór.nia działalności w dziedzinie kultury i sźuki, który poniósł w pełni koszrY budowY

iego lokalu alto poniesli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielrria jest obowiązana zawrzęĆ z tą osobą umowę

przeniesienia własności tego iokalu po dokonaniu przeznajemcę:

1) spłaty ztytńaudziału w nieruclromości wspólnej,
2) orazspłaty zadłużęniazt:,tułu świadczeń wynikających z umowy najmu,

§ 130

po śmierci najemcy, który wystąp ił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 129 statutu , jeŹeli brak

jegt osób, ktoie wsiępują-w stosńek najmu na podstawie art. 691Kodeksu cyrvilnego, jego sPadkobiercY mogą
"żądać 

przeniesienia na-nich własności lokalu, nawet jezeii żadęn z nich nie jest członkiem SPÓłdzielni. W tYm

piapadku uznaje się, iz wniosek o przeniesienie własności lokalu zostŃ złożonY w dniu Pierwszego

wystąpienia z żądaniem przez naj emc ę.

Dzial X: Gospodarka Spółdzielni

§ 131

Społdzielnia prowadzi działalność na zasadach rachunku ekonomicmeg o przy zapev"rieniu korryŚci cŹoŃom

Społdzieini.

§ 132

Społdzielrria m ożękorzystać z ked}tów bankowych ipoĘczekdo wysokoŚci nie prze|<ra'zającej najwYŻszej

sumy zobowiązafi, jaką społdzielnia- może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzęńę- Zaciągńęcie

przez Spcńdńeinię laedytu 1 ub poĄ czlł wymaga zgody Rady Nadzorczej,

§ 134

Społdzielnia prowadzi rachunkowoś ć i sporądza sprawozdania staĘĘczne zsodni9 z Powszechnie

obowiązującymi przepisami, Szczegołowe zasńy ewidencji }sięgowej okęśia zd<ładovlY Plan kont zatwierdzonY

puez ZuzS,Spółdzielni.

§ 135

§ 133

Różńcamiędzy kosztami eksploatacji i Ńzymaniadmej nieruchomości zaząazanęźprzez Społdzielnię na Podstawie art,l

ust.3ustaw}oSpołłi"tni*irmieszkaniowycĘaprzychodamiząĄoktórychmowawaft,4vś,ląi4ustawyo
Spółdzielniach mieszkaniowycĘ zwiększa odpowiednio przychody lubkosĄ eisploatacji i uk4Pania danej nieruchomoŚci

wrokunastępnym.

1, Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniorvych obciążają kosźy gospodarki zasobami

miószi<aniowymi, obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właŚcicieli

_,iokąli niebęóących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami sPÓłdzieini, którYm

'przyśługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali,

':,,. l: -' , |'...'.

z,,,.'.śiiołariehia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie wszystkich wpływów
.,,:,,.,]i,,,,,ńdątków'funduszu remontowego. Finansowanie remontów jest realizowane zbiorczo w skali

i,.,,'.1;,.:,.'i, ,., ,'.r, 
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funduszu remontowęgo zasobów mieszkaniowych według planów finansowych uchwalanych przęz
Radę Nadzorczą.

3, Uchwalane przez Radę Nadzorczą plany gospodarczo - finansowe gospodarki środkanri funduszu
remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównowazenie
wpływów i wydatków tego funduszu w skali 3 lat.

l.
§ 136

Społdzielniatworzy:
a) findusz zasobowy,
b) fundusz wldadów mieszkaniowych i budowlmrycĘ
c) fi.rrdr,sz remontowy zasobów miesż<aniowycĘ
d) zakładowy furrdusz świadczeń socjalrycĘ
e) inrre fundusze celowę

społdzielnia posiada środki zgromadzone na fimduszu udziałowlłn na dńęń wejścia w 4lcie ustawy z dnia2}

hpa2O17 r. o zniarrie ustawy o społdzieJniach mieszkaniowycĘ ustawy - Kodeks postępowania cywiJnego

oraz ustawy prawo społdzi elczn §. na dńęń 09 vłunśńa 2017 r.

Szczegołowe zasady gospodarki finansowej Społdzielni w tym zasady ilxłorzęrua i gospodarowania środkami

fi.nduszy oi<reśla regulamin uchwalony przez Zarząd Spdrdńeln:,.

§ 137

okesem rożiczeniowl,rn kosźów e}sploatacji i ufizymanianieruchomości jest rok kalendarzorłY.

Rómica międry faktycmyni kosztami eksploatacji i Lrfiąłnania nieruchomości a przychodarni z ofiĄ o kórycir

mowa w alt. 4 ust. 12 i 4 us.m., zwiękza odpowiednio kosĄ lub przychody danej nieruchomości w roku

następn}Ą1. Zasńatańe dotycry kosztów i opłŃ zńązartychz dostawą wody i odprowadzania ścieków, jeśli ich

rończińę następuje na podstawie wskazań wodomięr4l indywidualnych zainstalowanych w lokalacĘ a rózrice z
tego Ęńrłu są rozliczane indywidualnie z uĄłkownikami poszczególnych lokali.

Rozliczenie, o którlłn mowa w uś, 2, jest dokonyłvane odrębnie dla kazdej nieruchomości.

1.

§ 138

Nadryzkę bilansową Społdzielńprzemaczasię w szczególności na;

a) nł,iększenie firrrduszu remontowego zasobów mieszkaniowycĘ
b) działalność społeczrą oświatową i kulturalną
c)sfinarsowanie wydatków zńryarrych z elsploatacją i Ńzymaniem nieruchomości w zakesie obciaiżającym

cżonków.
Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwĄ Walnego Zgromadzenia CŻonków,

StraĘ bilansową Społdzielni poĘrł,a się w pierwszej kolejności z funó.szu zasobwego, następnie z fi,mduszu

udziałowego a następnie z furrduszu remontowego,

§ 139

Podejmowanie purz Spcńdńelnię przedsięwzięć inweśycyjnych w zalaesie budovrnictwa mieszkaniowego wymąa
zgody WalnegoZgromadzeńauchwalonych w długofalowychkieruŃachronvoju Społdzielni,

§ 140

1. Społdzielnia ma obowiązek znządzana nieruchomościami stanowiącyrrii jęj mienię 1ub nŃyte na podstawie

.- -.., ; ;U$aĘy o społdzielniach mieszkaniowych mienie jej cżoŃów.

n episu,ustęp,, 1 nie stosuje się w odniesieniu do nięruchomości, o których mowa w ań.2411ń afi.26 ustawy o

spqłdżielni, ach mieszkaniowych.
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ań,24 | lub art, 26 utawy o społdzielniach

mieszkaniorłych oraz nieruchomościami innych wła.ścicieli lub wspohvłąścicieli na podsbwie umowY zawwtej ze

wspolnoĘ mieszkaniową lub właścicielem (wspołwłaścicielami),

§ 141

l. I(osĄ zalządzaria nieruchomościami stanowiącyłrri mienie społdzielni lub nabYte na Podstawie ustawY o

społdzielniach mieszkaniowych mienie jej 
""łonilÓ* 

finansowane ą opłatami, o których mowa w art, 4 uŚ, 1,2 i 4

usta\Ny o społdzielniach mieszkaniowych.

2. opłaly o których mowa w ust. 1 mogąbyć przennczarrcwyłącmie na cele, okeślone w alt, 4 uś, 1, 2 i 4 us,m,

3'KosĄZĄrządzafianieruchomościamistanowiący,rnimieniespołdzielnilubnabytenapodstawiemieniejej
cżoŃów mogą być częściowo finansowmre z nadwyż*i bilansowej, o któĘ mowa w § 138 usl 1 lit, c),

4. Zaliczkowe stawki opłat z §,tŃu uĄ&owania lokali na sfinansowani ękosńów zarądzaria nieruchomoŚciami są

ustajane na podsiawie:

1 ) kosźów zalemych od Społdzielni §. kosźów eksploatacji i utrąłrmnia nieruchomoŚci orazńezaleŻnYch od

Społdzielni§. kosztówdostawy ńaio*.6ęty.ńwplanachgospodarczo_fnansowychuchwalwtychprzez
Radę Nadzorcą na dany roĘ

z) zasj ustatmri ai'rozhczanlakosźów w}rynienionych w pkt. 1 okeślonych przezzu-ząd"

§ l42

Róarica między faktycałłni kosztami dostawy ciepła a zaliczkowo pobranll ni od uzytkowników lokaii

opłatami za cęntrainę ogrzewanie oraz podgrzewanie wody jest rozliczana indywidualrrię z uz}Ąkownikami

poszczególnych lokali.

§ 143

Zasadyustalania iroziiczańakosźów ekspioatacji i utrzymania nieruchomoŚci powirrrry zawięrac w szczególnoŚci :

1. jednostĘ organizacyjnąrozltczaniatlchkosztów (nieruchomość, budyłrek),

2, ftzycmą jednosę ro"liczeniową poszczególnych pozycji kosztów (1_m2 powierzchni uz}tkowej lokalu, liczba

osób zamieszkaĘch w lokalu, wskazania *rądr"t po^rarowych /podzielnikowych, udział w nieruchomości

wspólnej ),
3. nzycmą jeónostkę rozliczeniową kosźów stĄch i zmiennyc} dostawy energii cieplnej, 

]

4. okresy rozliczeniowę kosztów gospodarki ciept re.j (rok kalÓndarzowy, sęzon grzęwczy,lcwańał, zniana ceny),

§ 144

1. Nie zaliczą się do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości napraw i wymian

zakesie:
1) naprawy i wymiany podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych orM

ceramicmycĘ
2) naprawy okien i drzwi,
3) nup.u*} urądzeń tecńnicmych i sanitanrych w tokalu łączrie zvrymianąĘchwządzei,

4) nupruno] przewodów dopĘwowych i odp§wowychurządzei sanitarnych, . ,

5) malowanie lub tapetowanię ściin i sufńw oraz naprawę uszkodzonych tYnków Ścian i sufitów,

6) naprawy i wymiany instalacji elekĘczrej,

l' '' 2. .*uo.awy i wymiany określone w ust. 1 obciążająuĄtkownika lokalu niezalęzrie od wnoszonYch Przez

, -' ,l niego op|atzauz}łkowanie lokalu,
: ,. .

l::i::,l:,.:*,:.3,- Naprawa wszęikich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstaĘch z winY człoŃa lub osób z nim

.;r,', i , . zam;leszkĘch, obcipa cżoŃa spółdzielni.
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4, Szczegółowy zakres naplaw iprac zńęalych z uą,tkowaniem lokalu mieszkalrrego,

określa reguiamin zatwierdzony przęz Zarąd Spółdzielni.

opisanych w ust.l

§ 145

Naprawy i wymiany w lokalach oraz częściachwspólnych nieruchomości nie wymienione w § 144 ust, 1 Pk, 1-6 są

fininsowane środkami flmduszu remontowego zasobów mięszkaniowych,

§ 146

1, Finansowanię ręmontów określonych w § 145 jest realżowane odrębnie dla kazdej nięruchomoŚci na Podstawie

planu gospodarczo-finansowego uchwalon ego przezRadę Nadzorczą p oprzez:

r; oap,s/na n*dusz remontowy zasobów mieszkaniowych, na]iczane dla darrej nieruchomoŚci,

2) ńe przychody fmduszu remontowego, dotyczące danej nieruchomości,

s j p.ry"iroay z własnej działalności gospodarczej spółdzielrri, dotycące danej nieruchomości,

4) kedyĘ zaciągńętena potrzeby danej nieruchomości,

2. Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla kazdej nięruchomości ewidencję i roz\iczeńę wszYstkich wPĘrłów i

wydatków funduszu remontowego.
§ i47

1. Cżonkowie Spółdzielni, lćórym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiąani uczestricryc w

finansowaniu kosńów:
- rvviązanychz ekgploatacją i utrzymaniem nięruchomościw częściachprzypadającychna ich lokale,

_ eksploat 
,cJą 

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
_ dostawy energii cióphej na potrzeby centralnego ogrzewania orazpodgrzanla wody,

- dostawy zimnej wody i odprowadzarria ścieków

przez uiszczante comiesięcmych opłat zgodnie z postanowieniami siatutu.

2. osoby niebędące cżoŃńi społaziJtn, któ"/* prrysługują społdzielcze własnoŚciowe prawa do lokaLi są

obowiązanę uczesticryó w finansowaniu kosźów:
- nviązanychz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach prąpadających na ich lokale,

_ ekspioatacją i utrąrmanióm nieruchomości stanowiących mienie spółdzieJni,
_ aostawy energii ciephej na potrzeby centralnego ogrzewańa oraz podgrzania wody,

- dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

przez uiŚzczańa comiesięczlych opłat zgodnie z postanowieniami statutu,

3. Cżonkowie Społdzielni Ędący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyĆ w finansowaniu kosŹÓw:

- zwiryanychz eksploatacją i utrzymaniem ich lokaii,
- eksploatacją i utrą,T naniem nięruchomości wspólnych,

- Ńroutu.ją i utrz}maniem nieruchomości stanowiących mienie Społdzielni,
_ aostawy enórgil cieplrrej na potrzeby cerrtralnego ogrznwaria oraz podgrzania wody,

- dostawy zimnej wody i odprowadzarria ścieków

przez wwrzariacomiesięczrych opłat zgodnie z postanowieniarni stąńL
4. Waścicielę lokali niebędący c/ło*ńi Społdzielni są obowiązani uczestniczyĆ w pokrYrvaniu kosŹÓw:

- rwiązanychz eksploatacją i utrz}T naniem ich lokali,
- eksploatacją i utr4łnaniem nieruchomości wspólnych,
_ dosiawy enórgii cieplnej na pofuzeby centralnego ogtzewańa orazpodgrzańa wody,

- dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków
przez uiszczańe comiesięcmych opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Śą oni również obowiązani uózestniczye w wydatkach rwiązarrychz eksploatacją i utrzYmaniem nięruchomoŚci

stanowiących mienię Śpołdzielni, któie są przem aczote do wspólnego korzystania przez osńY zamieszkujące

w okeślonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przęzuiszczańę comiesięcmych opłat,

5, Najemcy iokali wnoszą cąrr:sznajmu oraz opłaĘ ńezależre od właściciela na sfinansowanię kosztów dostawY

do lokalu energii ciepInej, gur,Ł *Óay i odprówadzania ściekóloraz wyłvozu nieczYstoŚci stĄch, WYsokoŚĆ

cTqszunajmu Ńahna jest wedfug zasad określonych w umowach najmu,

6. osoby zajmujące tokale uez tytułu prawnego WnoSą odszkodowanie za bęzumowne korzystanie zlokalu oraz

,, _,:., :op.ła§. ńęzalęanęod właścicńa na Śfinaosowanie koiztów dostawy do lokalu energii ciePJnej, gazu, wodY

: i i oóprowiazania ścieków oraz wyłvozunieczystości stałch,' ,i "ńś2uy'irynuJu;ą.. nu 1okalÓ zajmow-Ó nupohzóy własne Spółdzielni finansowanę sązPrzYchodów z

,:.,;_' dz ośći, której lokale te słulą.

i'.,;;-;,,',:,;.. .i. , .,', § 148

], ]

..Opłaryicktórychmowa w § 147 mogąbyć wykorzystane wyłączńe na ceie, naktórę zostaĘ pobrane,
1 .L ]ź
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l . opłaty, o których mowa w § 147 wnosi się co miesiąc z góry do dniaz5 kazdego miesiąca.

2. o anianię wysokości opłat Społdzielrria jest zobówiagana powiadomić cŻonków zgodnie z obowiązującYni

przepisami w tym zakresie.

3. CżoŃowie społazielrri, osoby niebędące człoŃami Spółdzielni, którym przysfugują sPÓłdzielcze własnoŚciowe

prawa do loi<ali, oraz właśóiciele lotah, niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadnoŚĆ

anriany uysokości opłat bezpośrednio na drodzę sądowej,

4, od niewpłaconych wtęrminie nalezrości Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe,

5. osoby, o których mowa W ust. 3 nie mogą Samowolnie potrącać z miesięcztych opłat z Ętułu uzlłvania lokali

nalęźności przysługuj ących im od Spółdzielni.

§ 150

CzłoŃowie Społdzielni uczesftlicą w kosżach związanych z dziŃalnoŚcią społeczrą, oSwi,at9i13 i kulturalną

prowadzoną przez Społdzielnię, jezeii uchwała walnegó zgomadzeŃatak stanowi, Właścicielę iokali niebędącY

człoŃami i'irure osoby, 11ogą ÓÓpłufi.ie korrystać ztŃej działa]ności na podstawie umów zawieranYch ze

Spółdzielnią. . _.____ l_
żasady ro'zliczania kosźów działalności społecznej, oświatowej 

_ 
i kulturalnej prowadzonej przez

społdźiekrię i ustalenia obciążeifinansowych ózłoŃów z tego Ęrtułu okręśla Zarząd Spółdzielni,

Statut SpółdzieIni Mieszkaniowej w Bięlawie

§ 149

1.

Dział XI: Postanowienia końcowe.

l.

§ 151

Uchwalone przezWalne Zgromadzenie zmiany statutu wchodzą w Ęcie z dniem ich wpisu do

Ikaj owego Rej estru Sądowego.

spółdzielnia umieszczaogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w Monitorze spółdzielczym

wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą,

2.

, .-' ;,.. ' . ń1+ ńr,
,,, ,;,- "" A' , /'L ,U, Ą4

ZĄD
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