
sTATUT
Mlodzieżowej Spóldzielni Mieszkaniowej w Gdyni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§l

l. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieźowa Spółdzielnia Mieszkaniowa iw dalszej treŚci Zwana jest

,, Spółdzielnią".

2. Siedzibą Spółdzielnijest miasto Gdynia.
3. Czas trwania Spółdzielni niejest ograniczony.

§2

Spółdzielnia prowadzi działatność na podstawie ustawy z dnia 16 września l982r Prawo Spółdzie|cze

l Dz.|J. z lqÓsr Nr 54 poz.ż88 z póżniejszymi zmianami / ustawy z dnia z dnia l5 grudnia 2000r o

spółdzielniach mieszkaniowych / Dz,U z 2001r Nr 4 poz.ż] z późnie1szymi zmianami / i innych ustaw

oraz postanowień niniejszego Statutu/

§3

Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym

,[łudri" o.obo*ym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi

wspólną działalność gospodarczą.

§4

1. Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich
rodzin pfzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów
jednorodzinnych a także lokali o innym przeznaczeniu.

2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

l) Budowa lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzęcz członków
odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub

lokali o innym przeznaczeniu.
2) Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej własność oraz własność jej

członków.
3) Zarządzanie nieruchomościam i nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej

członków - na podstawie umowy zawaftęj z właścicielem
( wspóhvłaścicie|em ) tej nieruchomości.

3. Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach spółdzielczych i organizacjach gospodarczych,

tworzyć lub przystępować do tych organizacji dla realizacji celów statutowych.

II. CZŁONKOWIE
§5

Członkiern Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności
prawnych lub miała ograniczoną zdoIność do czynności prawnych.

l. której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2. której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
3. której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzie|czego lokatorskiego prawa do

lokalu mieszkalnego,
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4. której przysługuje roszczęnie o ustanowienie odrębnej własności loka|u (ekspektatywa

własności),

)

l.

§6

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie. jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu

przysługuje im wspólnie, lub wspólnie ubiegają się o ustanowienie spółdzielczego

iokatorskiego prawa do Iokalu lub prawa odrębnej własności,

Osoba prńna .jest członkiem spółdzielni jeżeli przysługuje jej spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności.
Członkiem spóid.ielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu.

Właścicielowi. który nie jest członkiem przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet

członków.

§7

Członkostwo w MSM powstaje z chwilą :

l,
2,

3.

4.

5.

nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzieIczego lokatorskiego prawa do lokaIu,

nabycia ekspektatywy własności"
zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własIrościowego prawa do lokalu,

zawarcia umow}, o ustanowienie spółdzieIczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeZeli

członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,

upływu tenninu l roku, o którym mowa w art. 15 ust. l ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych w przypadkach przewidzianych art, |5 ust, 2 i 3 przywołanej ustawy,

jeżeli przed upĘwem tego t€minu jedna z osób. o których mowa W art. l5 ust. 2 i 3
złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanorł ienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 7 7astzeżeniem

okolicznościjak w pkt. 6;

ó, prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru

dokonanego przez spółdzielnię, o którym mowa w art. l5 ust. 2 i 3 usm,jeżeli pisemne

zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego złożyła więcej niźjedna osoba.

III. PRA\ilA r oBowIĄZKI cZŁoNKÓw

§8

1.prawa iobowiązki wynikające z członkostwa w spółdzie|ni są d|a wszystkich członków równe.

2. Członkowi Spółdzieln i przysluguje:

l. Czynne i bienre prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
2. Prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach

związanych z jej działalnością.
3. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i Statucie informacji o czasie miejscu i

porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i Statucie informacji o miejscu wyłożenia

wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia, oraz informac_ję o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,

5. Prawo żądania w trybie określonym w ustawie oraz w Statucie zwołania Walnego

Zgronadzenia .



6. prawo żądania w trybie określonym w ustawie i statucie zamieszczenia w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw.

Prawo zgłaszania projektów uchwał w trybie określonym w ustawie i Statucie,
prawo z!łaszania poirawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym

w ustawie i statucię.

7.

8,

9. Prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromaclzenia z
prawa lub Statutu.

l0. Prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni

powodu ich niezgodności z przepisami

i protokołów obrad organów

SpółdzieIni.
ll. piawo żądania odpisu obowiązującego Statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie

regulaminów.
l2. Prawo przeglądania rejestru członków.
l3. Prawo do otrzymania kopii protokołów Iustracji. rocznych sprawozdall finansowych oraz faktur

i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.
l4. Prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspołdzielczym od uchwał podjętych przez

organy Spółdzielni.
l5. piawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych

pomieszczeń. urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
l6. Prawo zawarcia umowy ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statut€m

Spółdzielni.
l7. Piawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem

SpółdzieIni.
l8. Prawo żądania zawarcia umowy:

l ) przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie

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

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, domu jednorodzinnego i

Earażu,
3) przerriesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

l9. Prawo żądania przedstawienia ka|ku|acji wysokości opłat związanych z eksploatacją i

utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
20. Prawo wynaięcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spoldzielcze prawo do lokalu,

2 l . Korzystanie z innych praw okreśIonych w Statucie.

Koszty wydania kopiidokumentów. o których mowa w pkt. l3 ponosi członek występujący

o te odpisy. Kosztv te określa Zarząd Spółdzielni.

Odpis Statutu i regulaminów wydanych najego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie.

Członek, zainteresowany otrzymaniem dokumentóW o których mowa w usl. 2, zgłasza

pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów. których kopię chce otrzymać. Zarząd wyznacza
termin wydania kopii tych dokumentów nie dłuższyjednak niż 1 dni.

Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi,
jeźeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa. że członek
wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznyclr z interesem Spółdzielni i pżez Io
wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członęk,
któremu odrnówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi.
może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych

umów. Wniosek należy złożyć rł,terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej

odmowy.

1,

_r.

6.



§9

Członek obowiązany jest:

l. Przestrzegać postanowień Statutu. regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni.

2. Uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
częściach przypadających najego lokal, eksploatacją iutrzymaniem nieruchomości

stanowiących mienie Spółdzielni.
3. Korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymiokreśIonymi przez Spółdzielnię

4. Zawiad,amiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w loka|u.

5. Zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o

ustanowienie prawa do lokalu (przydziale).

6, Przestrzegać regulaminu porządku domowego.
7. Dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego

zabezpieczenie.
8. Niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej

bezpośrednio powstaniem szkody.
9. Niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych i

podzielnikowych dotyczących zuźycia wody i ciepła, jak również umożliwić odczyt wskazań

tych urządzeń.
l0. Udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach

również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich

wykonania,

l 1 . Udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę
majątkowego.

l2. Wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni.

IV. USTANIE CZŁONOSTWA

§l0

Członkostwo w spółdzielni ustaje na skutek:
l. śmierci członka (ustania osoby prawnej),

2. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
3, zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w tym

prawie,
4. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;

5. zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub udziału w tym prawiel

6. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do |okalu

mieszkalnego;
7. w wypadkach określonych w arl. ż41 ust. l iart. 26 usm.

§11

l. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym
nastąpiła śmierć.

2. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dniajej ustania.

v. PosTĘPo\ilANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§12
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2.

l.

Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w
postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Odwołallie przysługuje tylko do jednego

organu bezpośredn io wyższego.

§l3

Od uchwał Zarządu podjętych w pierwszej instancji członek może odwołać się do Rady
Nadzorczej w terminie i4 dni od dnia otrzymania uchwaĘ. Zarząd jest obowiązany podać
uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej. Jeżeli
członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, uchwala Zarządtt staje się ostateczna.
Rada Nadzorczajest obowiązana rozpalrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia
wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej
uzasadnieniem w terminie l4 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej
podjęta w trybie odwoławczym jest ostatecżna w postęporvaniu wewnątrzspółdzielczym.

l.

§l4

Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo

odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz
z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliźszym WaInym Zgromadzeniu,
jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie l4 dni
od jej podjęcia,

§l5

l . W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspołdzielczym bieg
przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania,
jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien
rozpatnyć odwołanie.

2. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać
dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez
członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie

wewnątrzspółdzielcze ulega umorzen iu.

§ló

Wnioski i skargi członków skierowane do Zarządtt powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia
ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka
na piśmie w terrninie l4 dni.

l, Jeżeli wniosek lub skarga zostaĘ rozpatrzone negatywnie Zarząd jest obowiązany podać

uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej rł

terminie l4 dni od dnia otrzymania pisma. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym
terminie. decyzja Zarlądu staje się oslalec7na.

2. Rada Nadzorczajest obowiązan a rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia
wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi swoje stanowisko wraz z
uzasadnieniem w terminie l4 dni od dnia rozpatrzenia sprawy, Stanowisko Rady Nadzorczej
podjęte w trybie odwoławczym jest ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,

§17

5



Wnioski iskargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu 3
miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia
zainteresowanego członka na piśmie w terminie l4 dni. Jeżeli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone
negatywnie członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od
otrzymania pisma. odwołanie to powinno być rozpatrzone na najbliźszym walnym zgromadzeniu,
jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,

VI . PRAWA DO LOKALI

§18

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
1 . Ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do |okalu mieszka|nego w

budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.
2. Ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu

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

3. Wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszka|ne i użytkowe w budynkach
stanowiących własność lub wspóhvłasność Spółdzielni.

A. SPóŁDZ|ELCZE LOKATORSK|E PRĄWO D() L()KALL] MIESZKALNEGO

§19

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi loka| mieszkalny do używania, a członek
zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz ulszczać opłaty określone w ustawie i w
Statucie Spółdzielni.

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

J. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na
spadkobierców i nie podlega egzekucji.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do
małżonków.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między
członkiem a spółdzielnią umowy o ustano\łienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed

1.

wygaśnięciem prawa do tego lokaIu.jest nieważna,
Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
odpowiednio przepisy o ochronie własności,
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może
członka Spółdzieln i- osoby prawnej,
Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu
mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni. chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu
korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądźjego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w
bezpłatne używanie miałoby rł,pływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni. członek
obowiązanyjest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z |okalu mieszkalnego lub jego części

.1.

mieszkaInego stosuje się

być ustanowione na rzecz8,

9.

]0,



wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego Iokatorskiego prawa do tego lokalu,

§20

l. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa
oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. W wypadku zalegania z opłatami, o których mowa w art.4 ust. l usm, za okres co najmniej 6
miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania przez osoby korzystające z lokalu przeciwko
porządkowi domowemu lub zachowania czyniącego korzystanie ze wspólnej nieruchomości
uciążliwym - spółdzielnia może wystąpić do sądu o orzeczenie o wygaśnięciu spółdzielczego
Iokatorskiego prawa do lokalu.

3. Osobie, której lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu wygasło z powodu nieuiszczania opłat
przysługuje roszczenie o ponownejego ustanowieniejeżeli spłaciła spółdzielni całe zadłuźenie
wraz z odsetkami, a do przedmiotowego lokalu nie został ustanowiony tytuł prawny na rzecz
innej osoby.

§2l

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie
zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze Iokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego .

Do momentu zawiadomienia odpowiadają solidarnie za opłaĘ związane z lokalem.

§22

l. Z chwilą śmiercijednego z małźonków spółdzie|cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. które
przysługiwało obojgu małżonkom. przypada drugiemu małżonkowi.

§23

l. W wypadku wygaśnięcia spółd zielczego lokatorskiego prawa do |okalu mieszkalnego w
następstwie śmierci uprawnionego lub w wypadkach określonych w art. ll usm roszczenia o
zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
prz; slugują osobom bliskim.

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. l koniecznejest złożenie w terminiejednego
roku pisemnego zapewnienia o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do Ioka|u mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych
rc t slrży ga sąd rł postęporł an iu n ieprocesou ym,

3. Do chwili zawiadomienia spółdzielnio rozstrzygnięciu sądu osoby pozostające wsporze
odpowiadają solidarnie za opłaty związane z lokalem.

4. W wypadku bezskutecznego upływu teminu zakreślonego przez Spółdzie|nię do wystąpienia
o rozstrzygnięcie do sądu - wyboru dokonuje SpółdzieInia.

§2{

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu rnieszkalrrego osoby, którl m



przySługiwało Spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje

od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie ciąźy obowiązek

dostarczenia innego lokalu.

§25

l. Jeźeli w toku likwidacji. postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości SpółdzieIni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia
mieszkaniowa. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnęgo przekształca się w prawo
najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatoróq mieszkaniowym zasobie gminy i

o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną Spółdzielnię mieszkaniową byłemu

członkowi lub osobom, o których mowa w § 23 Statutu, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej

Spółdzielni.

§2ó

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do |okalu

mieszkalnego, Spółdzielniajest obowiązana zawrzeć z tl,m członkiem umowę przeniesienia własności
lokalu po dokonaniu przez niego:

l. Spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami
Spółdzielni , w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z
odsetkam i z zastrzeżeniem pkt 2,

2. Spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego

lokal, o ile Spółdzie|nia skorzystała z pomocy podlega.iącej odprowadzeniu do budżetu
państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków.

3. Spłaty zadłlsżenia z tytułu opłat, o których mowa w § 68 Statutu.

§27

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez 6udżet państwa na podstawie

ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

§28

W wypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego. wpływy, o których mowa § 26 Statutu, przeznacza się na spłatę
podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.

§29

8



Po śmierci członka Spółdzielni. który wystąpił z żądanięm przeniesienia własności lokalu okreś|onym
w § 23 statutu. jeźeli brak jest osób uprawnionych; małżonka, dzieci i innych osób bliskich, jego
spadkobiercy mogą źądać przeniesienia na nich rvłasności lokalu. nawet jeżeli żaden z nich nie jest
członkiem Spółdzie|ni. W tym wypadku nie stosuje się art. | 5 ust. 6 usm oraz uznaje się, iż wniosek o
przeniesienie ł,łasności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka
Spółdzielni.

§30

JeżeIi SpółdzieInia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własnośc
loka|u mieszkalnego. przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz
członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

B. SPÓŁDZ|ELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO / DOMU
JEDNORODZINNf,GO / LOKALU UŻYTKOWECO ORAZ MIEJSCA POSTOJOWEGO W
GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM .

§31

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywa|llym. przechodzi na

a

4.

spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
Zbycie spółdzieIczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany.
Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładujest niervaźne.
Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokaIu powinna być zawarta w
form ie aktu notarialnego.
Przedmiotem zbycia może byc ułamkowa część spółdzieIczego własnościowego prawa do
loka|u. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokaIu
zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im
do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistośc ią jest niewaźna.

§32

Spółdzielnia prowadzi Ęestr lokali. dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

§33

l. Jeżeli spotdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobiercóą powinni oni,
w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu
dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z
zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego
upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni. sąd w postępowaniu
nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela,

2- W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
przysługiwało wspólnie, przepis ust. l stosu.je się odpowiednio.

Mł
§34

o



1

],

l,

2.

l.

W przypadku długotrwałych zaległości z zaplatą opłat. o których mowa w § 68, rażącego lub
uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu
porządkowi domowelnu albo niewłaściwego zaclrowania tej osoby czyniącego korzystanie z
innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciąż|iwym, Spółdzielnia może w trybie proce§u
sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze Iicytacji
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z
żądaniem tym występuje Zarząd na wniosek Rady Nadzorcze.j.

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do loka|u stosuje się odpowiednio
przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§35

Wynajrnowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części |okalu
nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z
loka|u lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeże|i wynajęcie lub oddanie w bezpłatne
używanie m iałoby wpływ na wysokość opłal na rzecz Spółdzielni. członek obowiązany jest do
pisemnego powiadomienia SpółdzieIni o tej czynności.
Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają
najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzieIczego prawa do tego lokalu.

§36

Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni. nabywcą budynku aIbo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej
własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną Spółdzielnię mieszkaniową
byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej Spółdzielni.

Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego
członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu,

§37

Do istniejących w dniu 24 kwietnia 200| r, prawa do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych
budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu .

Do czasu przeniesienia własności na rzecz członka spółdzielni mają zastosowanie zasady :

l. Jeżeli prawo do domu jednorodzillnego przeszło na kilku spadkobierców powinni oni
w terminie jednego roku od dnia olwarcia spadku wyznaczyć spośród siebie
pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych wiązanych z wykonywaniem
tego prawa . włącznie z zawarciem w ich imieniu ulTowy o przeniesienie własności
domu . W razie bezskutecznego upływu tego terminu , na wniosek spadkobierców lub
Spółdzielni sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela
Pełnomocnik / przedstawiciel / upoważniony jest do udziału w Zebraniu Walnym
Zgromadzeniu ,

2. W razie śmierci jednego z małżonków , którym prawo do domu jednorodzinnego
przysługiwało wspó|nie przepis pkt l stosuje się odpowiednio .

3. Po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wkładów
budowlanych , wniesieniu przez czlonka tych wkładów bądź też ich części i przejęciu
zobowiązań Spółdzielni pokrywających resztę na|eżności z tytułu wkładów ,

fu,/
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4.

Spółdzie|nia przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami
do działek .

Przeniesienie własności domu może nastąpić także na rzecz spadkobierców członka lub
małżonków jeżeli prawo do domu przysługuje im wspólnie .

Koszty przeniesienia własności domu obciążają członka Spółdzielni na rzęcz, którego
dokonuje się przeniesienia własności domu .

§38

Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do zawarcia umow; przeniesienia
własności |okali pokrywają członkowie wnioskujący przeniesienie na nich własności
tych lokali .

Za koszty wymienione w ust. l uwaźa się wszelkie koszty związane z wyodrębnieniem
własności lokali nie podlegające refundacji Skarbu Państwa.
Szczegółowe zasady rozliczenia kosztów , o których mowa w ust. l i 2 okreś|a
Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą .

3.

5.

],

§39

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do loka|u.
Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokaIu po dokonaniu:

l. Spłaty przypadających na ten |okal części zobowiązań Spółdzielni związanych z
budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego
Spółdzieln i uraz z odsetkami.

2. Spłaty zadłużenia z tytułu opłat. o których mowa w § 68 statutu.

§40

Po śmierci członka Spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzie|cze własnościowe prawo do lokalu, a
który wystąpił z żądan iem przeniesienia własności określonym w § 39 Statutu, jego spadkobiercy mogą
żądać przeniesienia na nich własności lokalu, W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie
własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.
któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

l.

§4l

Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi
przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze
prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garżu, hipoteki ustanowione na
tych ograniczonych prawach rzeczowych obciązają nieruchomości powstałe w wyniku
zawarcia umowy przeniesienia własności Iokalu.
Wierzyciel. którego wierzyelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu
była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić
zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność powstałą w wyniku zawarcia tej
umowv.

§42

ll
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W razie Przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokaIu mieszkalnego, spółdzielczego
prawa do lokalu uĄtkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni w prawo odrębĘ
własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego księga włeczysta prowadzona dla tego prawa
staje się księgą wieczystą d|a nieruchomości zgodnie z aft,24| ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca iqdz .. o
księgach wieczystych i hipotece (Dz.|J , z 200l r. Nr l24, póz. 136l z póz. ztll.)

§43

Jeżeli SPÓłdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej ustanowiła dla siebie odrębną własność
lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje
spółdzieIcze własnościowe prawo do tego lokalu.

§14

Na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w
wielostanowiskowym garażu. Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na tę osobę ułamkowy udział we
wspófułasności tego garźu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce
postojo\łe są róu ne. po dokonaniu:
l. Spłaty przypadających na ten |oka| części zobowiązań Spółdzielni zwięanych z budową, w tym w

szczególności odpowiedniej części zadłużenia kred}towego Spółdzielni wraz z odsetkami.
2. SpłaĘ zadłużenia ztytułu opłat. o których mowa w § ó8 statutu.

§45

koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garźu stanowiącego wspóhvłasność
osób, o których mowa w § 44, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z
przepisami ań. l7laust.2 i3 usm.

§46

Po śmierci członka Spółdzielni, któremu przysługiwało prawo do miejsca postojowego w
wieIostanowiskowym garżu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności , ich
spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we wspóhvłasności garażu. W tym przypadku
uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności loka|u został złoźony w dniu pierwszego wystąpienia
z żądaniem przez członka Spółdzie|ni lub osobę nie będącą członkiem Społdzielni, której przysługiwało
prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu.

C. PRAwo ODRĘBNEJ WŁASNOŚC| LoKALl

§47

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności |okalu w budynku nowo
budowanym Społdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawańa w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o
ustanowienie odrębnej własności tego Iokalu, a ponadto powinna zawierać:

1]



l, Zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części
przypadającej najego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie
Określenie zakresu rzeczowego robót realizowane go zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosaów budowy lokalu,
Określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
Określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego
przynależnych,
Określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

§48

Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 47, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej
własności lokalu, zwane dalej .,ekspektatywą" odrębnej własności |okalu". Ekspektatywa
odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną
częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2.

3.

4.

5.

l.

2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład
budowlany albojego część i staje się skuteczne z chwilą przięcia w poczet członków nabywcy
lub spadkobiercy,, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem
poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się Skuteczne Z chwilą przyjęcia
kolejnego nabywcy w poczet członków.

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

2.

].

§49

Umowa o budowę |okalu ulega rozwiązaniu w wvniku jej wypowiedzenia przez członka
SpółdzieIni lub Spółdzielnię.
Spółdzielnia może wypowiedziec umowę o budowę loka|u, gdy członek Spółdzielni lubjego
następca prawny, z pżyczyn leżących pojego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy
określonych w § 47 pkt l i 5. bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub
ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego
zadania inwestycljnego byłoby niemożl iwe albo porvażnie utrudnione.

Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego.
chyba że stron) po§lanou ią u umou ie inaczej.

§50

Rozliczenie kosźów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do
użytkowania.

§51

l. Społdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność |okalu w formie aktu notarialnego
zawańego między członkiem a Spółdzielnią najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu,
a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźnie.i
w terminie 3 rniesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustana\łia
takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne
oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych

J,
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pruez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienię takiego prawa.
3, Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w § ó9

Statutu.

],

§52

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze
wszystkimiczłonkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa \łraz ze związanymi z nim
udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej
określa ta umowa.
Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niź
jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy. o której mowa w ust. l.

§53

Jeżeli dana nieruchomość jest zarząd.zana przez Spółdzielnię w trybie określonym art. l ust. 3 usm, to
Spółdzielnia nie może odmówić przyięcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela
|okalu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i lic}tanta.

§54

Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego
Zgromadzenia w takim zakresie, wjakim dotyczy onajego prawa odrębnej własności lokalu.

§55

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób
rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu a|bo przez swoje
niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,
Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w
obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na
podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi,
którego lokal został sprzedany. nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§5ó

Przepisy § 47-54 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu
wielostanowiskowego.

VII ZAMIANA LOKALI
§57

Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może być dokonywana w następujących formach:
l. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej

własności lokalu zamiana dokonywana jest między zainteresowanym i stronami w
form ie aktu notarialnego,

Mf
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2. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego możliwe
jest:

a) ustanowienie prawa do innego lokalu mieszkalnęgo nalężącęgo do zasobów
Spółdzielni w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni lokalu
doĘchczasowego,

b) zamiana lokali w ramach Spółdzielni pomiędzy jej członkami,
c) zamiana lokali między członkiem Spółdzie|ni, a inną osobą posiadającą tytuł do |okalu

stanowiącego własność innego podmiotu/

3. W przypadkach okreś|onych w pkt 2 konieczna jest zgoda właścicieli zamienianych
loka|i,

§58

Spółdzie|nia w ramach istniejących możliwości może dokonywać zamiany. o której mowa w § 57 i
zobowiązanajest umożliwić członkom dokonanie zamiany, o któĘ mowa w § 57 pkt 2jeże|i osoby
zajmujące lokale nie stanowiące własności Spółdzielni spełniają wymogi Statutu .

J,

§59

Zamiana lokali dokonywana w ramach Spółdzielni uzaleźnionajest od zgody Zauądu.
Zamiana |okali między członkiem Spółdzie|ni i członkiem innej Spółdzielni
Mieszkaniowej wymaga zgody obu Spółdzielni .

Zamiana lokalimiędzy członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego vłłasność
innego podmiotu wymaga zgody Spółdzielni i rvłaścicie|a lokalu wynajętego .

vlll. WKŁADY WYMAGANE DLA tJsTANowIENlA TYTUł,U Do LOKALU woLNEGo
W SENSIE PRAWNYM.

§60

Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do Iokalu mieszkalnego. do którego wygasło
prawo przysługujące innej osobie realizujący roszczenie w trybie § 2J Statutu wnosi wkład
mieszkaniowy w wysokości wkładu należnego osobie uprawnionej z tytułu wygasłego prawa zgodnie
z § ó3 Statutu oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego
przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosźów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ól

Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo
przysługujące innej osobie w związku z realizaclą zamiany mieszkań wnosi wkład mieszkaniowy w
wysokości wkładu należnego osobie uprawnionej z tytułu wygasłego prawa zgodnie z § 65 oraz
zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

l.
1
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§62

Członek uzyskujący ponownie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokaIu mieszkalnego, do którego
wygasło prawo mu przy9ugujące wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości należnego tej osobie
wkładu z tytułu wygasłego prawa oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z
tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosaów budowy danego lokalu
wraz z odsetkami.

IX. ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADU W RAZ|E WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO
LoKALU.

l.

§63

Wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wańość rynkową tego Iokalu. Przysługująca osobie
uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od
osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z
postanowieniami Statutu.

Z wartości rynkowej loka|u potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań
Spółdzielni związanych z budową w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy.
Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych |ub z innych
środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji. w części
przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat. o których mowa w § 68 Statutu, a
także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

3. Warunkiem wypłaty wartości lokalu.jest opróżnienie lokalu. Jezelijednak wartość lokalu.jest
ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w
term i n ie rł 1 n ikając1 m z rozsl rz; gn ięc ia przetarg,o\Ą ego.

Roszczenie o zwrot wkładu m ieszkan iowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

2.

1.

§ó1

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i nie
opróżnienia lokalu, gdy z roszczeniem w trybie § 23 Statutu występują osoby uprawnione.
Spółdzielnia wypłaca osobom uprawnionym z ł*tułu wygasłego prawa wkład mieszkaniowy
albo jego część zwa|oryzowane lvedług wartości rynkowej |okalu określonej na dzień
wygaśnięcia tego prawa, W roz|iczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z
tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie
kosźów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
Warunkiem wypłaty należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionytn jest
wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego albojego części przez osobę uzyskująca
spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

Spółdzielnia wypłaca należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym rł terminie
l4 dni od dnia wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego albojego części przez osobę
uzyskująca spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

,|
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§65

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka|u mieszkalnego, w
związku z ręalizacią zamiany mieszkania spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wkład
mieszkaniowy albojego część zwaIoryzowane według wańości rynkowej lokalu. W rozliczeniu
tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części
zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosaów budowy danego lokalu
wraz z odsetkam i.
Warunkiem wypłaty należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym jest wniesienie
wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą w wyniku
zarniany spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

3, Spółdzielnia wypłaca należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym w terminie
l4 dni od dnia wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego albojego części przez osobę
uzyskująca spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu w wyniku zallliany.

§óó

W wypadku wygaśnięcia spółdzieIczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i nie opróżnienia
lokalu przez byłego członka. Spółdzielnia określa należny osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy
albo jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia
się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię
kredyu na sfinansowanie kosztów budowy danego |okalu wraz z odsetkami.

§ó7

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej
wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty.
jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego
przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Z wartości rynkowej |okalu potrąca się nie wniesioną przez osobę. której przysługiwało
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budow|anego, a w wypadku gd5 nie
został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy
danego loka|u _ potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawado lokalujest opróżnienie
lokalu. o którym mowa w ań. 7 ust. I usm. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie
przetargu, wypłata należności z tytułu rvygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z
rozstrzygnięcia przetargowego.

X . OPŁATY ZA UŻYWANIf, LOKALI, ROZL|CZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA LOKALI.

§ó8

l. Członkowie Spółdzie|ni , którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali
mieszkalnych, loka|i użytkowych w tym garaży oraz prawo do miejsc postojowych w
wielostanowiskowych lokalach garażowych są obowiązani uczestniczyć - poprzez
uiszczenie stosownych opłat wydatkach związanych ,.

l) Z eksploatacją iutrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale.
2) Z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

a
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2. Ponadto członkowie ,o których mowa w ust. l uczestnicżą w spłacie kredytów
zaciągnięrych przez SpółdzieInię na budowę zadania inwestycyjnego wraz z odsetkami
w częściach przypatJających na zajmowany lokal.

§69

Członkowie Spółdzielni będący właścicielami Iokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach
poprzez uiszczanie stosownych opłat związanych z:

l. Z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali.
2. Z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.
3. Z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
4. Z zobowiązaniami Spółdzielni z innych tytułów poprzez uiszczanie opłat zgodnie z

postanowieniami Statutu.

§70

l. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem , o których mowa w § 68 obejmują w
szczególności koszty administrowania nieruchomością , koszty dostawy energii
cieplnej / na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzania wody / , dostawy wody i

odprowadzenia ścieków , wywozu nieczystości , anten zbiotczych, domofonów oraz
odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni, ubezpieczenie
nieruchomości/budynku/,wieczyste uĄtkowanie i podatek od nieruchomości

2. Koszty eksp|oatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych , o których mowa w § ó9
ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego z
n ieruchomośc i rłspólnej .

3. Opłaty określone w § 68 i 69 mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które
zostały pobrane.

§7l

l. Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi z zastrzeżeniem ust 2 zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej
gospodarki w roku następnym.

2. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali , a przychodami z t>Ąułu opłat za
c.o. i podgrzanie wody podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią .
poszczególnymi uży.tkownikami lokaIi po zakończeniu okresu rozliczeniowego .

§72

l . Wysokość opłat , o których mowa w § 68 i 69 ustala się na podstawie :

l ) Planu kosnów zarząd,zania n ieruchom ośc iam i.
2) Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobam i m ieszkaniowymi.
3) Regulam inu rozliczania gospodarki cieplnej.

2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz
regulaminy rozllczania tych kosżów i ustalanie wysokości opłat za lokale okreś|ają
regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą,

§73

1. Opłaty, o których mowa w § 68 ust l ió9 wnosi się co miesiąc z góry do l0 dnia
miesiąca.

M/
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Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka lub nie będącego członkiem
właściciela przedstawic kalkulację wysokości opłat.
O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia oborviąana jest zawiadomić członka co
najmniej na l4 dni przed upływem teminu do wnoszenia opłat ale nie później niż
ostatniego dnia nriesiąca poprzedzającego ten termin .

Zmiana wysokości opłat wymaga rrzasadnienia na piśmie .
4. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w

postępowaniu wewnątrzspółdzielczym , o którym mowa w Statucie oraz na drodze
sądowej . W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego ponoszą oni
opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany opłat
spoczywa na Spółdzielni.

§74

Od nie zapłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

4.

,)
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§75

Pożytki iinne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem . a w części przekraczającej te wydatki
przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości
wspólnej. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki icięzary
związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w
pożl tkach i innych prz;chodach.
Rada Nadzorcza może na wniosek większości właścicieli w budynku lub budynkach
położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w
nieruchomości wspólnej ustalić zwiększenie obciązenie z tego tytułu właścicieli
lokali użytkowych jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali,
Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielni przęznacza
się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
zakresie obciążającym członków .

Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej
SpółdzieIni oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza ,

§76

Dodatkowym wyposażeniem lokalu są nakłady nie zaliczane do kosztów inwestycji
poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i

wykończenie |oka|i mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową loka|i .

Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali jeśli nie jest wykonane za
pośrednictwem Spółdzielni wymaga zgody spółdzielni wówczas gdy połączonejest ze
zmianami w układzie funkcjonalno - uĄtkowym lokalu , zmianami konstrukcyjnymi
lub pionów instalacyjnych ,

Nakłady, o których mowa w usl. 1 nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i
budow|ane członków W przypadku ustania rytułu prawnego do loka|u waftość
dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej
waftości lokalu .

W przypadku przekształcenia tytułu prawnego do lokalu . płatności wymagane od
użytkowników lokalu z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmowac wartości
dodatkowego wyposażenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu .

l9



XI. ORGANY SPÓLDZIELNI

§77

Organami Spółdzielni są;

l. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

A. Walne Zgromadzenie

§78

Walne Zgronladzen ie jest najwyższy,m organem Spółdzielni.

§79

l . Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Jeden pełnomocnik może zastępować tylkojednego członka.
3. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. zawierać imię i

nazwisko pełnomocnika i mocodawcy, datę Walnego Zgromadzenia oraz czyteIny podpis
udzielającego pełnomocn ictwa.

4. Złożone pełnomocnictwo podlega dołączeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia a lista
pełnomocnictw jest odczytana po rozpoczęciu zebrania.

§80

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
l. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalne.
2. Podejrnowanie uchwał w sprawie powołania przy Spółdzielni samodzielnego

podmiotu do zarządzania wspó lnotam i mieszkaniowymi.
3. Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i

sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
Spółdzielni, Rady |ub Zarządu w tych sprawach.

4. Udzielanie abso|utorium członkom Zarządu.
5. Rozpatrywanie wniosków wyllikających z przedstawionego protokołu

polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym
zakresie,

6. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego)
lub sposobu pokrycia strat,

7. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości. zbycia zakładu lub innej
u5 odrębnionej jednostk i organizacljnej.

8. Podejmowanie uclrwał w sprawie przystępowania do innych organizacji
gospodarczych oraz występowania z nich.

9. ()znaczanie najwyższej sumy zobowiązańjaką Spółdzielni anoże zaciągnąć.
l0, Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni

oraz liku idacji Spóldzieln i,

ll. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej.

l2. Uchwalanie zmian Statutu.
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l4.
l5.
16,

Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
Wybór delegatów na zjazd związku, w którym SpółdzieInia.jest zżeszona,
Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
UchwaIanie reguIaminu Rady Nadzorcze.j.

§81

|. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie
roku obrachunkowego.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, z ważnych powodów w każdym czasie.
3, Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

l) Rady Nadzorczej
2) l/l0 członków

4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem ce|u
jego zwołania.

5. W wypadkach wskazanych w ust.3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie,
aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie
nasĘpi zwołujeje Rada Nadzorcza.

6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, przez organy Spółdzielni zwołujeje
Związek Rewizyjny w którym spółdzielniajest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na
koszt SpółdzieIni,

7. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do Związku Rewizyjncgo,
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie
Walnego Zgromadzenia.

§82

l. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej
na 2l dni przed terminem Zebrania:
- Członkowie Spółdzielni przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz klatkach

schodowych budynków wielorodzinnych.

- Zwięek Rewizyjny. w którym Spółdzielnia jest zrzes7,ona
- KĄowa Rada Spółdzielcza.

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu
wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz
informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

§83

l. Projekty uchwał i żąd,ania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia mają prawo zgłaszać,. Zarząrl, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał.
w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej
l 4 dni przed terminem Walnego Zgrornadzenia.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. I, w
tęrminie do |5 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały
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zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej l0 członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed

posiedzeniem walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem fonnalnym i przedłożenia pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez
członków spółdzielni.

5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie
Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków. w których prawa do lokali posiadają
członkowie Spółdzielni.

§84

l. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 82 Statutu. Nie dotyczy to
podjęcia uchwały o odwołan iu człotlka Zarządu w związku z nte udzieleniem m u absolutorium.

2. Walne Zgromadzenie moźe skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich
rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność
rozpatrywania spraw objęĘch porządkiem obrad.

3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych
członków spółdzielni.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość
kwalifi kowana wymagana jest:

a) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwĄ o zmianie Statutu 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) 3/4 głosów dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.

§85

l. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub innv upoważniony członek
Rady Nadzorczej. Otwierający obrady zażądza wybór Prezydium w składzie:

l) przewodniczący
2) zastępca pnewodniczącego
3) sekretarz
4) Wyboru Prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym.

2. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania
Walnego Zgromadzenia ijego zdolność do podejmowania uchwał oraz zarządza głosowanie
jawne w sprawie porządku obrad podanego do wiadomości członków w sposób określony w
ustawie.

3. .Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia w oparciu o przyjęty porządek obrad i

postanowienia Statutu. Obradami kieruje Przewodniczący.

4. Przewodniczący pi|nuje porządku obrad, dyscyplinuje dyskusję, udziela głosu oraz go odbiera.
gdy przemawiający odbiega od tematu, zachowuje się nieodpowiednio Iub przekracza ustalony
czas wypowiedzi,
Przewodniczący może zwrócić uwagę przemawiającemu, który w swoim wystąpieniu odbiega
od przedlliotu obrad określonego w porządku obrad. przywołaniem mówcy..do rzeczy" .

Po dwukrotnym przywołaniu mówcy .,do rzeczy" Przewodniczący może odebrać
przemawiającemu głos.

fu/
22



Przewodniczący po uprzednim zwróceniu uwagi ma prawo przywołać mówcę.,do porządku"
jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad. W przypadku nie zastosowania się przez mówcę do
przywołania,, do porządku",Przewodniczący ma prawo ponownie przywołać mówcę,, do
porządku", stwierdzając, że uporczyuie narusza on postanowienia Statutu, uniemożliwiając
prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenie wybiera 3-osobową komisję skrutacyjno-wyborczą oraz w miarę potrzeb
inne komisje, których zadania określa Przewodniczący. Członkowie Komisji nie mogą
kandydowaó na członków Rady Nadzorczej ani na de|egatów na zjazd związku, w którym
SpółdzieInia jest zrzeszona.

6. Głosowanie w sprawie udzie|enia absolutorium dla członków ZarzącJu odlywa się oddzielnie

1.

nad każdym z członków.
Przy ob|iczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane zai przeciw, a głosy wstrzymujące
odnotowuje się w protoko|e. Poprawki do projektu uchwał należy najpierw poddać pod
głosowanie, a następnie projekt uzupełniony tą poprawką.jeżeli została ona przyjęta w wyniku
głosowania.
Wynik głosowań jawnych ogłasza przewodniczący Zgromadzenia.
Tekst podjętych uchwał podpisują przewodniczący i sekretarz.

§8ó

l. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i
sekretarz zebrania.
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia spolządza się w terminie l4 dni od dnia odbycia
Zgromadzenia.

2. Protokół i uchwaĘ Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli
Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzieln ia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady SpółdzieIczej,

3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielnico najmniej przez l0lat.

§87

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej
organy.

B. RADA NADZORCZA

§88
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni

§89

l. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród
członków Spółdzie|ni na okres 3 lat.

Jeżeli członkiem Spółdzielnijest osoba prawna do Rady Nadzorczej rnoże być wybrana osoba nie2.

U![
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2.

J.

będąca członkiem SpółdzieIni wskazana przez osobę prawną.
3. członkami Rady Nadzorczej spółdzielni nie mogą być równocześnie w,ramach rej samej kadencji

osoby pozostające ze sobą w związku małżeńskim, spokrewnione i powinowate do trzeciego
stopnia. W przypadku dokonania wyboru osób pozostających w związku małżeńskiln,
spokrewnionych do trzeciego stopnia, w miejsce osoby , która uzyskała mniejszą ilość głosów,
do Rady Nadzorczej zostaje wybrany następny kandydat , który uzyskał w głosowaniu kolejno
największą liczbę oddanych głosów. Osoby pozostające ze sobą w związku małżeńskim.
spokrewnione i powinowate do trzeciego stopnia nie mogą być również wybrane do składu Rady
Nadzorczej w czasie trwania kadencji tejZe Rady. w ramach uzupełnienia składu Rady.

§90

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają ustnie członkowie spółdzielni obecni na
\łłZ
Kandydatów, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie spisuje się wg. kolejności zgłoszeń
Przed głosowaniem kandydaci dokonują prezentacji, Członkowie mogą zadawać pytania
kandydatom

4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Zgromadzenia informuje uczestników o
podstawowych zasadach prowadzenia wyborów.

5. Wybory przeprowadza się przy pornocy kart wyborczych. oznaczonych pieczątką Spółdzielni,
na których umieszczone są imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej,
Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków komisji
skrutacyj no-wyborczej.

6. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów. na których nie głosuje rł, liczbie co najmniej równej
lub większej od ilości kandydatów zgłoszonych ponad liczbę osób wybieranych.

7. Oddane karty rł,yborcze bez skreśleń bądź takie na których głosujący pozostawił nazwiska nie
skreś|one w ilości większej niź usta|ona Iiczba wybieranych. uznaje się za nieważne.

8. Komisja skrutacyjno-wyborcza przeprorł,adza tajne wybory na podstawie lis5, obecności.
Ob|icza głosy i sporząd,za protokół, w którym wyniki głosowania na każdego kandydata
powinny być podane oddzielnie, Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

9. Za wybranych uważa się tych kandydatów. którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów
nie mnie.j niż 50% oddanych głosów.

|0. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość ważnych głosów i spowoduje to
przekroczenie listy wybranych w stosunku do liczby miejsc. przewodniczący Zgromadzenia
zarządza wybory uzupełniające między tymi osobami. W takim przypadku do Rady Nadzorczej
zostają wybrani kandydaci. którzy uzyskalikoIejno największą liczbę oddanych głosów.

l l. Jeżeli w l turze wyborów nie zostały osadzone wszystkie mand aty, zarządza się II turę wyborów.
Do II tury staje podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród
kandydatów. którzy w Iturze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do Rady Nadzorczej
zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

J,

§91

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na
którym członek Rady został wybranv do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
odbywającego się w trzecim roku po wyborze.
Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady
Nadzorczej.
Przerwa w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej po odbyciu dwóch pełnych
lub niepełnych kadencjitrwa 3 lata.

1.

1
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I.

)

l.

l.
2.

].

§92

Oprócz członków Rady Wa|ne Zgromadzenie wybiera spośród członków Spółdzielni
zastępcę członka Rady.
Zastępca wybierany jest co roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród osób,
które kandydowały w wyborach do Rady NadzorczeJ i otrzymaĘ największą liczbę
głosów po osobach. które weszły w skład Rady.

§93

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upĘwem kadencji, na którą został wybrany.
Utrata mandatu przed upĘwem kadencji następuje w przypadkach:

Odwołania większością213 głosów przez organ, który dokonał wyboru
Zrzęczenia się mandatu
U stan ia czlonkostlła Społdzielni

§94

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, najbliższe Zwyczajne
Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka do końca kadencji poprzednika.
Do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, mandat członka Rady Nadzorczej
uzyskuje zastępca członka Rady wybrany zgodnie z § 93 ust 2 .

l.

§9s

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

Uchwalanie pIanów gospodarczych i programów działalności społeczno-ku lturalnej,

Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych
b) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania
c) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzie|nię jej zadań gospodarczych ze

szczegó|nym uwzględnienięm przesirzegania przez Spółdzielnię prawjej członków
d) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów

spółdzielni i jej członków.
Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub
innej jednostki organizacyjnej
Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania
z n ich,
Zatwierdzanię struktury organ izacyjnej Spółdzielni.
Rozpatrywanie skarg na działa|ność Zarządu oraz odwołań od decyzji zarządu;
Składanie Wa|nemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i

ocenę sprawozdań fi nansowych.
Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzie|nią a
członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządl oraz
reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościaclr.

l)

ż)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
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9) Uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni .

l0) Uchwalanie regulaminu ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań
l l ) Uchwalanie regulaminu Zarządu .

|2) Uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej
lokali .

l3) Uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków.
l4) Uchwa|anie szczegółowych zasad rozliczania kosutów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i

ustalanie wysokości opłat za lokale .

l5) Uchwalanie Regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i
budowIanych .

l6) Wybór iodwołanie członków Zarządu. w tym prezesa ijego zastępców.
l7) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie .

l8) Uchwalanie regulaminu porządku domowego .

l9) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki spółdzie|ni i członków w zakresie napraw
wewnątrz lokali oraz zasad rozllczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale .

20) Uchwa|anie Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów prac przygotowawczych
niezbędnych do przeniesienia własności lokali .

2l ) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni w sądzie w przypadku
gdy Zarzącl w)toczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielrri wszelkich
sprawozdań iwyjaśnień, przeglądać księgi idokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan
majątku Spółdzielni .

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu ze
szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli i oceny sprawozdań finansowych .

§9ó

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w raziejego nieobecności
- Zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

l. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia w celu ukonsqłuowania się Rady Nadzorczej w dniu Walnego
Zgromadzenia.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek l/3 członków Rady
Nadzorczej |ub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.

3. Za udział w posiedzeniach członkom Rady Nadzorczej przysługują diety w wysokości
określonej w Regulaminie Rady,

§97

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem
doradczym członkowie Zarządq przedstawiciele Zwięku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz
inni zaproszeni goście.

§98

l . Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą:
przewodniczący, jego zastępca, i sekretarz .

/,
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J.

ż. Zadaniem Prezydium jest organizowanie działalności Rady .

§99

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję Rewizyjną oraz może powołać inne stałe komisje
lub czasowe.

§ 100

Wewnętrzną strukfurę Rady Nadzorczej. szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i
podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony
przez W alne Zgromadzenie.

|.

ZAPJ,ĄD

§ 101

Zarząd składa się z dwóch osób. w tym z Prezesa ijego Zastępcy wybranych przez Radę
Nadzorczą.
Kandydat na Członka Zarządu powinien posiadać umiejętności kierowania iorganizowania pracy,
wykształcenie wyższe Iub średnie oraz znajomość problemalvki mieszkaniowej.
Rada Nadzorcza może odwołać Członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
Ponadto Walne Zgromad,zenie może tych Członków Zarządu odwołać, którym nie udzieliło
absolutorium.
Z Członkami Zarządu zatrudnionym i w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy
Odwołanie członka Zarząd.u nie naruszajego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§102

l .Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje j ą na zewnątrz.
2.Do kompetencji Zarządl należy w szczególności :

l) Zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego i

odrębnej własności lokal.
Podejmowanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.
Zawieranie urnów o budowę lokali.
Zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu.
Zawieranie umów najmu lokali oraz umów dzierżawy gruntu.
Sporządzenie projektów planów gospodarczych i progranrów działalności społeczno- kulturalnej.
Prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych
z tym czynności organizacyjnych i finansowych.

8) Zabezpieczenie majątku Spółdzielni.
9) Sporządzenie rocznych sprawozdań i sprawozdań

zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
l0) ZwoĘwanie Walnego Zgronradzenia.

finansowych oraz przedkładanie ich do

l 1) Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań.
|2) UdzieIan ie pełnomocnictw.
l3) Współdziałanie z organami administracji samorządowej, państwowej oraz organizacjami

spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

4.

5.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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3 .zarząd składa sprawozdania ze swej działa|ności Radzie Nadzorczej i walnemu zgromadzeniu,

§ 103

Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej może udzielić jednemu z Członków Zarządu
lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem
bieżącą działalnością gospodarczą spółdzie|ni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo
jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności
szczególnych,

I.

§ 104

Zarząd pracuje kolegia|nie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie
pomiędzy posiedzeniamiZarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności
pomiędzy członkani Zarządu,
Podział czynności pomiędzy członkami Zarządtt, sprawy zastrzeżone do decyzji
kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy
organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

1

3,

1.

§ l05

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden
członek Zarząd,u i pełnomocnik.
Oświadczenia. o których mowa w ust, l składa się w ten sposób, że pod nazwą
SpółdzieIni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
Oświadczenie skierowane do Spółdzielni, a złożone wjej Iokalu albo pisemnejednemu
z członków Zarządu mają skutek prawny względem Spółdzielni.

xII . GosPoDARKA FlNANSo\łh sPÓŁDZlELNI

§ 106

|. Spółdzielnia prowadzi działa|ność gospodarczą na zasadach rozrachunku
ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

2. Spółdzie|nia rozlicza działalność bezwynikowo tj. różnica między kosźami a
przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi slanowiąca niedobór lub
nadwyżkę łącznie z pozostaĘmi kosztami i przychodami operacyjnymi oraz
finansowymi i wynikami nadzwyczajnymi przechodzi do roz|iczenia na rok następny
jako nadwyżka lub niedobór z całokształtu działalności Spółdzielni.

§ l07

l. Fundusze Spółdzieln i stanowią:

fundusz udziałowy
fundusz zasobowy
fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych

l)
2)
3)
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2, Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:

l) fundusz ręmontowy
2) fundusz inwestycy.iny
3) zakładowy fundusz świadczeń socja|nych

3. Inne fundusze ce|owe mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Na dzorczej.
4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o tto.y.t mowa w ust.1,2 i3

określają regulaminy uchwaIone przez Radę Nadzorczą.

§ 108

l. spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rada Nadzorcza określa w miarę potrzeby w regulaminach siczógółowe zasady gospodarki

finansowej Spółdzielni
3. Roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią

biegłego rewidenta powinno być wyłożone w |okalu spółdzielni co najmniej na i4 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia , na którym ma być rozpatrywane.
Każdy członek Spółdzielni ma prawoje przelrzeć i odpisać.
Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

4. straty bilansowe spółdzielnia pokrywa z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz
zasobowy z funduszu udziałowego .

X|II.PRZEPISY KoŃcowE

§ 109

w sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo
spółdzielcze oraz ustawy o spółdzieIniach mieszkaniowych .

§ ll0

Uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 23 listopada 2007 r. Statut wchodzi w
życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis do KRS 09.09.2009r

Zmiany do statutu uchwalone Zostaly przez Walne zgromadzeni€

w dniu 23 czerwca 20l2r- Uchwata nr 9/20l2 - Wpis do KRS - 28.08.20t2r

Zmiany do Statutu uchwalone zo§taly przez Walne Zgroma<lzenie

w dniu | 8 czerwca 20l ór - Uchwala nr l /20l6 Wpis do KRS - l2.09,2016r
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zmiany do Statutu uchwa|one Zostały przezwalne Zgromal{]zenie
lvdniu 7 paździ€rnika 20l9r - Uchwaly od ldo7 t20l9 oraz l2l20lg i l7l20lg.
Wpis do KRS - l3.11.20l9r

Zmiany do Statutu uchwalone zostaly przez Walne Zgromadzenie
wdniu25wrz€śnia 202lr - Uchwaly od 13do 15/202!

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
,/,/ ,/

Ąąr,rezZ
wieslaw wawer
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Sygnatura sprawy: 1902 1/2 1,/694

Sygnatura sprawy: GD.vlIl NS-REJ.KRs/019021/2l1694

postanowieni€

Dnid:202|-l 1_22 l.

SĄD REJONOWY GDAŃSK _ PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
RE]ESTRU SADOWEGO
w składzie: ST. RtFERENDARZ SĄDOWY TAT|ANA JANUS

po rozpoznaniu w dniu:2o21-11-22 r. w GDAŃSKU
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