Numer specjalny

Na stronach od 3 do 31 prezentujemy aktualny statut spółdzielni oraz propozycje jego zmian wraz z komentarzami

Zarząd do Członków WSM
W wykonaniu uchwały nr 10/2013
Walnego Zgromadzenia z dnia
7. 12. 2013 r., Zarząd Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej przekazuje Państwu materiały, dotyczące
propozycji zmian zapisów statutu
w celu zapoznania się i ewentualne-

go złożenia własnych poprawek do
przedstawionych propozycji.
Przekazane Państwu materiały zamieszczone zostały również na stronie
internetowej WSM. Sukcesywnie, w miarę wpływania zgłoszonych przez Państwa na WZ wniosków, będą one także

zamieszczane na stronie internetowej.
Wnioski – projekty uchwał lub żądania zamieszczenia dodatkowych spraw
zawiązanych z propozycjami zmian zapisów Statutu winny być poparte przynajmniej przez 10 członków Spółdzielni
i zawierać dane wnioskodawców: imię

i nazwisko, adres, numer członkowski,
podpis.
Dla sprawnego i efektywnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,
w przypadku, gdy propozycje zmian
będą dotyczyły tych samych zapisów,
ale w innej formie, Zarząd przewiduje
ewentualne zaproszenie przedstawicieli
wnioskodawców, w celu wypracowania
wspólnego ich stanowiska. Dlatego
też przy składaniu wniosku – projektu
uchwały prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego do przedstawiciela wnioskodawców w celu ewentualnych
konsultacji w sprawie złożonego wniosku – projektu uchwał. Wzór poparcia
dla wniosków – projektów uchwał na
WZ zamieszczony został na stronie internetowej WSM.
Równocześnie informujemy, że wnioski – projekty uchwał złożone na WZ,
które odbyło się w dniach 6-7. 12. 2013 r.
nie mogą być rozpatrywane na następnym WZ i dlatego muszą być złożone
ponownie. Wnioski – projekty uchwał
będzie można składać do 15 dni przed
terminem I części WZ, natomiast poprawki do zaproponowanych zmian, jak
również do złożonych wniosków – projektów uchwał, na 3 dni przed terminem
I części WZ.
Walne Zgromadzenie dotyczące zmian
zapisów statutu planowane jest na maj
2014 r. O terminach i miejscu posiedzeń
WZ zostaną Państwo powiadomieni
jak dotychczas, poprzez ogłoszenia na
klatkach schodowych budynków WSM,

w administracjach osiedli, w biurze Zarządu oraz na stronie internetowej WSM.
Jednocześnie sugerujemy, aby przed
WZ w sprawie zmiany zapisów statutu,
propozycje tych zmian zostały omówione na Zebraniach Mieszkańców i wnioski – projekty uchwał, zaakceptowane
przez ZM mogą być, zgodnie z § 79 ust.
4 statutu WSM, zgłoszone przez członków Spółdzielni pod obrady WZ.
W przypadku wątpliwości prawnych dotyczących przedstawionego
projektu statutu, Zarząd WSM zapewnia członkom Spółdzielni konsultacje
z prawnikami Spółdzielni, które będą
organizowane po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
w dziale prawnym WSM. Zgłoszeń prosimy dokonywać pod numerem telefonu
22 561 34 36.
Jednocześnie Zarząd Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że
uchwalone zmiany w statucie nie obowiązują od dnia uchwalenia, ale od dnia
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym. W związku z powyższym nawet w przypadku przyjęcia przez WZ,
planowanego na maj 2014 r., zaproponowanych zmian statutu WSM może się
okazać, że nie zostaną one zarejestrowane przez Sąd przed obradami WZ, które
zgodnie z przepisami prawa musi odbyć
się do końca czerwca 2014 r. W takiej
sytuacji obrady czerwcowego WZ będą
procedowały według obecnie obowiązujących zapisów statutu WSM.
Zarząd WSM

Komentarz Komisji Rady

Propozycje zmian statutu WSM
Statut WSM od dawna wymagał
nowelizacji. W aktualnym brzmieniu
uchwalony został przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 listopada 2007 r.
Od tego czasu przepisy w zakresie spółdzielczości wielokrotnie się zmieniały.
Rada Nadzorcza obecnej kadencji podjęła trud znowelizowania tego najważniejszego wewnętrznego aktu prawnego Spółdzielni.
Dotychczasowa treść statutu WSM dostosowana została do powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności do
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia
16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (vide – komentarze w
projekcie zmian). Nowelizacja statutu WSM
opracowana została zgodnie z zasadami
techniki legislacji. W całym tekście pominięte zostały przepisy wykreślone i nadana
została nowa numeracja wszystkich paragrafów według kolejności, zaś w obrębie
paragrafów ponumerowane zostały kolejne ustępy i punkty. Uczyniło to statut
bardziej czytelnym i zrozumiałym dla

członków WSM. W związku ze zmianą
numeracji paragrafów wszędzie w tekście,
gdzie powołane zostały stosowne przepisy
statutu, ich numery odpowiednio zmieniono według nowej numeracji.
Propozycja zmian do statutu opracowanych przez Komisję Organizacyjno-Samorządową Rady Nadzorczej, przekazana została do konsultacji członkom
Rady Nadzorczej, członkom rad osiedli.
Członkowie Spółdzielni mieli również
indywidualnie możliwość zapoznania się z propozycją, wniesienia uwag
i wniosków. Wszystkie propozycje zmian
zgłoszone zarówno przez członków
Rady Nadzorczej (Komisje Rady Nadzorczej i indywidualnie członkowie), rad
osiedli oraz poszczególnych członków
Spółdzielni, jak i przez Zarząd WSM, zostały sprawdzone pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami, oraz zabezpieczenia interesu prawnego członków Spółdzielni. Propozycje zgłoszonych
zmian i uzasadnienie ich uwzględnienia
bądź nie, zostały ujęte w tabeli sporządzonej na potrzeby bieżącej pracy Komisji Organizacyjno-Samorządowej.

Wszystkie wprowadzane propozycje
zmian konsultowane były na posiedzeniach Komisji Organizacyjno-Samorządowej na bieżąco z prawnikiem Spółdzielni. Statut był także przedmiotem
opinii prawnika zewnętrznego, specjalizującego się w prawie spółdzielczym.
Przygotowana pod obrady Walnego
Zgromadzenia propozycja nowelizacji
statutu WSM ujęta została w formie tabelarycznej dla wskazania i ułatwienia
porównania wprowadzanych zmian. Widać w niej dotychczasową treść statutu
WSM i treść z proponowanymi zmianami.
Przy wprowadzonej propozycji zmian zamieszczony został komentarz uzasadniający potrzebę ich dokonania.
Uaktualniony statut WSM zawiera
wszystkie najważniejsze postanowienia regulujące działania Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, niektóre
przeniesione wprost z przepisów powszechnie obowiązujących. Utrzymany
został dotychczasowy kształt statutu.
Celem tak opracowanego podstawowego wewnętrznego aktu prawnego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

tj. w formie jednej regulacji obejmującej
wszystkie najważniejsze postanowienia,
jest ułatwienie i umożliwienie członkom
Spółdzielni zapoznanie się z nimi bez konieczności odsyłania do ustaw powołanych powyżej. Łatwiej bowiem jest zapoznać się z jednym aktem normatywnym
niż sięgać do kilku różnych, tym bardziej,
że statut WSM zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni i dostępny
w siedzibie Biura Zarządu lub w administracjach osiedli, a członkowie Spółdzielni mogą otrzymać go nieodpłatnie.
Do statutu WSM wprowadzony
został szereg zmian dotyczących organów Spółdzielni. Główne zmiany
dotyczyły: dopuszczenia odbywania
Walnego Zgromadzenia w całości; wyboru członków Zarządu WSM w drodze
konkursu; liczebności składu osobowego Rady Nadzorczej i rad osiedli;
uprawnień zebrań mieszkańców. Mając
na względzie zaistniałe sytuacje, spowodowane przez poprzedni Zarząd
WSM, niewpuszczania na części Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni z innej części oraz odrzucenie

wniosków i projektów uchwał złożonych
przez członków, wprowadzono prawo
członka do obecności na każdej części
Walnego Zgromadzenia oraz możliwość
podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwał o charakterze opinii,
postulatów lub zaleceń, rozpatrywanie
oraz zajmowanie stanowisk w sprawach ważnych dla interesów Spółdzielni
i jej członków zgłoszonych do Walnego
Zgromadzenia (w oparciu o orzeczenie
Sądu Najwyższego). Ponadto wprowadzono: możliwość zrobienia przez
członka Spółdzielni zdjęć przeglądanych
dokumentów określonych w przepisach
(członek nie ponosi wtedy kosztów odpisów i kserokopii); obowiązek zamieszczania przez Zarząd WSM na stronie
internetowej Spółdzielni statutu, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji
i rocznego sprawozdania finansowego;
zapisy dotyczące miejsc postojowych
naziemnych. Uregulowano kwestię możliwości składania odwołań od uchwał
rad osiedli do Rady Nadzorczej.
dokończenie na stronie 2

Propozycje zmian statutu WSM
dokończenie ze strony 1
W zakresie kosztów ponoszonych
przez członków Spółdzielni i gospodarki finansowej najważniejsze zmiany
obejmowały: wykreślono obowiązek
uczestniczenia członków spółdzielni
z tytułu spłat tzw. środków własnych
Spółdzielni, natomiast spłatę kredytów
ograniczono do spłaty tych, które zostały zaciągnięte na potrzeby danej nieruchomości, z którą związane jest prawo
członka do lokalu; zredukowano koszty
do poniesienia przez członków Spółdzielni w zakresie określenia przedmiotu
odrębnej własności wyłącznie kosztów
niezbędnych i uzasadnionych; wprowadzono zapis zabezpieczający rozliczanie
nadpłat wnoszonych opłat na pokrycie
kosztów niezależnych od Spółdzielni
przed dowolnym nimi dysponowaniem
przez Spółdzielnię; wykreślono obowiązek pokrywania przez członków opłat
„na sfinansowanie innych zobowiązań”,

ponieważ wyraz „innych” wskazuje, że
członka można obciążyć wszystkimi zobowiązaniami zaciągniętymi przez Spółdzielnię; dopisano postanowienie, że
Spółdzielnia nie może odnosić korzyści
majątkowych kosztem swoich członków,
w szczególności z tytułu przekształceń
praw do lokali. Uporządkowano kwestię tworzenia funduszy Spółdzielni oraz
źródła ich tworzenia, m.in. poprzez usunięcie zapisu dotyczącego możliwości
tworzenia przez Zarząd WSM „innych”
funduszy i tworzenia ich z „innych” źródeł niż wynikających z przepisów prawa.
Komisja Organizacyjno-Samorządowa Rady Nadzorczej pracowała ponad
dwa lata nad tym trudnym i poważnym
zagadnieniem. Prace rozpoczęto we
wrześniu 2011 r. Projekt zmian w statucie WSM oraz regulaminów Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, opracowany przez Komisję, został przekaza-

ny do administracji i rad osiedli dnia 14
lutego 2012 r. Wszystkie, zgłoszone
przez rady osiedli, Radę Nadzorczą
i poszczególnych członków Spółdzielni, propozycje zmian były przedmiotem posiedzeń Komisji Organizacyjno-Samorządowej w drugiej połowie
2012 r. (17 września, 8 października i 19
listopada – 2 ostatnie z udziałem prawnika WSM). Propozycje te zostały dodatkowo ujęte w formie odrębnej tabeli.
Tak przygotowany materiał został
przedłożony Radzie Nadzorczej. Rada
Nadzorcza, na swoim posiedzeniu
w dniu 10 grudnia 2012 r., wniosła poprawki do statutu i regulaminów. Tym
poprawkom były poświęcone kolejne
posiedzenia Komisji z udziałem radcy
prawnego. W wyniku tych prac został
przygotowany projekt zmian do statutu
i regulaminów Walnego Zgromadzenia
i Rady Nadzorczej (w tym tekst jedno-

PLAN DYŻURÓW

CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (styczeń - maj 2014 r.) od godziny 16:15
Biuro Zarządu ul. Elbląska 14 (II p. pokój 219)
Data/miesiąc

Imię i nazwisko

Funkcja w RN

10

Maciej CZARKOWSKI
Józef LEWANDOWSKI

czł. Kom. Org.Sam.
czł. Kom. Org.Sam.

17

Jerzy ŚLUSARCZYK
Barbara KROP

przewodniczący Kom. GZM
czł. Kom. Czł. Mieszk.

24

Maciej J.SZEMIETO
Jacek SIELSKI

czł. Kom. Czł. Mieszk.
Przew. Kom. Inwestycyjnej

03

Maria MOSSAKOWSKA
Andrzej WŁODARCZYK

Przewodnicząca RN
Wiceprzewodniczący RN, czł. Kom. GZM

10

Dariusz FILIP
Grzegorz PISKORSKI

Wiceprzewodniczący RN, czł. Kom. Rew.
czł. Kom. Rewizyjnej

17

Robert GIBAŁA
Tomasz KONDRAT

czł. Komisji GZM
czł. Kom. GZM

Luty 2014

marzec 2014

24

Artur SZYNDLER

czł. Kom. Inwestycyjnej

31

Jerzy ŚLUSARCZYK
Artur SZYNDLER

Przewodniczący Kom. GZM
czł. Kom. Inwestycyjnej

07

Felicja MELON
Ewa WIRZBICKA

czł. Komisji Inwestycyjnej
czł. Kom. Org.Sam.

14

Dariusz JANOWSKI
Krystyna ZABORSKI

czł. Kom. Inwestycyjnej
czł. Kom. Org.Sam.

28

Janusz OBOJSKI
Ewa WIERZBICKA

przewodniczący Kom. Org.Sam.
czł. Kom. Org.Sam.

05

Danuta WERNIC
Lidia Grzymska

czł. Komisji Czł. Mieszk.
Sekretarz RN, czł. Kom. Org.Sam.

12

Roman KATUS
Robert ROGALA

czł. Kom.Czł. Mieszk.
przew. Kom. Czł. Mieszk.

19

Anna PAWLEWSKA
Jerzy GÓRECKI

czł. Kom. Rewizyjnej
przew. Kom. Rewizyjnej

26

Anna KACZMARSKA
Tadeusz CEGIEŁKA

czł. Kom. Rewizyjnej
czł. Kom. Rewizyjnej

lity). Wprowadzone zmiany zostały zaprezentowane w „Życiu WSM” w marcu
2013 r. Decyzją Rady Nadzorczej została
skierowana do Zarządu, w dniu 28 maja
2013 r., prośba o przekazanie przygotowanego projektu statutu i regulaminów
Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej do zaopiniowania przez kancelarię
prawną zewnętrzną. Rada Nadzorcza
w dniu 8 sierpnia 2013 r. otrzymała opinię
radcy prawnego pani Ewy Budkowskiej.
Na posiedzeniu Komisji Organizacyjno-Samorządowej w dniu 22 sierpnia
2013 r. oraz w dniu 3 września 2013
r. (ta ostatnia z prawnikiem opiniującym zewnętrznym i prawnikiem WSM)
przyjęto uzgodnioną wersję propozycji
zmian do statutu i regulaminów. Na
posiedzeniu w dniu 30 września 2013 r.
Rada Nadzorczej została poinformowana przez Komisję, że materiał na Walne
Zgromadzenie, dotyczący zmian do statutu i regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, został opracowany. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej
w dniu 14 października 2013 r. zgłoszone zostały kolejne zmiany do statutu

i regulaminów (w tym propozycja Zarządu odnośnie § 140 statutu, dotycząca
wprowadzenia funduszu gromadzącego
środki na przekształcenia gruntów, oraz
propozycja członków Rady Nadzorczej
o zmianie liczby członków rad osiedli
i Rady Nadzorczej). Związanych z tym
poprawek tekstów statutu i regulaminów dokonał Zespół Radców Prawnych.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu
6 listopada 2013 r. podjęto uchwałę
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia WSM przez Zarząd WSM.
Do czasu nowelizacji statutu WSM,
w zakresie w jakim jest niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami,
należy stosować wprost te przepisy.
Ostateczna treść statutu WSM zależy
od Walnego Zgromadzenia, bez względu
na to, jaki projekt zostanie przedłożony
pod jego obrady. Musi być jednak zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Komisja Organizacyjno-Samorządowa
Rady Nadzorczej

Złote Gody
Od kilku lat corocznie na Bielanach
odbywają się uroczystości dla par małżeńskich obchodzących jubileusz pięćdziesięciolecia (a nawet 50+) zawarcia związku małżeńskiego. W tym roku główne
uroczystości odbyły się w Sali Lustrzanej
Ogniska TKKF Chomiczówka przy ulicy

Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów,
upominków i kwiatów oraz wzniesieniu
toastu lampką szampana, odśpiewano „Sto lat”. Później odbył się koncert
z udziałem aktora Mariana Opani i artystki operetkowej Joanny Matraszek-Stefańskiej, która pięknie wykonała wiele

Pabla Nerudy. Poprzedzone były mszą
świętą w kościele na Chomiczówce.
Gospodarzami i głównymi organizatorami wspaniałej imprezy były władze
Dzielnicy Bielany. Wszystkich jubilatów
i zaproszonych gości przywitała w ciepłych słowach Iwona Drzażdżyńska,
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia. Władze dzielnicy reprezentowali burmistrz Rafał Miastowski oraz
jego zastępcy Marek Lipiński i Piotr
Rudzki. Przedstawicielkami Rady Dzielnicy były wiceprzewodnicząca Maria
Mosakowska i przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,
Ilona Popławska.
W uroczystości wzięły udział 44 pary
małżeńskie, każda została sfotografowana przez profesjonalny zakład fotograficzny w sali o antycznym wystroju.

arii przy wspaniałym akompaniamencie
Janusza Tylmana. Następnie jubilaci zostali zaproszeni na uroczysty obiad zakończony tortem z napisem „Złote Gody”.
Warto zauważyć, że trzynaście
z uhonorowanych par mieszka w budynkach Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Z naszej Spółdzielni
najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy osiedla Młociny, skąd przybyło
pięć par, w tym jedyna „platynowa”,
obchodząca sześćdziesięciolecie małżeńskiego pożycia. Z osiedla Bielany
przybyły trzy pary, z Wawrzyszewa
i Wawrzyszewa Nowego po dwie,
a z Piasków jedna. Gratulujemy jubilatom, życzymy zdrowia i szczęścia
przez wiele następnych lat.

kwiecień 2014

maj 2014
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J. Ślusarczyk, Z. Zieliński

ŻYCIE WSM Luty 2014

Propozycje zmian statutu oznaczone są kolorem czerwonym.
Komentarz do wprowadzonych zmian oznaczony jest kolorem zielonym kursywą.

STATUT
WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w WARSZAWIE
z proponowanymi zmianami
Wersja obowiązująca
I. Postanowienia ogólne.

Wersja z proponowanymi zmianami
I Postanowienia ogólne.

§ 1.
1.
2.
3.
4.

Nazwa Spółdzielni brzmi: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie, zwana dalej
Spółdzielnią.
Siedzibą Spółdzielni jest miasto stołeczne Warszawa.
Spółdzielnia działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu oraz:
1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2003 r. Nr 188, poz. 1848
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Prawo spółdzielcze”,
2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr
119, poz. 1116 późniejszymi zmianami) zwanej dalej „usm”,
3) innych ustaw.

§1
1.
2.
3.
4.

Nazwa Spółdzielni brzmi: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie, zwana dalej
Spółdzielnią.
Siedzibą Spółdzielni jest miasto stołeczne Warszawa.
Spółdzielnia działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu oraz:
1) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. 2003r. Nr 188, poz. 1848
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Prawo spółdzielcze”;
2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. 2003r. Nr 119,
poz. 1116 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „usm”;
3) innych ustaw.

§2

§ 2.
1.

2.

Celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb
członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów
jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
Przez lokale o innym przeznaczeniu wraz z niezbędną infrastrukturą rozumie się:
lokale użytkowe,
garaże,
miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych.

Celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb
członków Spółdzielni oraz ich rodzin, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych,
domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu wraz z niezbędną infrastrukturą.
(przeniesiono z ust. 2)
2. Przez lokale o innym przeznaczeniu rozumie się:
1) lokale użytkowe;
2) garaże jedno i wielostanowiskowe.
(wykreślono „miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych, ponieważ miejsce postojowe
w garażach wielostanowiskowych nie jest lokalem w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o
własności lokali, którą powołuje art. 2 usm; zamiast tiret - wypunktowano zgodnie z techniką legislacji)
1.

§ 3.

§3

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych
lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2) – wykreślony
3) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności
lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, znajdujących się w tych budynkach, a
także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
4) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków
własności tych domów,
5) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych,
6) budowanie, nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
7) udzielanie pomocy członkom w organizacji parkingów i miejsc postojowych.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni
spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali
mieszkalnych;
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni
odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, znajdujących
się w tych budynkach, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach
wielostanowiskowych;
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków
Spółdzielni własności tych domów;
4) udzielanie pomocy członkom Spółdzielni w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub
domów jednorodzinnych;
5) budowanie, nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się
w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;
6) udzielanie pomocy członkom Spółdzielni w organizacji parkingów i miejsc postojowych.
7) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni oraz mienie jej członków;
8) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia
jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tych
nieruchomości.
(zmieniona numeracja punktów w związku z pominięciem wykreślonego uprzednio
przeniesiono z § 4 pkt.2 i 3 jako pkt.7 i 8)

§4

§ 4.
1.
2.
3.

4.

5.

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie oraz mienie jej członków.
Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia
jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tych
nieruchomości.
Spółdzielnia może prowadzić inną działalność związaną bezpośrednio z realizacją celu
określonego w § 2 statutu, a w szczególności:
1) prowadzić działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,
2) wykonywać usługi inwestycyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwestycyjnego, na
potrzeby własne i osób trzecich,
3) prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych,
4) tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych oraz związków
spółdzielczych,
5) prowadzić działalność społeczno-kulturalną na rzecz członków i ich rodzin.
Dochody uzyskane z działalności wymienionej w ust. 1-3 Spółdzielnia przeznacza na cele
związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz inne określone w statucie.
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pkt. 2 oraz

1.
2.

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Spółdzielnia może prowadzić inną działalność związaną z realizacją celu określonego w § 2 statutu,
a w szczególności:
prowadzić działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich;
wykonywać usługi inwestycyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwestycyjnego, na potrzeby
własne i osób trzecich;
3) prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych;
4)
tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych oraz związków spółdzielczych;
5) prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną oraz sportowo – rekreacyjną
(zmieniono zgodnie z nomenklaturą używaną w usm i przyjętym przez RN regulaminem zmieniono wszędzie w tekście) na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin.
Dochody uzyskane z działalności wymienionej w ust. 1-3 Spółdzielnia przeznacza na cele związane
z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz inne określone w statucie.
1)
2)

3.

3

II. Członkowie Spółdzielni – ich prawa i obowiązki

II Członkowie Spółdzielni – ich prawa i obowiązki

§ 5.
Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności
prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2.
Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu
albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka
przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
3.
Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4.
Członkowi Spółdzielni może przysługiwać:
1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
3) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu,
4) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego własnościowego, domu jednorodzinnego
lub lokalu o innym przeznaczeniu.
5.
Członkiem Spółdzielni może być także osoba, która na podstawie zawartej ze Spółdzielnią
umowy:
1) oczekuje na ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa od lokalu
mieszkalnego,
2) oczekuje na ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
3) oczekuje na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.
6.
Osoba fizyczna lub prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia
jedno z następujących wymagań:
1)
zobowiązała się do wniesienia środków finansowych na wkład mieszkaniowy lub
budowlany w wymaganej wysokości,
2)
ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem prawa do lokalu w drodze dziedziczenia,
zapisu, umowy lub postępowania egzekucyjnego,
3)
małżonek jej jest członkiem Spółdzielni,
4)
przysługuje jej roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i uzyskanie prawa do lokalu po
byłym członku,
5)
w związku z podziałem majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa przypadło jej
spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo do wkładu mieszkaniowego lub budowlanego
wraz ze związanymi z nim uprawnieniami.
7. Osoba fizyczna lub prawna nowo przyjęta w poczet członków otrzymuje statut.
1.

§5
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych
lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu
albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka
Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Członkowi Spółdzielni może przysługiwać:
1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2) spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu;
4) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego własnościowego, domu jednorodzinnego lub
lokalu o innym przeznaczeniu.
Członkiem Spółdzielni może być także osoba, która na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy:
1) oczekuje na ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa od lokalu
mieszkalnego;
2) oczekuje na ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
3) oczekuje na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.
Osoba fizyczna lub prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z
następujących wymagań:
1)
zobowiązała się do wniesienia środków finansowych na wkład mieszkaniowy lub budowlany
w wymaganej wysokości;
2)
ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem prawa do lokalu w drodze dziedziczenia,
zapisu, umowy lub postępowania egzekucyjnego;
3)
małżonek jej jest członkiem Spółdzielni;
4)
przysługuje jej roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i uzyskanie prawa do lokalu po byłym
członku Spółdzielni;
5)
w związku z podziałem majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa przypadło jej
spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo do wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wraz
ze związanymi z nim uprawnieniami.
Osoba fizyczna lub prawna nowo przyjęta w poczet członków Spółdzielni otrzymuje statut.

§ 6.

§6

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja
powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisana przez przystępującego
do Spółdzielni, zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący
jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów. Członek może w
deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana
jest po jego śmierci wypłacić udziały.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej.
Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisana przez
przystępującego do Spółdzielni, zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli
przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów. Członek
Spółdzielni może w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazać osobę, której Spółdzielnia
obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.

§ 7.

§7

1.
2.

Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd.
Zarząd może odmówić przyjęcia do Spółdzielni:
1) osoby, pomimo spełnienia przez nią warunków określonych w statucie, gdy jej roszczenie
o przyjęcie pozostaje w związku z wykluczeniem członka ze Spółdzielni, a przyczyny które
uzasadniały wykluczenie, dotyczą tej osoby,
2) osoby, która została ze Spółdzielni wykluczona.

1.
2.

§8

§ 8.

1.
2.
3.

4.
5.

Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni podejmuje Zarząd nie później niż
w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
Przyjęcie w poczet członków winno być potwierdzone na deklaracji z podaniem daty uchwały
w tej sprawie podpisami dwóch członków Zarządu lub osób do tego upoważnionych.
O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia,
zainteresowanego zawiadamia się na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia
uchwały.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków winno zawierać uzasadnienie oraz
pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty
doręczenia zawiadomienia.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, winno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą nie
później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia. O decyzji Rady Nadzorczej
zainteresowany winien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały.
Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.

1.
2.
3.
4.
5.

2.

3.

4

Członkowi Spółdzielni zasłużonemu dla jej rozwoju może być przyznany tytuł „Zasłużonego
Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”. Osobie fizycznej lub
prawnej zasłużonej dla rozwoju Spółdzielni może być przyznany tytuł „Honorowego Członka
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”.
Tytuły „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” oraz
„Honorowego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” przyznaje
Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.
Szczegółowy tryb przyznawania tytułów, o których mowa wyżej, określa regulamin uchwalony
przez Radę Nadzorczą.

Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni podejmuje Zarząd nie później niż w
ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni winno być potwierdzone na deklaracji z podaniem daty
uchwały w tej sprawie, podpisami dwóch członków Zarządu lub osób do tego upoważnionych.
O uchwale o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia,
zainteresowanego zawiadamia się na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni winno zawierać uzasadnienie
oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty
doręczenia zawiadomienia.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, winno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą nie później
niż w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia. O decyzji Rady Nadzorczej zainteresowany
winien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały. Zawiadomienie
powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.

§9

§ 9.

1.

Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków Spółdzielni jest Zarząd.
Zarząd może odmówić przyjęcia do Spółdzielni:
1) osoby, pomimo spełnienia przez nią warunków określonych w statucie, gdy jej roszczenie
o przyjęcie pozostaje w związku z wykluczeniem członka ze Spółdzielni, a przyczyny które
uzasadniały wykluczenie, dotyczą tej osoby;
2) osoby, która została ze Spółdzielni wykluczona.

1.

2.

3.

Członkowi Spółdzielni zasłużonemu dla jej rozwoju może być przyznany tytuł „Zasłużonego Członka
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”. Osobie fizycznej lub prawnej zasłużonej
dla rozwoju Spółdzielni może być przyznany tytuł „Honorowego Członka Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Warszawie”.
Tytuły „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” oraz
„Honorowego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” przyznaje Walne
Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.
Szczegółowy tryb przyznawania tytułów, o których mowa wyżej, określa regulamin uchwalony przez
Radę Nadzorczą.
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§ 10.
1.

2.

§ 10

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo:
1) używania przez czas nieokreślony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
wraz z pomieszczeniami przynależnymi, uzyskanego na podstawie przydziału lub umowy,
2) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo
własnościowe,
3) żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało
mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
4) żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługiwało mu spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu o innym
przeznaczeniu,
5) uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
zgodnie z zawartą w Spółdzielni umową o budowę tego lokalu,
6) korzystania z wszelkich urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej
działalności oraz udziału w nadwyżce bilansowej,
7) brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
oraz żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej
działalności,
8) czynnego i biernego prawa wyborczego, o ile posiada pełną zdolność do czynności
prawnych,
9) a) członek Spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii
uchwał organów Spółdzielni i protokółów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji,
rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię
z osobami trzecimi,
b) koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu
i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek Spółdzielni
wnioskujący o ich otrzymanie,
10) zaznajamiania się w lokalu Spółdzielni z:
a) rejestrem członków,
b) protokołami obrad i uchwałami organów Spółdzielni,
c) rocznymi sprawozdaniami finansowymi i protokołami lustracji,
d) własnymi aktami członkowskimi,
e) umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi z zastrzeżeniami
zawartymi w ust. 2,
11) uzyskania od organów Spółdzielni informacji o działalności Spółdzielni, jej wynikach oraz
zamierzeniach,
12) zapoznania się z kalkulacją kosztów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłat
za używanie lokalu,
13) zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności
z przepisami prawa lub postanowieniami statutu, bądź dobrymi obyczajami lub godzącą
w interesy spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka,
14) odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach
wynikających ze stosunku członkostwa oraz zasadności zmiany opłat,
15) zaskarżenia na drodze sądowej ustalonej wysokości opłat,
16) osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniach organów Spółdzielni rozpatrujących
jego sprawę oraz korzystania z pomocy swego pełnomocnika,
17) ujawnienia w księdze wieczystej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
18) uzyskiwania zaświadczeń o stanie, wartości i wielkości zajmowanego lokalu.
Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi,
o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. „e”, jeżeli to naruszałoby prawa tych osób lub jeżeli istnieje
uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych
z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona
na piśmie. Członek może złożyć, w terminie 7 dni od doręczenia pisemnej odmowy, wniosek do
sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów.

Kronika

1.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo:
1) używania przez czas nieokreślony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
wraz z pomieszczeniami przynależnymi, uzyskanego na podstawie przydziału lub umowy;
2) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo
własnościowe;
3) żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało mu
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
4) żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługiwało mu spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu o innym
przeznaczeniu;
5) uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu zgodnie
z zawartą w Spółdzielni umową o budowę tego lokalu;
6) korzystania z wszelkich urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej
działalności oraz udziału w nadwyżce bilansowej;
7) brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz
żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
8) czynnego i biernego prawa wyborczego, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
9) otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokółów
obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur
i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, przy czym koszty sporządzania
odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie
statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie,
(połączono treści pkt. a) i b) z uwagi na brak wprowadzenia do punktowania, co jest niezgodne z
techniką legislacji)
10) zaznajamiania się w lokalu Spółdzielni z:
a) rejestrem członków Spółdzielni;
b) protokołami obrad i uchwałami organów Spółdzielni;
c) rocznymi sprawozdaniami finansowymi i protokołami lustracji;
d) własnymi aktami członkowskimi;
e) fakturami oraz umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi
z zastrzeżeniami zawartymi w ust. 2,
11) zrobienia zdjęć przeglądanych dokumentów, o których mowa w pkt. 9) i pkt. 10) lit. d)
w celu nie ponoszenia przez członka Spółdzielni kosztów sporządzenia ich odpisów i kopii,
z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 statutu;
(dodano pkt. 11, który jest zgodny z potrzebami członków, koniecznością obniżenia kosztów i efektywnego
wykorzystania czasu pracy w związku z robieniem kserokopii, ochroną środowiska, a także
z możliwością wykorzystania nowych technologii; numeracja pozostałych punktów uległa zmianie)
11) uzyskania od organów Spółdzielni informacji o działalności Spółdzielni, jej wynikach oraz
zamierzeniach;
12) zapoznania się z kalkulacją kosztów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłat za
używanie lokalu;
13) zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami
prawa lub postanowieniami statutu, bądź dobrymi obyczajami lub godzących w interesy
spółdzielni albo mających na celu pokrzywdzenie jej członka;
14) odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających
ze stosunku członkostwa oraz zasadności zmiany opłat;
15) zaskarżenia na drodze sądowej ustalonej wysokości opłat;
16) osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniach organów Spółdzielni rozpatrujących jego
sprawę oraz korzystania z pomocy swego pełnomocnika;
17) ujawnienia w księdze wieczystej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
lub lokalu o innym przeznaczeniu;
18) uzyskiwania zaświadczeń o stanie, wartości i wielkości zajmowanego lokalu.
2. Spółdzielnia może odmówić członkowi Spółdzielni wglądu do umów zawieranych z osobami
trzecimi, o których mowa w ust. 1 pkt. 10 lit. e), jeżeli to naruszałoby prawa tych osób lub jeżeli
istnieje uzasadniona obawa, że członek Spółdzielni wykorzysta pozyskane informacje w celach
sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę. Odmowa powinna być
wyrażona na piśmie. Członek Spółdzielni może złożyć, w terminie 7 dni od doręczenia pisemnej
odmowy, wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów.
3. Statut Spółdzielni, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły
lustracji i roczne sprawozdanie finansowe udostępnione są na stronie internetowej Spółdzielni.
(dopisano ust. 3 w brzmieniu art. 81 ust. 3 usm)

osiedlowa

Piaski bezpieczne i przyjazne mieszkańcom
Jednym z najważniejszych zadań
Rady Osiedla na Piaskach jest zapewnienie mieszkańcom maksimum bezpieczeństwa. Wspólnie z dyrekcją osiedla
podjęte zostały decyzje o wykonaniu
prac mających na celu poprawę istniejącej sytuacji.
I tak w budynkach wysokich będą
kontynuowane prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W budynkach Broniewskiego 57, 61, 63, 83
i 87 prace już przeprowadzono. W trakcie realizacji są budynki Broniewskiego
73 i 77. Budynki zostały wyposażone
w instalację oddymiającą, alarmy, czujniki dymu, okna p/pożarowe, drzwi p/
pożarowe z zamkiem antyrewersyjnym.
Zainstalowano też oddzielną instalację
p/pożarową typu mokrego z zaworaŻYCIE WSM Luty 2014

mi na każdym piętrze. W razie pożaru
automatycznie otwierają się okna na
parterze budynku i włącza się umieszczony na dachu wentylator, którego celem jest wyciąganie dymu z budynku.
Jest to system nowoczesny
zgodny z obowiązującymi
przepisami. Ponadto wszystkie budynki osiedla wyposażone zostały w instalację
odgromową.
Następnym
zadaniem
jest ułatwienie funkcjonowania starszym mieszkańcom osiedla. Dlatego też
przy wysokich budynkach
zbudowano podjazdy dla
niepełnosprawnych, które
służą także matkom z ma-

łymi dziećmi. Niestety, budynki czteropiętrowe zostały zaprojektowane
w sposób niedający możliwości ich
adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Po wielokrotnych do-

raźnych naprawach schody wejściowe
do klatek schodowych w budynkach
czteropiętrowych są wymieniane na
nowe.
W roku bieżącym będą wykonywane
schody w nowej technologii,
pokryte kolorową, antypoślizgową masą żywiczną. Prace
będą wykonywane w 20 budynkach (Kochanowskiego
11, 12a, b, c, 14,17a, 18b, c,
24, 28; Broniewskiego 43,
45, 47, 53a; Literacka 6, 10,
12, 14, 16, 18). Pozostałych
12 będzie musiało poczekać
do przyszłego roku. Rozpoczęto także remonty i naprawy nawierzchni asfaltowych
w osiedlu. Prace te oraz re-

monty klatek schodowych będą kontynuowane w następnych latach.
Oczywiście w tak dużym osiedlu zawsze istnieje konieczność prowadzenia
remontów bieżących. Nawet w nowych
zasobach (Piaski E) już trzeba było
remontować nawierzchnię przy niektórych wjazdach do hal garażowych.
Wykonano także termomodernizację
budynków przy Literackiej 21/23 i Literackiej 25/27 wybudowanych w 1996
roku.
Prowadzenie tylu prac wymaga dużych nakładów finansowych, stanowi
także pewną uciążliwość dla mieszkańców. Jednak po ich zakończeniu osiedle
będzie bardziej funkcjonalne i estetyczne. A o to nam chodzi.
Zbigniew Zieliński
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§ 11

§ 11.
1.

9.

Członek Spółdzielni obowiązany jest:
1) wnieść wpisowe, zadeklarowane udziały i opłatę na działalność społeczno – kulturalną,
2) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów budowy lokalu
określonego umową,
3) pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach
dotyczących podziału i wyodrębnienia własności nieruchomości,
4) terminowo uiszczać należne opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w części przypadającej na jego lokal, zgodnie z § 51,
5) wykorzystywać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymywać go w należytym stanie,
zgodnie z postanowieniami regulaminu używania lokali i zasad porządku domowego,
6) uczestniczyć w zobowiązaniach Spółdzielni w szczególności z tytułu spłaty kredytów i
odsetek oraz środków własnych Spółdzielni przejściowo zaangażowanych w finansowanie
prowadzonych przedsięwzięć i odsetek wynikających m.in. z finansowania prowadzonych
przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, zgodnie z zasadami
uchwalonymi przez Radę Nadzorczą,
7) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, poszanowanie mienia spółdzielczego i jego ochronę oraz
korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z
nich innym,
8) stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni oraz
przestrzegać zasad współżycia społecznego,
9) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
10) zawiadamiać niezwłocznie Spółdzielnię o zmianach danych ujawnionych w deklaracji
członkowskiej oraz danych mających wpływ na stosunki cywilno-prawne ze Spółdzielnią,
11) na żądanie Spółdzielni udostępnić lokal, w przypadkach określonych w regulaminie
użytkowania lokali i zasad porządku domowego.
Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku
obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu
zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości
zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

1.

2.

§ 12

§ 12.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Opłaty członkowskie wynoszą:
1) wpisowe:
a)
50,- zł osoba fizyczna,
b) 500,- zł osoba prawna oraz osoba fizyczna, która ubiega się o nabycie lub nabyła
tytuł prawny do lokalu użytkowego,
Wysokość wpisowego nie może być wyższa niż – ¼ wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
2) udział:
a) 100,- zł osoba fizyczna,
b) 1.000,- zł osoba prawna oraz osoba fizyczna, która ubiega się o nabycie lub nabyła
tytuł prawny do lokalu użytkowego
3) opłata na działalność społeczno – kulturalną:
a)
50,- zł osoba fizyczna,
b) 500,- zł osoba prawna.
Członek Spółdzielni – osoba fizyczna, zobowiązany jest zadeklarować wpłatę pięciu udziałów
zgodnie z ust. 1 pkt 2, a w przypadku przystąpienia do Spółdzielni współmałżonka jednego
udziału.
Osoba prawna obowiązana jest zadeklarować wpłatę, co najmniej pięciu udziałów.
Opłaty członkowskie wymienione w ust. 1 i 2 członek jest zobowiązany wnieść do Spółdzielni
w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
Nie wniesienie opłat wymienionych w ust. 1 i 2 w zakreślonym terminie może spowodować
wykreślenie z rejestru członków.
Wpisowe i opłata na działalność społeczno-kulturalną nie podlega zwrotowi.
Zasady zwrotu udziałów określa § 65.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§ 121.
1.

2.
3.

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce
zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę),
wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia
w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, wysokość zadłużenia
członka.
Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać
rejestr.
1) Członek Spółdzielni nie ma prawa dokonywania wypisu z rejestru.
2) Spółdzielnia nie jest obowiązana do dokonywania odpisów z rejestru i wydawania ich
członkom.

§ 13.
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1) wystąpienia.
2) wykluczenia,
3) wykreślenia z rejestru członków,
4) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania.
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Członek Spółdzielni obowiązany jest:
1) wnieść wpisowe, zadeklarowane udziały i opłatę na działalność społeczną, oświatową i
kulturalną oraz sportowo – rekreacyjną;
2) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów budowy lokalu określonego
umową;
3) pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach
dotyczących podziału i wyodrębnienia własności nieruchomości;
4) terminowo uiszczać należne opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w części przypadającej na jego lokal, oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni zgodnie z § 88 ust. 1 statutu; (tylko ten przepis dotyczy
opłat, o których mowa w tym punkcie, analogicznie w usm art. 4 ust. 1 – dopisane wszędzie w
tekście, gdzie powołany jest ten przepis)
5) wykorzystywać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymywać go w należytym stanie,
zgodnie z postanowieniami regulaminu używania lokali i zasad porządku domowego;
6) uczestniczyć w zobowiązaniach Spółdzielni z tytułu spłaty kredytów i odsetek od tych kredytów,
zaciągniętych dla potrzeb nieruchomości, z którą związane jest prawo członka Spółdzielni
do lokalu, zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą, z zachowaniem
warunków określonych § 137 ust. 10 statutu; (zmieniono treść pkt. 6, ponieważ katalog
zobowiązań wymienionych w tym przepisie jest otwarty z uwagi na użycie sformułowania „w
szczególności”, co jest niedopuszczalne, ponieważ zgodnie z takim zapisem członków można
obciążyć wszystkimi zobowiązaniami Spółdzielni; ponadto środki własne Spółdzielni, są to
środki wpłacone już przez członków na fundusz remontowy i ponownie spłacane przez nich w
związku z udzieleniem przez Zarząd pożyczki wewnętrznej osiedlom na potrzeby remontowe
lub inne)
7) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, poszanowanie mienia spółdzielczego i jego ochronę oraz
korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich
innym;
8) stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni oraz
przestrzegać zasad współżycia społecznego;
9) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów;
10) zawiadamiać niezwłocznie Spółdzielnię o zmianach danych ujawnionych w deklaracji
członkowskiej oraz danych mających wpływ na stosunki cywilno-prawne ze Spółdzielnią;
11) na żądanie Spółdzielni udostępnić lokal, w przypadkach określonych w regulaminie
użytkowania lokali i zasad porządku domowego.
Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane
są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na
okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres
ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Opłaty członkowskie wynoszą:
1) wpisowe:
a) 100,- zł osoba fizyczna;
b) ¼ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1676 z
późn. zm.) osoba prawna oraz osoba fizyczna, która ubiega się o nabycie lub nabyła tytuł
prawny do lokalu użytkowego; (zapis zgodny z art. 3 ust. 4 usm - w brzmieniu ustawy
z dnia 14 czerwca.2007r. - aktualnie jest to kwota 400,00 zł, zatem skreślono 500,- zł
ponieważ jest to kwota większa niż określona w ustawie)
2) udział:
a) 200,- zł osoba fizyczna;
b) 2.000,- zł osoba prawna oraz osoba fizyczna, która ubiega się o nabycie lub nabyła tytuł
prawny do lokalu użytkowego;
3) opłata na działalność społeczną, oświatową i kulturalną oraz sportowo – rekreacyjną:
a) 100,- zł osoba fizyczna;
b) 1000,- zł osoba prawna.
Członek Spółdzielni – osoba fizyczna, zobowiązany jest zadeklarować wpłatę pięciu udziałów
zgodnie z ust. 1 pkt 2, a w przypadku przystąpienia do Spółdzielni współmałżonka jednego udziału.
Osoba prawna obowiązana jest zadeklarować wpłatę, co najmniej pięciu udziałów.
Opłaty członkowskie wymienione w ust. 1 i 2 członek Spółdzielni jest zobowiązany wnieść do
Spółdzielni w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
Nie wniesienie opłat wymienionych w ust. 1 i 2 w zakreślonym terminie może spowodować
wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
Wpisowe i opłata na działalność społeczną, oświatową i kulturalną oraz sportowo- rekreacyjną nie
podlega zwrotowi.
Zasady zwrotu udziałów określa § 98 statutu.
§ 13

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków Spółdzielni zawierający ich imiona i nazwiska oraz
miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków Spółdzielni będących osobami prawnymi – ich
nazwę i siedzibę oraz aktualny numer z KRS i REGON), wysokość zadeklarowanych i wniesionych
udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa
i jego ustania, wysokość zadłużenia członka Spółdzielni.
(dopisano „oraz aktualny numer z KRS i REGON” co jest istotne z uwagi na ogólną sytuację gospodarczą
i zmienność przedsiębiorców na rynku; ponadto jest obowiązek aktualizacji danych w rejestrze)
2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka Spółdzielni lub Spółdzielni ma prawo
przeglądać rejestr.
3. Członek Spółdzielni nie ma prawa dokonywania wypisu z rejestru członków Spółdzielni. Spółdzielnia
nie jest obowiązana do dokonywania odpisów z rejestru i wydawania ich członkom.
(połączono treść pkt. 1 i 2 w ust. 3 z uwagi na brak wprowadzenia do punktowania, co jest niezgodne z
techniką legislacji; rejestr zawiera dane osobowe członka Spółdzielni, z tego względu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, nie można dokonywać wypisów z rejestru
członków Spółdzielni; natomiast zgodnie z art. 30 ustawy - Prawo spółdzielcze rejestr mogą przeglądać
osoby uprawnione do przeglądu rejestru, wskazane w tym przepisie - tu ust. 2)
1.

§ 14
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1) wystąpienia;
2) wykluczenia;
3) wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni;
4) śmierci członka Spółdzielni, a w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania.
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§ 15

§ 14.
1.
2.
3.

Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym
Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.
Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być przez Zarząd skrócony.

1.
2.
3.

Członek Spółdzielni może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym
Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.
Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. Na wniosek
członka Spółdzielni okres wypowiedzenia może być przez Zarząd skrócony.

§ 15.

§ 16

Członek może być wykluczony ze Spółdzielni uchwałą Rady Nadzorczej w przypadku, gdy z jego
winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się
pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami, w szczególności:
1) świadomie działa na szkodę Spółdzielni,
2) narusza zasady współżycia społecznego lub narusza obowiązujący w Spółdzielni regulamin
używania lokali i zasad porządku domowego,
3) narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
4) nie wykonuje zobowiązań wobec Spółdzielni, w szczególności zalega przez okres co najmniej
6 miesięcy z zapłatą należności wynikających z § 11 statutu,
5) umyślnie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu uzyskania nienależnych korzyści.

Członek Spółdzielni może być wykluczony ze Spółdzielni uchwałą Rady Nadzorczej w przypadku, gdy
z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się
pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami, w szczególności:
1) świadomie działa na szkodę Spółdzielni;
2) narusza zasady współżycia społecznego lub narusza obowiązujący w Spółdzielni regulamin
używania lokali i zasad porządku domowego;
3) narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni;
4) nie wykonuje zobowiązań wobec Spółdzielni, w szczególności zalega przez okres co najmniej 6
miesięcy z zapłatą należności wynikających z § 11 statutu;
5) umyślnie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu uzyskania nienależnych korzyści.

§ 16.
6.

7.

Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego
niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków
Spółdzielni.
Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) nie wpłacił udziału i wpisowego w terminie określonym w statucie, bądź wkładu
mieszkaniowego lub budowlanego w terminie określonym w umowie,
2) nie reguluje na bieżąco należności z tytułu używania lokalu, miejsc postojowych oraz
innych zobowiązań wobec Spółdzielni,
3) nie wypowiedział członkostwa, mimo zbycia spółdzielczego prawa do lokalu, jeśli było to
jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
4) utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo to
przypadło jego byłemu małżonkowi.

§ 17
1.
2.

Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych
może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek Spółdzielni:
1) nie wpłacił udziału i wpisowego w terminie określonym w statucie, bądź wkładu mieszkaniowego
lub budowlanego w terminie określonym w umowie;
2) nie reguluje na bieżąco należności z tytułu używania lokalu, miejsc postojowych oraz innych
zobowiązań wobec Spółdzielni;
3) nie wypowiedział członkostwa, mimo zbycia spółdzielczego prawa do lokalu, jeśli było to
jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni;
4) utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo to
przypadło jego byłemu małżonkowi.

§ 18

§ 17.
1.

2.
2.

4.
5.

6.

Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka pisemnie o terminie posiedzenia Rady
Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia go ze Spółdzielni lub
wykreślenia z rejestru członków. Zawiadomienia, zawierające uzasadnienie wniosku oraz
informację o prawie członka do złożenia wyjaśnień, doręcza się co najmniej na siedem dni
przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo
zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie, Rada Nadzorcza rozpatruje wniosek bez
jego udziału.
Zarząd przekazuje członkowi uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz
z uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.
Wykluczony albo wykreślony członek Spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w
terminie określonym w § 20 ust. 1,
albo
2) zaskarżyć uchwałę o wykluczeniu albo wykreśleniu do sądu w terminie sześciu tygodni od
dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
W przypadku wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia od uchwały Rady Nadzorczej w
sprawie wykluczenia albo wykreślenia, członek Spółdzielni ma prawo być obecny na zebraniu
i popierać je przy rozpatrywaniu odwołania.
Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego
Zgromadzenia oraz terminu do jej zaskarżenia do sądu,
2) upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,
3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo
Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli ustały przyczyny wyszczególnione w § 15 i § 16 były członek Spółdzielni ma prawo
ubiegania się o przywrócenie członkostwa.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka Spółdzielni pisemnie o terminie posiedzenia Rady
Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia go ze Spółdzielni lub wykreślenia
z rejestru członków Spółdzielni. Zawiadomienia, zawierające uzasadnienie wniosku oraz informację
o prawie członka Spółdzielni do złożenia wyjaśnień, doręcza się co najmniej na siedem dni przed
terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni prawidłowo
zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie, Rada Nadzorcza rozpatruje wniosek bez jego
udziału.
Zarząd przekazuje członkowi Spółdzielni uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu albo wykreśleniu
wraz z uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.
Wykluczony albo wykreślony członek Spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w terminie
określonym w § 21 ust. 1 statutu;
albo
2) zaskarżyć uchwałę o wykluczeniu albo wykreśleniu do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia
jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
W przypadku wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia od uchwały Rady Nadzorczej w
sprawie wykluczenia albo wykreślenia, członek Spółdzielni ma prawo być obecny na zebraniu i
popierać je przy rozpatrywaniu odwołania.
Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia
oraz terminu do jej zaskarżenia do sądu;
2) upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;
3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo
Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli ustały przyczyny wyszczególnione w § 16 i § 17 statutu, były członek Spółdzielni ma prawo
ubiegania się o przywrócenie członkostwa.

§ 18.

§ 19

Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym
nastąpiła śmierć. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze
skutkiem od dnia jej ustania. Decyzje w sprawie skreślenia z rejestru podejmuje Zarząd.

Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia,
w którym nastąpiła śmierć. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków
Spółdzielni ze skutkiem od dnia jej ustania. Decyzje w sprawie skreślenia z rejestru podejmuje Zarząd.

III.

III

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 19.

§ 20

Wnioski w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa są rozstrzygane przez
Zarząd w ciągu jednego miesiąca od daty ich złożenia. O uchwale Zarządu członek Spółdzielni
zostaje zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Decyzja odmowna zawiera
uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania od uchwały w przewidzianym terminie i o skutkach
jego niezachowania.

Wnioski w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa są rozstrzygane przez Zarząd w ciągu
jednego miesiąca od daty ich złożenia. O uchwale Zarządu członek Spółdzielni zostaje zawiadomiony w
ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o
prawie odwołania od uchwały w przewidzianym terminie i o skutkach jego niezachowania.
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§ 20.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Od uchwał w sprawach wewnątrzspółdzielczych każdemu członkowi przysługuje odwołanie się
do organu nadrzędnego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia, i tak:
- od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej,
- od uchwały wydanej w I instancji przez Radę Nadzorczą przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie nie zostanie wniesione – decyzja staje się ostateczna.
Odwołanie wniesione do Rady Nadzorczej rozpatrywane jest przez Radę nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia.
Odwołanie wniesione do Walnego Zgromadzenia rozpatrywane jest na najbliższym Zebraniu.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu określonego
w ust. 1, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je
wyjątkowymi okolicznościami.
O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie pod
wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
Jeżeli zainteresowany prawidłowo zawiadomiony o terminie nie przybędzie na obrady, Walne
Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału.
O sposobie załatwienia odwołania należy zawiadomić zainteresowanego w terminie dwóch
tygodni od dnia podjęcia uchwały, doręczając odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
Niezależnie od prawa odwołania się w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym do organu
nadrzędnego, o którym mowa w ust. 1, członek Spółdzielni może także odwołać się w sprawach
między członkiem a Spółdzielnią bezpośrednio do sądu.
W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały jednocześnie w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze podlega umorzeniu.

§ 21

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Od uchwał w sprawach wewnątrzspółdzielczych każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje
odwołanie się do organu nadrzędnego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia, i tak:
1) od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej;
2) od uchwały wydanej w I instancji przez Radę Nadzorczą przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia;
3) od uchwały Rady Osiedla przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.
Jeżeli odwołanie od uchwały wymienionych powyżej organów Spółdzielni nie zostanie wniesione –
uchwała tego organu Spółdzielni staje się ostateczna.
(zamiast tiret wprowadzono punkty zgodnie z techniką legislacji; zamiast wyrazu „decyzja”
wpisano „uchwała”; dodano pkt. 3, ponieważ brak zapisu w tym zakresie, a faktycznie
postępowanie jest stosowane; zdanie drugie w pkt. 2) zostało przeniesione na koniec ust.1)
i uściślone, jako że odnosić się powinno do wszystkich uchwał wydanych przez wskazane
organy Spółdzielni, zaś zapis dotychczasowy sugerował, że tylko uchwały Rady Nadzorczej
staną się ostateczne w przypadku nie wniesienia od nich odwołania, a dotyczyć to powinno
uchwał wszystkich organów)
Odwołanie wniesione do Rady Nadzorczej rozpatrywane jest przez Radę nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia.
Odwołanie wniesione do Walnego Zgromadzenia rozpatrywane jest na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu. (zamiast wyrazu „Zebraniu” wpisano „Walnym Zgromadzeniu”)
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu określonego w
ust. 1, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi
okolicznościami.
O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie pod
wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
Jeżeli zainteresowany prawidłowo zawiadomiony o terminie nie przybędzie na obrady, Walne
Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału.
O sposobie załatwienia odwołania należy zawiadomić zainteresowanego w terminie dwóch tygodni
od dnia podjęcia uchwały, doręczając odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
Niezależnie od prawa odwołania się w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym do organu
nadrzędnego, o którym mowa w ust. 1, członek Spółdzielni może także odwołać się w sprawach
między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią bezpośrednio do sądu.
W przypadku zaskarżenia przez członka Spółdzielni uchwały jednocześnie w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze podlega umorzeniu.

§ 22

§ 21.

1.

2.

Uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, których doręczenie przewiduje
statut, doręcza się członkom i osobom zainteresowanym pisemnie listami poleconymi lub
bezpośrednio za pokwitowaniem (zwrotnym poświadczeniem odbioru).
Spółdzielnia doręcza pisma członkom na adres ostatnio przez nich podany. Członek
obowiązany jest zawiadamiać Spółdzielnię o każdej zmianie swego adresu. Pisma zwrócone
na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu uważa się za doręczone prawidłowo.
Za prawidłowo doręczone pisma uznaje się również odmowę przyjęcia lub niepodjęcie pism
przesłanych listem poleconym.

1.

2.

Uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, których doręczenie przewiduje
statut, doręcza się członkom Spółdzielni i osobom zainteresowanym pisemnie listami poleconymi
lub bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru.
Spółdzielnia doręcza pisma członkom Spółdzielni na adres ostatnio przez nich podany. Członek
Spółdzielni obowiązany jest zawiadamiać Spółdzielnię o każdej zmianie swego adresu. Pisma
zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka Spółdzielni zmiany adresu uważa się za
doręczone prawidłowo. Za prawidłowo doręczone pisma uznaje się również odmowę przyjęcia lub
niepodjęcie pism przesłanych listem poleconym.

IV.

Prawo do lokalu

IV

Prawo do lokalu

A.

Wkład mieszkaniowy i budowlany

A.

Wkład mieszkaniowy i budowlany

§ 22.
1.
2.
3.
3 1.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

8

Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść wkład budowlany lub mieszkaniowy przed
objęciem lokalu.
Wkładem budowlanym jest wartość środków finansowych zapewniających sfinansowanie
przez członka pełnego kosztu budowy przypadającego na lokal lub dom jednorodzinny.
Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy
przypadającym na lokal przyznany członkowi na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu a
uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych.
Wysokość wkładu mieszkaniowego i budowlanego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej
wartości rynkowej lokalu.
Jeżeli częścią wkładu mieszkaniowego lub budowlanego jest kredyt zaciągnięty przez
Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy, członek zobowiązany jest do spłaty kredytu
wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
Przez pełny koszt budowy przypadający na lokal rozumie się wszystkie koszty budowy
wynikające z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego, w którym znajduje się lokal.
Koszty budowy lokali oraz wysokość wkładów budowlanych i mieszkaniowych ustala się
dwuetapowo:
1) wstępnie, przed podpisaniem umowy o budowę lokalu, na podstawie ustalonych przez
Zarząd, planowanych kosztów zadania inwestycyjnego,
2) ostatecznie, po zakończeniu zadania inwestycyjnego i rozliczeniu kosztów z wykonawcami
i z bankiem, wg zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą.
Wkłady wpłacone na rachunek Spółdzielni podlegają rozliczeniu po zakończeniu zadania
inwestycyjnego, na podstawie ostatecznego rozliczenia kosztów.
Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy
wysokością wkładu budowlanego lub mieszkaniowego ustalonego wstępnie na podstawie
planowanych kosztów a kosztami ostatecznymi, uprawnionym albo zobowiązanym z tego
tytułu jest członek, któremu w chwili dokonania rozliczenia przysługuje prawo do lokalu.
W razie zbycia lokalu przed datą ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, o którym
mowa w ust. 6 pkt. 2, przeniesienie praw na nabywcę następuje pod warunkiem złożenia
przez nabywcę oświadczenia o przejęciu obowiązków zbywcy wobec Spółdzielni z tytułu
ostatecznego rozliczenia.

§ 23
Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść wkład budowlany lub mieszkaniowy przed objęciem
lokalu.
2.
Wkładem budowlanym jest wartość środków finansowych zapewniających sfinansowanie przez
członka Spółdzielni pełnego kosztu budowy przypadającego na lokal lub dom jednorodzinny.
3.
Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy
przypadającym na lokal przyznany członkowi na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu
a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych
na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. (dodano zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 2 usm).
(wykreślono ust. 31 ponieważ zapis ten nie obowiązuje - był w uchylonym art. 111 ust. 2 przez ustawę
z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie usm i nie obowiązuje od 31 lipca 2007r., dotyczył tylko wkładów
mieszkaniowych, nie ma żadnego przepisu dotyczącego waloryzacji wkładów budowlanych)
4.
Jeżeli częścią wkładu mieszkaniowego lub budowlanego jest kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię
na sfinansowanie kosztów budowy, członek Spółdzielni zobowiązany jest do spłaty kredytu wraz z
odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
5.
Przez pełny koszt budowy przypadający na lokal rozumie się wszystkie koszty budowy wynikające
z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego, w którym znajduje się lokal.
6.
Koszty budowy lokali oraz wysokość wkładów budowlanych i mieszkaniowych ustala się
dwuetapowo:
1) wstępnie, przed podpisaniem umowy o budowę lokalu, na podstawie ustalonych przez Zarząd,
planowanych kosztów zadania inwestycyjnego;
2) ostatecznie, po zakończeniu zadania inwestycyjnego i rozliczeniu kosztów z wykonawcami i z
bankiem, według zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą.
7.
Wkłady wpłacone na rachunek Spółdzielni podlegają rozliczeniu po zakończeniu zadania
inwestycyjnego, na podstawie ostatecznego rozliczenia kosztów.
8.
Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością
wkładu budowlanego lub mieszkaniowego ustalonego wstępnie na podstawie planowanych
kosztów a kosztami ostatecznymi, uprawnionym albo zobowiązanym z tego tytułu jest członek
Spółdzielni, któremu w chwili dokonania rozliczenia przysługuje prawo do lokalu.
9.
W razie zbycia lokalu przed datą ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, o którym mowa
w ust. 6 pkt. 2, przeniesienie praw na nabywcę następuje pod warunkiem złożenia przez
nabywcę oświadczenia o przejęciu obowiązków zbywcy wobec Spółdzielni z tytułu ostatecznego
rozliczenia.
1.
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§ 24

§ 23.
Wartość nakładów poczynionych przez członka Spółdzielni na dodatkowe wyposażenie i
wykończenie lokalu (wyposażenie ponadnormatywne) oraz wartość robót niewykonanych
(roboty zaniechane) nie jest zaliczana do wkładów budowlanych i mieszkaniowych.
Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nakłady poczynione przez Spółdzielnię
w procesie inwestycyjnym ze środków przyszłych użytkowników lub bezpośrednio przez
członków z własnych środków, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową
mieszkania.
Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonywane za pośrednictwem
Spółdzielni wymaga jej zgody wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie
funkcjonalno-użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.
Za urządzenia i wyposażenie dodatkowe uznane przez Spółdzielnię za przydatne, członek
zwalniający lokal, zajmowany na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
otrzymuje zwaloryzowany zgodnie z § 26 ust. 2 wkład mieszkaniowy obejmujący również
ekwiwalent za uznane wyposażenie dodatkowe.
Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokali w odniesieniu
do spółdzielczych lokali własnościowych zbywanych przez członków, dokonywane są
bezpośrednio między osobami zainteresowanymi.
W przypadku, gdy lokal zajmowany na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu wraz z wyposażeniem dodatkowym przekazywany jest do Spółdzielni, wypłacana
członkowi równowartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, obejmuje również
ekwiwalent za pozostawione wyposażenie dodatkowe, jeżeli jest ono przez Spółdzielnię
uznane za przydatne w lokalu

Wartość nakładów poczynionych przez członka Spółdzielni na dodatkowe wyposażenie i
wykończenie lokalu (wyposażenie ponadnormatywne) oraz wartość robót niewykonanych (roboty
zaniechane) nie jest zaliczana do wkładów budowlanych i mieszkaniowych.
2.
Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nakłady poczynione przez Spółdzielnię w procesie
inwestycyjnym ze środków przyszłych użytkowników lub bezpośrednio przez członków Spółdzielni
z własnych środków, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową mieszkania.
3.
Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonywane za pośrednictwem
Spółdzielni wymaga jej zgody wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalnoużytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.
(wykreślony ust. 4, powołany w tym postanowieniu § 26 ust. 2 nie reguluje sprawy waloryzacji wkładów
mieszkaniowych, powinno być § 22 ust. 31, który został wykreślony; zmiana numeracji pozostałych
ustępów)
4.
Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokali w odniesieniu do spółdzielczych
lokali własnościowych zbywanych przez członków Spółdzielni, dokonywane są bezpośrednio
między osobami zainteresowanymi.
5.
W przypadku, gdy lokal zajmowany na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
wraz z wyposażeniem dodatkowym przekazywany jest do Spółdzielni, wypłacana członkowi
Spółdzielni równowartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, obejmuje również
ekwiwalent za pozostawione wyposażenie dodatkowe, jeżeli jest ono przez Spółdzielnię uznane
za przydatne w lokalu.

§ 231.
Wartość rynkowa lokali w zasobach Spółdzielni ustalana jest na podstawie aktualnej wyceny
dokonanej stosownie do przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przez rzeczoznawcę
majątkowego na zlecenie Zarządu Spółdzielni. Aktualizacja wartości lokali winna być dokonana w
przypadku zmiany cen rynkowych przekraczających 10%.

§ 25
Wartość rynkowa lokali w zasobach Spółdzielni ustalana jest na podstawie aktualnej wyceny
dokonanej stosownie do przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przez rzeczoznawcę majątkowego na
zlecenie Zarządu Spółdzielni. (zmieniony publikator teksu jednolitego na aktualny; wykreślono ostatnie
zdanie, ponieważ w sytuacji zmiennego rynku cen nieruchomości, wycena powinna być dokonywana w
przypadkach koniecznych, określonych w statucie lub usm)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

B.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

1.

B.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 24.

§ 26

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek
zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w
statucie Spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku
stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na
spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do
małżonków.
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między
członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, określone w § 51 i 114
ust. 2 statutu.
7. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed
wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz
członka Spółdzielni-osoby prawnej.
9. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu
mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu
korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie
w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek
obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
10. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części
wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi Spółdzielni lokal mieszkalny do używania, a członek
Spółdzielni zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie
i w statucie Spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku
stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na
spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do
małżonków.
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między
członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka Spółdzielni uiszcza on opłaty, określone w § 88
ust. 1 i § 137 ust. 3 statutu.
7. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem Spółdzielni
przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka
Spółdzielni - osoby prawnej.
9. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka Spółdzielni całego lub części
lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą
sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub
oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek
Spółdzielni obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
10. Umowy zawarte przez członka Spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego
części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

1.

1.

§ 25.
1.

2.

Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do Spółdzielni nowe
spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli w terminie 6 miesięcy ustały
przyczyny będące podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu
mieszkalnego, jeśli żadna z osób uprawnionych, o których mowa w § 34 ust. l nie wystąpiła z
roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do mieszkania.
Przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego członek obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu
i zwrócić koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię, jeżeli takie występują.

§ 27
1.

2.

§ 28

§ 26.
1.

2.

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego w budynku nowo budowanym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę
lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać
strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
l) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w
części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego
w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które
będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.
Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do
użytkowania.
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Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka Spółdzielni ponownie przyjętego do Spółdzielni nowe
spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny
będące podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli
żadna z osób uprawnionych, o których mowa w § 36 ust. 1 statutu nie wystąpiła z roszczeniem
o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do mieszkania.
Przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
członek Spółdzielni obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu i
zwrócić koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię, jeżeli takie występują.

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego w budynku nowo budowanym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.
Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do
zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
l) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części
przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.
2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.
1.
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§ 29

§ 27.
1.
2.

3.

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka
Spółdzielni lub Spółdzielnię.
Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego
następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy
określonych w § 26 ust. l pkt l, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie
realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenia dokonuje się na koniec kwartału
kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

1.
2.

3.

§ 30

§ 28.
1.

2.

3.
4.

W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym
osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują
roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o
budowę lokalu.
Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. l, konieczne jest złożenie w terminie jednego
roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W
przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu,
wyboru dokonuje Spółdzielnia.
Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. l, staje się
stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę
lokalu osobom, o których mowa w ust. l, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni.

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni
lub Spółdzielnię.
Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego
następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych
w § 28 ust. 1 pkt. 1 statutu, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego
zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenia dokonuje się na koniec kwartału
kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

1.

2.

3.
4.

W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym
osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem Spółdzielni zamieszkać w tym lokalu, przysługują
roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o
budowę lokalu.
Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego
roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia
się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 1, staje się stroną
umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu
osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni.

§ 29.

§ 31

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

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

§ 30.
1.

2.

3.

4.
5.

Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego
przeznaczeniem, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone
do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub
uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych
lokali, lub
2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. l usm, za
6 miesięcy.
W przypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje
małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. l, wobec jednego albo
obojga małżonków.
Z chwilą, gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
podstawie uchwały, o której mowa w ust. l i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w
Spółdzielni.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z
zastrzeżeniem § 31, § 32 i § 34 statutu, Spółdzielnia ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy
od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
Przetarg o którym mowa w ust.4 jest przeprowadzany w trybie określonym w regulaminie
postępowania przetargowego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

§ 32
1.

2.
3.
4.
5.
6.

§ 33

§ 31.
1.

2.

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie
powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania
sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem Spółdzielni powinien
złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo
do lokalu.
Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. l, Spółdzielnia wyznaczy im
w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może
spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może
podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

1.

2.

2.

3.

Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli
nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka
złożyć deklarację członkowską.
Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. l, Spółdzielnia wyznaczy mu w
tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może
spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może
podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Przepis ust. l nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w
terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o
podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację
członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.
Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy
im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może
spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia, może
podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 34

§ 32.
1.

Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek Spółdzielni pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego
przeznaczeniem, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do
wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali; lub
2) jeżeli członek Spółdzielni jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1
usm. za 6 miesięcy.
W przypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom,
Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1, wobec jednego albo obojga małżonków.
Z chwilą, gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie
uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z
zastrzeżeniem § 33, § 34 i § 36 statutu, Spółdzielnia ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od
dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
Przetarg, o którym mowa w ust. 4, jest przeprowadzany w trybie określonym w regulaminie
postępowania przetargowego, uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo
ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka
jest wpłata wartości rynkowej lokalu. (dodano ust. 6 w brzmieniu art. 11 ust. 2 usm).

1.

2.

3.

Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie
jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć
deklarację członkowską.
Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym
celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować
jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o
wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 33.

§ 35

Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o
której mowa w § 30 - 32 stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące postępowania dotyczące
wykluczenia lub wykreślenia członka.

Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o której
mowa w § 32 - § 34 statutu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące postępowania w zakresie
wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni. (poprawiono zapis stylistycznie)
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§ 36

§ 34.
1.

2.

3.

4.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
na podstawie § 30 roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkowi, dzieciom
i innym osobom bliskim.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 31, roszczenia o przyjęcie do
Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 32, roszczenia o przyjęcie do
spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie
jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W
przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym,
biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust.
1-3 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym
członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia
do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

1.

2.

3.

4.

§ 35.
1.

2.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w
następstwie ustania członkostwa roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują
zamieszkałym razem z byłym członkiem: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. l, konieczne jest złożenie w terminie jednego
roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W
przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu,
wyboru dokonuje Spółdzielnia.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie
§ 32 statutu roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom
bliskim.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w
następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 33 statutu, roszczenia o przyjęcie
do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w
następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 34 statutu, roszczenia o przyjęcie
do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie jednego
roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku
zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod
uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1-3 zamieszkiwała
odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem Spółdzielni. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru
dokonuje Spółdzielnia.

§ 37
1.

2.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie
ustania członkostwa, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z
byłym członkiem Spółdzielni: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego
roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia
się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 36.

§ 38

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania Spółdzielnia
zawiadamia osoby uprawnione, o których mowa w § 35 o przysługującym im roszczeniu o przyjęcie
w poczet członków i zawarciu umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego oraz o konsekwencjach wygaśnięcia tych roszczeń.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskie go prawa do mieszkania Spółdzielnia
zawiadamia osoby uprawnione, o których mowa w § 37 statutu o przysługującym im roszczeniu o
przyjęcie w poczet członków Spółdzielni i zawarciu umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego oraz o konsekwencjach wygaśnięcia tych roszczeń.

§ 37.

§ 39.

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym
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 ciąży obowiązek
dostarczenia innego lokalu.

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym
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 ciąży obowiązek dostarczenia
innego lokalu.

§ 371.

§ 40

1.

2.

C.

Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w
prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
W przypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową
byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w § 34 i 35 statutu, przysługuje roszczenie o
przyjęcie do tej spółdzielni.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

1.

2.

C.

§ 38.
1.
2.
3.
4.

5.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany.
Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie
aktu notarialnego.
Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu
zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do
wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również
spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo
najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu cywilnego.
W przypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu
członkowi Spółdzielni lub osobom, o których mowa w § 36 i § 37 statutu, przysługuje roszczenie o
przyjęcie do tej spółdzielni.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 41
1.
2.
3.
4.

5.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców
i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki
prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego.
Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta
bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości
istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni nabywcy spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również
spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 39.

§ 42

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

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
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§ 40.
1.

2.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, 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.
W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
przysługiwało wspólnie, przepis ust. l stosuje się odpowiednio.

§ 43
1.

2.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, 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.
W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 44

§ 41.
1.

2.

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, określonych w § 51 i 114 ust. 2 statutu,
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie
z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu
sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z
żądaniem tym występuje Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej.
W przypadku wygaśnięcia oraz w razie przejścia na Spółdzielnię własnościowych praw do
lokalu, Spółdzielnia dokonuje ich zbycia w trybie postępowania przetargowego, stosując
odpowiednio § 30 ust. 5 Statutu.

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, określonych w § 88 ust. 1 i § 137 ust. 3 statutu,
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych
lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu sądowego
żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem tym
występuje Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej.
2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia dokonuje
jego zbycia w trybie postępowania przetargowego, stosując odpowiednio § 32 ust. 4-6 statutu.
(zmieniono treść ust. 2)
1.

§ 45

§ 42.
1.

2.

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

1.

2.

Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka Spółdzielni całego lub części
lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania
z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne
używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek Spółdzielni obowiązany
jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
Umowy zawarte przez członka Spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają
najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.
§ 46

§ 43.
1.

2.
3.

Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej
własności lokalu.
W przypadku 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.

1.

2.
3.

Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej
własności lokalu.
W przypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu
członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.
Przez byłego członka Spółdzielni, 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.

§ 44.

§ 47

Przepisy art. 171 ust. 6, art. 172 ust. l, 3, 4 i 6, art. 176, art. 177, art. 179-1713 i art. 1716-1718
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych i garaży wolnostojących.

Przepisy art. 171 ust. 6, art. 172 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 176, art. 177, art. 179-1713 i art. 1716-1718
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych i garaży wolno stojących.

§ 45 i § 46 wykreślono
D.

Prawo odrębnej własności lokalu

D.

Prawo odrębnej własności lokalu

§ 47.

§ 48

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku
nowo budowanym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu
lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części
przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
5) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku
nowo budowanym, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy
o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części
przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
5) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.
§ 49

§ 48.
1.

2.

3.

Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 47, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej
własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa
odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną
częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany
albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia 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.
Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego.

1.

2.

3.

§ 50

§ 49.
1.
2.

3.

12

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka
Spółdzielni lub Spółdzielnię.
Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub
jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków
umowy określonych w § 47 pkt l i 5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego
lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego
zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenia dokonuje się na koniec kwartału
kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 48 statutu, powstaje roszczenie o ustanowienie
odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa
odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią,
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany
albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków Spółdzielni nabywcy
lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego
nabywcy w poczet członków Spółdzielni zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego
nabywcy w poczet członków Spółdzielni.
Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego.

1.
2.

3.

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni
lub Spółdzielnię.
Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca
prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych
w § 48 pkt. 1 i 5 statutu, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie
odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego
byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenia dokonuje się na koniec kwartału
kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

ŻYCIE WSM Luty 2014

§ 491

§ 51

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

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

§ 52

§ 492
1.

2.

3.

Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego
zawartego między członkiem a Spółdzielnią najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego
wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na
użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie
członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji
możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób
wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie
takiego prawa.
Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, określone w § 51 i 114
ust. 2 statutu.

1.

2.
3.

Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka Spółdzielni odrębną własność lokalu w formie aktu
notarialnego zawartego między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią najpóźniej w terminie 3
miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane
pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.
Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji
inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych
przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka Spółdzielni, uiszcza on opłaty określone w § 88
ust. 1 i § 137 ust. 3 statutu.

§ 493
Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 53
Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka Spółdzielni nie wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 494

§ 54

1.

2.

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

1.

2.

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

§ 495

§ 55

Jeżeli dana nieruchomość jest zarządzana przez Spółdzielnię w trybie określonym art. l ust. 3
usm, to Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem
właściciela lokalu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy
i licytanta.

Jeżeli dana nieruchomość jest zarządzana przez Spółdzielnię w trybie określonym art. 1 ust. 3 usm,
to Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni niebędącego jej członkiem
właściciela lokalu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i
licytanta.

§ 496.

§ 56

Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego
Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy
art. 42 Prawa Spółdzielczego stosuje się odpowiednio.

Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego
Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy
art. 42 Prawa Spółdzielczego stosuje się odpowiednio.

§ 497

§ 57

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w
sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo 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.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat określonych w § 88
ust. 3 i 4 i § 137 ust. 3 w zw. z ust. 5 statutu lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko
obowiązującemu porządkowi domowemu albo 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.
(dodano przepisy określające opłaty w celu ich uściślenia)

§ 498

§ 58

Przepisy § 47-49 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu
wielostanowiskowego.

Przepisy § 48 - § 57 statutu stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu
wielostanowiskowego.

E.

E.
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1.

Przekształcanie tytułów prawnych do lokali
Zasady ogólne

1.
§ 49

1.
2.
3.

Przekształcanie tytułów prawnych do lokali
Zasady ogólne

9

§ 59

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest
uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.
Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnię na inną osobę własności lokalu
mieszkalnego wybudowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. l nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze
lokatorskie prawa do lokali w domach specjalnego przeznaczenia dla ludzi starszych lub
niepełnosprawnych. Wykaz tych domów ustala Rada Nadzorcza.

Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom Spółdzielni posiadającym
spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali w domach specjalnego przeznaczenia dla ludzi starszych
lub niepełnosprawnych. Wykaz tych domów ustala Rada Nadzorcza
(wykreślony ust. 2 ponieważ zakaz przekształceń lokali wybudowanych z udziałem środków z KFM
został zniesiony przez art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który uchyla ust. 2 art. 121 i
obowiązuje od 11 października 2011r.; zmiana numeracji kolejnego ustępu)
1.

§ 4910

§ 60

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest uprawniony do
żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest
uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

§ 4911

§ 61

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni
wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł
w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni Spółdzielnia
jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni
wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w
pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest
obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu.

§ 4912

§ 62

Na pisemne żądanie najemcy lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię
był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub
państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę
przeniesienia własności lokalu.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był
mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej
jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę przeniesienia
własności lokalu.
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§ 63

§ 4913
1.

2.

Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 49 i 49 , w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany
stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego
gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 4912, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny
w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym
wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
9
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1.

2.

§ 64

§ 4914
1.
2.

3.

4.

5.

Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym
dla określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach.
Koszty porządkowania stanu prawnego danej nieruchomości obciążają posiadaczy
spółdzielczych praw do lokali w tej nieruchomości, niezależnie od tego czy są zainteresowani
wyodrębnianiem własności lokali.
Niewymienione w ust. 2 koszty pozostałych prac przygotowawczych niezbędnych dla
określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach, są
kosztem własnym Spółdzielni rozliczanym na ogół członków w części niezrefundowanej przez
Skarb Państwa.
Koszty czynności prac przygotowawczych do realizacji wniosku o przeniesienie własności
lokalu (np. ustalenie wysokości rozliczeń finansowych, uzyskanie zaświadczeń niezbędnych
dla sporządzenia aktu notarialnego itp.) obciążają wnioskodawcę przeniesienia własności
lokalu.
Szczegółowe zasady i tryb rozliczania kosztów wymienionych w ust. 2-4 określa Rada
Nadzorcza.

Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 59 ust. 1 i § 60 statutu, w terminie 6 miesięcy
(wykreślono 3 miesięcy i wpisano 6 miesięcy zgodnie z art. 12 ust. 12 i art. 1714 ust. 11 usm) od dnia
złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan
prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym
wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 62 statutu, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny
w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym
wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym
dla określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach.
2. Koszty porządkowania stanu prawnego danej nieruchomości obciążają posiadaczy spółdzielczych
praw do lokali w tej nieruchomości, niezależnie od tego, czy są zainteresowani wyodrębnianiem
własności lokali, w części niezrefundowanej przez Skarb Państwa.
3. Szczegółowe zasady i tryb rozliczania kosztów wymienionych w ust. 2 oraz innych uzasadnionych
kosztów niezbędnych do określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, określa Rada Nadzorcza.
(zmieniono ust. 2 i wykreślono ust. 3 i 4, ponieważ koszty porządkowania stanu prawnego nieruchomości
do określenia przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali powinny obciążać członków
Spółdzielni w części niezrefundowanej przez Skarb Państwa; rozliczeń finansowych dokonuje
Spółdzielnia - pracownicy Spółdzielni; w niektórych osiedlach brak dokumentacji technicznej budynków
- koszty jej odtworzenia już ponoszą mieszkańcy tych osiedli; koszty powinny obciążać członków tylko
w koniecznym uzasadnionym zakresie, ustalonym przez usm i Radę Nadzorczą; ponadto istnieją
wątpliwości co do znaczenia instytucji „kosztów własnych Spółdzielni” oraz, czy np. „ustalenie wysokości
rozliczeń finansowych” jest kosztem dodatkowym, czy powinni dokonać tego rozliczenia pracownicy
Spółdzielni w ramach wykonywanych obowiązków; zmieniona odpowiednio numeracja i dostosowana
treść).
1.

§ 4915

§ 65

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy o przeniesienie własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym
obciążają wnioskodawcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy
o przeniesienie własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają
wnioskodawcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

2.

2.

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi Spółdzielni przysługuje spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 4916

§ 66

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia
własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami
Spółdzielni, o których mowa w § 26 ust. l pkt l statutu, w tym w szczególności odpowiedniej
części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2,
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal,
o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa
uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, określonych w § 51 i 114 ust. 2 statutu.

1. Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia
własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami
Spółdzielni, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt. 1 statutu, w tym w szczególności odpowiedniej
części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2;
2) spłaty kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia
skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków
publicznych lub z innych środków;
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, określonych w § 88 ust. 1 i § 137 ust. 3 statutu.
(dotychczasową treść oznaczono jako ust. 1, wykreślono w pkt. 2 „nominalnej” i „dotacji”, ponieważ w
art. 12 ust. 1 usm tego zapisu nie ma, obowiązuje przy wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu)
2. W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej
na ten lokal części umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, podlega odprowadzeniu przez
Spółdzielnię do Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z
późn. zm.).
(dodano ust. 2 w brzmieniu art. 12 ust. 13 wprowadzonym przez art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, która obowiązuje od 11 października 2011r.)

§ 4917

§ 67

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.) przeniesienia własności dokonuje
się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie
ustawy z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z
2003r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.) przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych
określonych w tej ustawie.

§ 4918.

§ 68

W przypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy, o których mowa § 4916 statutu, przeznacza się na
spłaty podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany
lokal.
§ 4919

Przy przeniesieniu własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy, o których mowa § 66 statutu, przeznacza się na spłaty
podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu
określonym w § 4916 statutu, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób
bliskich, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z
nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się art. 15 ust. 6 usm. oraz uznaje
się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z
żądaniem przez członka Spółdzielni.

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu
określonym w § 66 statutu, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich,
jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest
członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się art. 15 ust. 6 usm oraz uznaje się, że wniosek o
przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka
Spółdzielni.

§ 69

§ 4920

§ 70

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

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną
własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie
na rzecz członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.
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3.

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu

3.

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu

§ 4921

§ 71.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym
na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego,
Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego
mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami
Spółdzielni, o których mowa w § 26 ust. l pkt l statutu, w tym w szczególności odpowiedniej
części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę
jego lokalu, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu
państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków;
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, określonych w § 51 i 114 ust. 2 statutu.

Do dnia 31 grudnia 2012r. na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na
gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego albo lokal
znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej
własności lokali na podstawie uchwały Zarządu lub uchwała ta została zaskarżona do sądu, Spółdzielnia
jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni,
o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 statutu, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia
kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2;
2) spłaty kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała
z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub
z innych środków;
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, określonych w § 90 ust. 1 i § 139 ust. 3 statutu.
(treść zmieniona zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia.2009r. o zmianie usm)
(wykreślony cały § 71, ponieważ uprawnienie w nim określone obowiązywało do końca 2012r.; numeracja
pozostałych paragrafów została odpowiednio zmieniona oraz odpowiednio zmieniona treść § 72)

§ 4922
1.

2.

Niedopuszczalne jest przekształcenie przez Spółdzielnię spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wybudowanego z
udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Uprawnienie, o którym mowa w § 4921 nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze
lokatorskie prawa do lokali w domach specjalnego przeznaczenia dla ludzi starszych lub nie
pełnosprawnych. Wykaz tych domów ustala Rada Nadzorcza.

§ 71.
Spółdzielnia nie jest obowiązana do zawarcia umowy o przekształcenie przysługującego członkom
Spółdzielni posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali w domach specjalnego przeznaczenia
dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wykaz tych
domów ustala Rada Nadzorcza.
(wykreślony ust. 1, ponieważ zakaz przekształceń lokali wybudowanych z udziałem środków z KFM
został zniesiony przez art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który uchyla w
art. 121 ust. 2 – obowiązuje od 11.10.2011r.)

§ 4923

§ 72.

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet 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 przekształcenia dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet 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 (Dz.
U. z 2003r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.) przekształcenia dokonuje się na warunkach finansowych
określonych w tej ustawie.
(dopisano publikator)

4.

4.

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi lub osobie niebędącej członkiem
Spółdzielni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego,
garażu

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi Spółdzielni lub osobie niebędącej członkiem
Spółdzielni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego,
garażu

§ 4924

§ 73.

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym
w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat określonych w § 51 i 114 ust. 2 statutu.

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w
szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat określonych w § 88. ust. 1 i § 137. ust. 3 statutu.

§ 4925

§ 74.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia
własności określonym w § 4924 statutu, ich 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 lub osobę niebędącą członkiem
Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia
własności określonym w § 73. statutu, ich 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 lub osobę niebędącą członkiem
Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
§ 75.

§ 4926
1.

2.

Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi albo osobie
niebędącej członkiem przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki
ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w
wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.
Wierzyciel, którego wierzytelność 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 umowy.

1.

2.

Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi Spółdzielni albo
osobie niebędącej członkiem Spółdzielni przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do
garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości
powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.
Wierzyciel, którego wierzytelność 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 umowy.

§ 4927

§ 76.

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego 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. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361
z późn. zm.).

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego 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
1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).

§ 4928

§ 77.

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

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej ustanowiła dla siebie odrębną
własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka Spółdzielni,
któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby niebędącej członkiem
Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
(dodano zgodnie z brzmieniem art. 1717 usm)
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§ 4929

§ 78.

Do istniejących w dniu 24 kwietnia 2001 r. praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych
budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się odpowiednio przepisy
rozdziału 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do czasu przeniesienia własności na rzecz
członka Spółdzielni mają zastosowanie zasady:
1) jeżeli prawo do domu jednorodzinnego przeszło na kilku spadkobierców, 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 domu. W razie bezskutecznego
upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu
nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do
udziału w Walnym Zgromadzeniu,
2) w razie śmierci jednego z małżonków, którym prawo do domu jednorodzinnego przysługiwało
wspólnie, przepis pkt. l stosuje się odpowiednio,
3) po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wkładów budowlanych,
wniesieniu przez członków tych wkładów bądź też ich części i przejęciu zobowiązań Spółdzielni
pokrywających resztę należności z tytułu wkładów Spółdzielnia przenosi na członków własność
przydzielonych domów wraz z prawami do działek,
4) przeniesienie własności domu może nastąpić także na rzecz spadkobierców członka lub
małżonków, jeżeli prawo do domu przysługuje im obojgu,
5) członkowie, oprócz wkładu budowlanego, obowiązani są pokryć koszty przeniesienia własności
domu, a także udział w kosztach likwidacji Spółdzielni, o ile przeniesienie własności następuje
w ramach postępowania likwidacyjnego.
5. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego

Do istniejących w dniu 24 kwietnia 2001r. praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych
budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków Spółdzielni stosuje się odpowiednio
przepisy rozdziału 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do czasu przeniesienia własności na
rzecz członka Spółdzielni mają zastosowanie zasady:
1) jeżeli prawo do domu jednorodzinnego przeszło na kilku spadkobierców, 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 domu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek
spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
2) w razie śmierci jednego z małżonków, którym prawo do domu jednorodzinnego przysługiwało
wspólnie, przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio;
3) po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wkładów budowlanych,
wniesieniu przez członków Spółdzielni tych wkładów bądź też ich części i przejęciu zobowiązań
Spółdzielni pokrywających resztę należności z tytułu wkładów Spółdzielnia przenosi na członków
własność przydzielonych domów wraz z prawami do działek;
4) przeniesienie własności domu może nastąpić także na rzecz spadkobierców członka Spółdzielni lub
małżonków, jeżeli prawo do domu przysługuje im obojgu;
5) członkowie Spółdzielni, oprócz wkładu budowlanego, obowiązani są pokryć koszty przeniesienia
własności domu, a także udział w kosztach likwidacji Spółdzielni, o ile przeniesienie własności
następuje w ramach postępowania likwidacyjnego.

§ 4930

§ 79.

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni,
którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia
jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy
zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym
w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, określonych w § 51 i 114 ust. 2 statutu.

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym
przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana
przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że
udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w
szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, określonych w § 88. ust. 1 i § 137. ust. 3 statutu.

5.

Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego

§ 4931

§ 80.

Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego
współwłasność osób, o których mowa w § 4930, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach
te osoby, zgodnie z przepisami art. 1714 ust. 2 i 3 usm.
§ 4932

Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność
osób, o których mowa w § 79. statutu, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby,
zgodnie z przepisami art. 1714 ust. 2 i 3 usm.
§ 81.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której
przysługiwało prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, a które to osoby
wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 4930 statutu, ich spadkobiercy mogą
żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż
wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem
przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do
miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało
prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem
przeniesienia własności określonym w § 79. statutu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na
nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie
własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni
lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego w
wielostanowiskowym garażu.

6.

6.

Przekształcanie najmu lokali
§ 4933

1.

2.

Jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie, to na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego
lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem
przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki
organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności
lokalu, po dokonaniu przez niego:
1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,
2) wpłaty wkładu budowlanego określonego przez Zarząd w wysokości proporcjonalnej do
powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny
nabycia budynku, jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.
Zwaloryzowaną cenę nabycia budynku określa rzeczoznawca majątkowy.

§ 82.
1.

2.

2.

Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. l ustawy z dnia 12
października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567 z 1996 r. z późn. zmianami) podlegają
zaliczeniu na poczet wkładu budowlanego.
Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się
proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu.

Jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie, to na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego
lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa
państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia
jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:
1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;
2) wpłaty wkładu budowlanego określonego przez Zarząd w wysokości proporcjonalnej do
powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia
budynku. (wykreślone wyrazy „jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie”, ponieważ o
odpłatnym nabyciu jest mowa w pierwszym zdaniu ust. 1, nie ma zatem potrzeby powtarzać,
bo wiadomo, że dotyczy odpłatnego nabycia)
Zwaloryzowaną cenę nabycia budynku określa rzeczoznawca majątkowy.
§ 83.

§ 4934
1.

Przekształcanie najmu lokali

Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 1994r. Nr 119, poz. 567 z późn. zmianami) podlegają
zaliczeniu na poczet wkładu budowlanego.
2. Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się
proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu.
(zmieniono datę publikatora)
1.

§ 4935

§ 84.

Jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, to na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego
lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa
państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia
jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:
1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,
2) jeżeli Spółdzielnia nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca lokalu, powinien pokryć
koszty dokonanych przez Spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie
budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, to na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego
lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa
państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest
obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego spłaty
zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu.
(wykreślono pkt. 2, analogicznie jak w przypadku spółdzielczych praw do lokali przy przekształceniu
nie powinno ponosić się kosztów remontów, warunki ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem
budynku powinna określać umowa najmu, w tym wpłat na fundusz remontowy)

§ 4936
Nakładami koniecznymi są wydatki niezbędne do utrzymania rzeczy w należytym stanie,
umożliwiającym normalne korzystanie z niej. Są to remonty i naprawy, konserwacje, podatki, opłaty,
składki na ubezpieczenia.
(Wykreślony w związku z wykreśleniem pkt. 2 w § 4935.)
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§ 4937
Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. l ustawy z dnia 12
października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567 z 1996 r. z późn. zmianami) podlegają,
zaliczeniu na poczet pokrycia kosztów, dokonanych przez Spółdzielnię nakładów koniecznych
przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.
2. Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet kosztów, dokonanych przez Spółdzielnię
nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten
lokal zalicza się w wysokości środków przekazanych Spółdzielni przez przedsiębiorstwo
państwowe, państwową osobę prawną lub państwową jednostkę organizacyjną, tj. w
wysokości nominalnej.
(Wykreślony, ponieważ ust. 3 art. 48 usm dot. wskazanych kosztów utracił moc z dniem 27.07.2009r.
jako niezgodny z Konstytucją – wyrok TK z dnia 15 lipca.2009r., w tej sytuacji kaucji nie można
zaliczyć na poczet pokrycia tych kosztów, jej wysokość nie ma też znaczenia – zapis niezgodny z
prawem.)
1.

§ 4938

§ 84.

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 4933 i §
4935 statutu, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu
cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli
żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie
własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 82. statutu,
jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego
spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest
członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został
złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

7.

7.

Przekształcanie najmu lokalu użytkowego oraz pracowni twórców

Przekształcanie najmu lokalu użytkowego oraz pracowni twórców

§ 4939

§ 85.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni
wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który
poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest
obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez
najemcę:
1) spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej,
2) oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
§ 4940

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni
wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w
pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana
zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę:
1) spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej;
2) oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 4939
statutu, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu
cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli
żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie
własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 85. statutu,
jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego
spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest
członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został
złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

F.

§ 86.

F.

Używanie lokali
§ 50.

W razie oddania lokalu w najem lub użyczenia go osobie trzeciej członek Spółdzielni odpowiada
solidarnie z tą osobą wobec Spółdzielni za szkody jej wyrządzone przez używanie lokalu niezgodnie
z przepisami prawa lub zasadami obowiązującymi w Spółdzielni.

Używanie lokali
§ 87.

W razie oddania lokalu w najem lub użyczenia go osobie trzeciej członek Spółdzielni odpowiada
solidarnie z tą osobą wobec Spółdzielni za szkody jej wyrządzone przez używanie lokalu niezgodnie z
przepisami prawa lub zasadami obowiązującymi w Spółdzielni.

Działania zmierzające do ustanowienia odrębnej
własności lokalu w danej nieruchomości
1

Wykonanie prac geodezyjnych, których celem jest wydzielenie nieruchomości jednobudynkowych i opisanie tych nieruchomości w odrębnych księgach wieczystych.
Nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie lub działka, na której posadowiony jest budynek,
pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej.
Ustanowienie odrębnej własności lokali może nastąpić na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym lub na własności. Jeżeli w skład nieruchomości wchodzą działki o różnym stanie własności (użytkowanie wieczyste i własność) zachodzi konieczność ujednolicenia stanu prawnego gruntu – związane to jest z koniecznością poniesienia kosztów przekształcenia prawa użytkowania
w prawo własności. W przypadku działek o różnych okresach użytkowania wieczystego niezbędne jest zrównanie tego okresu.

2

Przygotowanie przez Zarząd Spółdzielni projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.
Uchwała ta powinna określać oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do niego; rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych;
wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; oznaczenie osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia własności; przypadający na każdy lokal stan zadłużenia
z tytułu kredytu – szczegóły określa ustawa z dnia15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

3

Wyłożenie projektu uchwały do wglądu na co najmniej 14 dni i powiadomienie (z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem) osób, których projekt dotyczy i którym przysługuje prawo żądania
przeniesienia na nie własności poszczególnych lokali.

4

Osoby, których projekt dotyczy, mogą w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu uchwały do wglądu przedstawić Zarządowi pisemne wnioski dotyczące zmian tego projektu.

5

Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu ich składania i najdalej w ciągu 14 dni od ich rozpatrzenia odpowiednio skorygować projekt uchwały (podjąć
uchwałę o treści uwzględniającej dokonane korekty). Zarząd Spółdzielni w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały powiadamia na piśmie osoby, których uchwała dotyczy (podając jednocześnie faktyczne i prawne uzasadnienie nieuwzględnienia w całości lub w części wniosków).

6

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do sądu. Osoby, których uchwała dotyczy, mogą w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia zaskarżyć uchwałę do sądu
z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli uchwała ta narusza ich interes prawny. W razie zaskarżenia uchwały bieg terminów przewidzianych ustawą rozpoczyna się z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

7

Zawieranie aktów notarialnych – umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Krystyna Zaborska
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§ 51.

§ 88.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
2.
Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
3. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów
mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokalu do dyspozycji uiszczają
oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.
4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są
przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych
budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych
zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości tych
opłat Spółdzielnia nie uwzględnia pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej.
5. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną,
oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie
korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
51. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni,
właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie
stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na
ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
6. Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, o których mowa w ust. 1 i 3, zalicza się w
szczególności:
a) kredyty wraz z odsetkami i środki własne Spółdzielni przejściowo zaangażowane w
finansowanie remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,
b) koszty określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych
lokali.
7. Opłaty, o których mowa w ust. 1 - 3 powinny być wnoszone co miesiąc z góry do dnia 15
każdego miesiąca.
8. Obowiązek wnoszenia opłat za lokale w tym garaże i miejsca postojowe w wielostanowiskowej
hali garażowej powstaje z dniem postawienia lokalu do dyspozycji członka, a ustaje z dniem
przekazania lokalu Spółdzielni.
9. Od nie wpłaconych w terminie należności z tytułu opłat za użytkowanie lokalu Spółdzielnia
nalicza odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty miesiąc zalegania z opłatą.
10. Kwoty wpłacone za używanie lokalu zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużeń
najdawniejszych, chyba że członek wskaże inny okres.
11. Członek Spółdzielni nie jest uprawniony do samowolnego potrącania swoich należności
przysługujących mu od Spółdzielni z należnych od niego opłat za użytkowanie lokalu.
12. Obowiązek uiszczania opłat z tytułu użytkowania lokalu spoczywa także na małżonku członka
Spółdzielni oraz stale zamieszkującymi z nimi osobami pełnoletnimi, gdy własnościowe
prawo do lokalu bądź prawo odrębnej własności należy także do nich i to niezależnie od
tego czy są członkami Spółdzielni. Odpowiedzialność tych osób jest w takim przypadku
solidarna.
13. Spadkobierca od chwili śmierci członka obowiązany jest do wnoszenia wszelkich opłat za
lokal. Jeżeli spadkobierców jest kilku do uiszczania opłat obowiązani są wszyscy, do czasu
gdy prawo do lokalu w wyniku działu spadku przypadło jednemu z nich.
14. Członek Spółdzielni powinien zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmianie ilości zamieszkujących
osób w lokalu. Zmiana taka uwzględniana jest w zakresie rozliczania opłat uzależnionych
od ilości osób zamieszkałych w lokalu, od następnego miesiąca po zgłoszeniu.
15. W przypadku pozostawania przez członka Spółdzielni w zwłoce z uiszczaniem opłat
określonych w ust. 1 - 3 przez co najmniej 3 miesiące, bądź wnoszeniu opłat częściowych
i powstania z tego tytułu zadłużenia w wysokości co najmniej trzymiesięcznych opłat za
lokal, Spółdzielnia może wystąpić do sądu o zasądzenie należności.
16. O zmianie wysokości opłat określonych w ust. 1 - 3 Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić
członków co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga
uzasadnienia na piśmie.
17. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego
członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.
18. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami
Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio
na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w
dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat
spoczywa na Spółdzielni.
19. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego obowiązane są od dnia wygaśnięcia prawa do
lokalu do dnia jego opuszczenia wnosić odszkodowanie w wysokości kosztów eksploatacji
lokalu ponoszonych przez Spółdzielnię.

Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
2.
Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do
lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie
Spółdzielni.
3.
Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
4.
Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w
pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od
chwili postawienia im lokalu do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 3.
5.
Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego
korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują
przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem, że
przy ustalaniu wysokości tych opłat Spółdzielnia nie uwzględnia pożytków i innych przychodów z
nieruchomości wspólnej.
6.
Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową
i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi.
Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności
na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
7.
Za opłaty, o których mowa w ust. 1-3 i 5, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami
lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w
lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie
korzystające z lokalu.
8.
Opłaty, o których mowa w ust. 1–3 i 5 powinny być wnoszone co miesiąc z góry do dnia 15 każdego
miesiąca.
9.
Opłaty, o których mowa w ust. 1-3 i 5 przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach.
10. Obowiązek wnoszenia opłat za lokale, w tym garaże oraz miejsca postojowe w wielostanowiskowej
hali garażowej powstaje z dniem postawienia lokalu oraz miejsca postojowego do dyspozycji członka,
a ustaje z dniem przekazania ich Spółdzielni.
11. Od nie wpłaconych w terminie należności z tytułu opłat za użytkowanie lokalu Spółdzielnia nalicza
odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty miesiąc zalegania z opłatą.
12. Kwoty wpłacone za używanie lokalu zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużeń
najdawniejszych, chyba że członek Spółdzielni wskaże inny okres.
13. Członek Spółdzielni nie jest uprawniony do samowolnego potrącania swoich należności przysługujących
mu od Spółdzielni z należnych od niego opłat za użytkowanie lokalu.
14. Obowiązek uiszczania opłat z tytułu użytkowania lokalu spoczywa także na małżonku członka
Spółdzielni oraz stale zamieszkującymi z nimi osobami pełnoletnimi, gdy własnościowe prawo do
lokalu bądź prawo odrębnej własności należy także do nich i to niezależnie od tego czy są członkami
Spółdzielni. Odpowiedzialność tych osób jest w takim przypadku solidarna.
15. Spadkobierca od chwili śmierci członka Spółdzielni obowiązany jest do wnoszenia wszelkich opłat za
lokal. Jeżeli spadkobierców jest kilku do uiszczania opłat obowiązani są wszyscy, do czasu gdy prawo
do lokalu w wyniku działu spadku przypadło jednemu z nich.
16. Członek Spółdzielni powinien zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmianie ilości zamieszkujących osób
w lokalu. Zmiana taka uwzględniana jest w zakresie rozliczania opłat uzależnionych od ilości osób
zamieszkałych w lokalu, od następnego miesiąca po zgłoszeniu.
17. W przypadku pozostawania przez członka Spółdzielni w opóźnieniu z uiszczaniem opłat określonych
w ust. 1 i 3 przez co najmniej 3 miesiące, bądź wnoszeniu opłat częściowych i powstania z tego tytułu
zadłużenia w wysokości co najmniej trzymiesięcznych opłat za lokal, Spółdzielnia może wystąpić do
sądu o zasądzenie należności. Spółdzielnia może również wystąpić do sądu o zasądzenie należności
w wysokości nieprzekraczającej trzymiesięcznych opłat za lokal w sytuacji gdy istnieje ryzyko upływu
terminu ich przedawnienia.
18. O zmianie wysokości opłat, z zastrzeżeniem ust. 19, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby,
o których mowa w ust. 1-3 i 5, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
19. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w
szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, z tytułu
użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest zobowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust.
1-3 i 5, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
20. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego
członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.
21. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować
zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na
drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności
zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.
22. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego obowiązane są od dnia wygaśnięcia prawa do lokalu do
dnia jego opuszczenia wnosić odszkodowanie w wysokości kosztów eksploatacji lokalu ponoszonych
przez Spółdzielnię.
(dodano ust. 2, ust. 9, ust. 18 i zmieniono treść ust. 19 – zgodnie z art. 4 usm; wykreślono ust. 6 z uwagi
na zmianę w § 11 ust. 1 pkt. 6 – koszty określenia przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali
powinny obciążać członków tylko w zakresie ustalonym przez usm, ponadto w ust. 1 i 3 nie ma mowy o
innych tytułach, które powołuje wykreślony ust. 6 – powołane przepisy nie adekwatne do treści; zmieniono
odpowiednio numerację ustępów)
23. W przypadku nadpłaty wnoszonych opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 19, stosownie do
ust. 9, Spółdzielnia jest obowiązana rozliczyć powstałe nadpłaty z członkami Spółdzielni, właścicielami
lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym
przysługuje własnościowe prawo do lokalu, poprzez jedną z następujących form:
1) zwrot nadpłaconych kwot;
2) zaliczenie na poczet przyszłych opłat wnoszonych z tytułu, z którego powstały nadpłaty;
3) zaliczenie na poczet wnoszonych opłat eksploatacyjnych
uzgodnioną z zainteresowanymi osobami; w przypadku braku uzgodnienia Spółdzielnia zalicza
nadpłaty na poczet wnoszonych opłat eksploatacyjnych.
(dodano ust. 23 w celu zapobieżenia sytuacji dowolnego dysponowania przez Spółdzielnię środkami z
nadpłaty, zamiast rozliczenia z członkami Spółdzielni)
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§ 52. – wykreślony

§ 53.

§ 89.

Po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego lub innego przeznaczenia członek Spółdzielni
oraz osoby zamieszkujące lub użytkujące lokal, które swoje prawa od niego wywodzą, obowiązane
są do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa. Spółdzielnia nie ma
obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego.

Po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego lub innego przeznaczenia członek Spółdzielni oraz
osoby zamieszkujące lub użytkujące lokal, które swoje prawa od niego wywodzą, obowiązane są do
opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa. Spółdzielnia nie ma obowiązku
dostarczenia lokalu zamiennego.

§ 54 – wykreślony
§ 55.

§ 90.

Szczegółowe zasady używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasady porządku domowego
ustala odrębny regulamin.

Szczegółowe zasady używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasady porządku domowego
ustala odrębny regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
(dopisano, że regulamin uchwalony jest przez Radę Nadzorczą w celu wskazania organu właściwego
do jego ustalenia)

G.

G.

Zamiana lokali

Zamiana lokali

§ 551.
1.

2.

3.
V.

Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych,
użytkowych, domów lub garaży między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i
garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.
Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać
zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do
innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania
dotychczasowego.
Szczegółowe zasady zamiany mieszkań określa regulamin uchwalony przez Radę
Nadzorczą.
Prawo do domów jednorodzinnych

§ 91.
1.

2.

3.
V.

Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom Spółdzielni dokonanie zamiany lokali
mieszkalnych, użytkowych, domów lub garaży między sobą oraz osobami zajmującymi
lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.
Spółdzielnia na wniosek członka Spółdzielni i w ramach istniejących możliwości może
dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa
do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania
dotychczasowego.
Szczegółowe zasady zamiany mieszkań określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Prawo do domów jednorodzinnych

§ 56. – wykreślony
§ 57. – wykreślony
§ 58. – wykreślony
§ 59. – wykreślony

§ 60.

§ 92.

Przepisy rozdziału Prawo odrębnej własności lokali stosuje się odpowiednio do członków
ubiegających się o uzyskanie odrębnej własności domów jednorodzinnych, budowanych lub
nabywanych w tym celu przez Spółdzielnię.

Przepisy rozdziału Prawo odrębnej własności lokali stosuje się odpowiednio do członków
Spółdzielni ubiegających się o uzyskanie odrębnej własności domów jednorodzinnych, budowanych lub
nabywanych w tym celu przez Spółdzielnię.

VI.

VI.

Najem lokali

§ 61.
1.
2.

Szczegółowe zasady najmu lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.

§ 93.
1.
Szczegółowe zasady najmu lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
(w ust. 2 wyraz „wynajęcia” zastąpiono wyrazem „najmu”)

§ 94.

§ 611.
1.
2.
3.
4.

VII.

Do najmu lokali o innym przeznaczeniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Tryb i warunki najmu lokali o innym przeznaczeniu uchwala Rada Nadzorcza.
Wysokość czynszu za lokale użytkowe winna być ustalana na poziomie cen rynkowych.
Warunki najmu lokali są określane w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą.

Lokale o innym przeznaczeniu

Najem lokali

1.
2.
3.
4.

VII.

Do najmu lokali o innym przeznaczeniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Tryb i warunki najmu lokali o innym przeznaczeniu uchwala Rada Nadzorcza.
Wysokość czynszu za lokale użytkowe winna być ustalana na poziomie cen rynkowych.
Warunki najmu lokali są określane w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą.

Lokale o innym przeznaczeniu oraz miejsca postojowe

§ 62.

§ 95.

Spółdzielnia udostępnia garaże oraz stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych na
zasadzie:
1) spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, dotychczas ustanowionego,
2) odrębnej własności lokalu,
3) najmu.

1. Spółdzielnia udostępnia garaże oraz stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych na
zasadzie:
1) spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, dotychczas ustanowionego,
2) odrębnej własności lokalu,
3) ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
4) najmu.
1. W przypadku osiedlowych parkingów naziemnych, zrealizowanych w ramach inicjatywy społecznej,
obowiązuje umowa korzystania z miejsca postojowego, a także regulamin uchwalony przez Radę
Nadzorczą.
(w tytule dodano „oraz miejsca postojowe” zgodnie z treścią postanowień; dotychczasową treść oznaczono
jako ust. 1; w ust. 1 dodano pkt. 3 dotyczący udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego;
zmiana numeracji punktów; dodano ust. 2 zgodnie z regulaminem w tym zakresie uchwalonym przez
Radę Nadzorczą)
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§ 63.
1.

2.

Zasady używania garażu oraz zawierania umów najmu stanowisk postojowych, określone
są w regulaminie budowy i używania garaży i miejsc postojowych uchwalonym przez Radę
Nadzorczą.
Odpowiednio stosuje się rozdziały statutu o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu i
własności wyodrębnionej.

§ 96.
1.

Zasady używania garażu oraz zawierania umów najmu stanowisk postojowych, określone są w
regulaminie budowy i używania garaży i miejsc postojowych uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
2.
Odpowiednio stosuje się rozdziały statutu o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu i
własności wyodrębnionej.
3. Zasady korzystania z miejsca postojowego naziemnego oraz zawierania umów korzystania z
miejsca postojowego określone są w regulaminie organizacji i eksploatacji osiedlowych parkingów
naziemnych realizowanych w ramach inicjatywy społecznej, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
(dodano ust. 3 zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym miejsc postojowych oraz dodanym
ust. 2 w § 95)

§ 64.
1.
2

3.

VIII.

Do lokali o innym przeznaczeniu odpowiednio stosuje się przepisy o własnościowym prawie
do lokalu oraz odrębnej własności lokalu.
Umowa winna określać przeznaczenie lokalu i rodzaj prowadzonej w nim działalności, a w
przypadku, gdy występują przejściowe przeszkody o charakterze terenowo-prawnym oraz
inne obiektywne przeszkody do ich ustania, na wniosek członka Spółdzielni, ustanowić
własnościowe prawo do garażu lub stanowiska postojowego jako ograniczonego prawa
rzeczowego z jednoczesnym ustanowieniem ekspektatywy odrębnej własności, po ustaniu
przeszkody.
Koszty eksploatacji za używanie lokali o innym przeznaczeniu ustalane są metodą kalkulacji
podziałowej, przy zastosowaniu współczynnika korygującego (współczynnika intensywności
eksploatacji) dla średnich kosztów. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Rada Nadzorcza.

Rozliczenia związane z wygaśnięciem członkostwa

§ 97.
1.
2

3.

VIII.

Do lokali o innym przeznaczeniu odpowiednio stosuje się przepisy o własnościowym prawie do
lokalu oraz odrębnej własności lokalu.
Umowa winna określać przeznaczenie lokalu i rodzaj prowadzonej w nim działalności, a w
przypadku, gdy występują przejściowe przeszkody o charakterze terenowo-prawnym oraz
inne obiektywne przeszkody do ich ustania, na wniosek członka Spółdzielni, ustanowić
własnościowe prawo do garażu lub stanowiska postojowego jako ograniczonego prawa
rzeczowego z jednoczesnym ustanowieniem ekspektatywy odrębnej własności, po ustaniu
przeszkody.
Koszty eksploatacji za używanie lokali o innym przeznaczeniu ustalane są metodą
kalkulacji podziałowej, przy zastosowaniu współczynnika korygującego (współczynnika
intensywności eksploatacji) dla średnich kosztów. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje
Rada Nadzorcza.

Rozliczenia związane z wygaśnięciem członkostwa

§ 65.
1.

2.
3.
4.

Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na
udziały. Nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilości udziałów, których zadeklarowania
wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu.
Wypłaty dokonuje się w wysokości nominalnej wniesionych udziałów.
Spółdzielnia, po śmierci członka, wypłaci udziały osobie wskazanej w deklaracji lub w odrębnym
pisemnym oświadczeniu.
Jeżeli Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy lub budowlany zwrot
udziałów następuje równocześnie ze zwrotem wkładu.

§ 98.
1.

2.
3.
4.

Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na
udziały. Nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilości udziałów, których zadeklarowania
wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu.
Wypłaty dokonuje się w wysokości nominalnej wniesionych udziałów.
Spółdzielnia, po śmierci członka Spółdzielni, wypłaci udziały osobie wskazanej w deklaracji lub w
odrębnym pisemnym oświadczeniu.
Jeżeli Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy lub budowlany, zwrot udziałów
następuje równocześnie ze zwrotem wkładu.

§ 66.

§ 99.

Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz innego majątku
Spółdzielni w okresie jej działalności.

Byłemu członkowi Spółdzielni nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz innego majątku
Spółdzielni w okresie jej działalności.

§ 67. - wykreślony
§ 68. - wykreślony
§ 69. - wykreślony
§ 70. - wykreślony
§ 71. – wykreślony

IX.

Organy Spółdzielni

IX.

Organy Spółdzielni
§ 100.

§ 72.
Organami Spółdzielni są:
A. Walne Zgromadzenie,
B. Rada Nadzorcza,
C. Zarząd,
D. Rady Osiedli,
E. Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni,
F. Sąd Koleżeński.

A.

Walne Zgromadzenie

Organami Spółdzielni są:
A. Walne Zgromadzenie,
B. Rada Nadzorcza,
C. Zarząd,
D. Rady Osiedli,
E. Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni,
(wykreślono Sąd Koleżeński - nie funkcjonuje)

A.

§ 101.

§ 73.
1.
2.
3.
4.
5.
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Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
W związku z tym, że liczba członków Spółdzielni jest większa niż 500 Walne Zgromadzenie
członków zostaje podzielone na części.
Liczbę części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza kierując się zasadą
terytorialności i liczbą członków uprawnionych do lokalu na danym osiedlu.
Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się
w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza, kierując się zasadą terytorialności i liczbą członków uprawnionych do lokalu
na danym osiedlu, dzieli Spółdzielnię na Okręgi Wyborcze i określa ilość mandatów w Radzie
Nadzorczej przypadających dla poszczególnych Okręgów Wyborczych.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
W związku z tym, że liczba członków Spółdzielni jest większa niż 500 Walne Zgromadzenie
członków może być podzielone na części.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podzielone będzie na części Rada Nadzorcza:
1) określa liczbę części Walnego Zgromadzenia kierując się zasadą terytorialności i liczbą
członków Spółdzielni uprawnionych do lokalu w danym osiedlu;
2) ustala zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących
się w obrębie jednego osiedla do różnych części Walnego Zgromadzenia.
4. W sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej, członkowie Spółdzielni
zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia stanowią Okręg Wyborczy.
(zmieniono treść § 101 - § 106 w związku z dopuszczeniem możliwości odbywania Walnego
Zgromadzenia zarówno w częściach, jak i w całości - odpowiednio dostosowano zapisy w zakresie
ustalania ilości i sposobu określenia ilości mandatów)
1.
2.
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§ 102.

§ 74.
1.
2.

Członek może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
W przypadku gdy członkowi przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu – członek składa
Spółdzielni oświadczenie o tym, z którym z tych lokali będzie związane wykonywanie przez
niego prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Członek Spółdzielni ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie będzie podzielone na części członek Spółdzielni może
uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Członek Spółdzielni może być obecny
na pozostałych częściach Walnego Zgromadzenia bez prawa zabierania głosu i głosowania w
sprawach objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem zabierania głosu w zakresie wniesionych
przez niego projektów uchwał i wniosków w trybie § 106. ust. 5 i 6 statutu oraz uchwał w sprawie
wykluczenia go lub wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni, a także bez prawa składania
wniosków formalnych.
3. W sytuacji, gdy członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu – członek
składa Spółdzielni oświadczenie o tym, z którym z tych lokali będzie związane wykonywanie przez
niego prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
1.
2.

§ 75. wykreślony
§ 76.

§ 103.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności inwestycyjnej, społeczno-kulturalnej oraz
gospodarczej,
2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 73 ust. 5 statutu, i Sądu
Koleżeńskiego,
3) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i
finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady
Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z
działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia
strat,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni, nie wymienionych w § 117,
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału
Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni oraz
likwidacji Spółdzielni,
10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej,
11) uchwalanie zmian statutu,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z
niego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych
oraz występowania z nich,
14) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, regulaminu Rady Nadzorczej i Sądu
Koleżeńskiego,
16) przyznawanie, na wniosek Rady Nadzorczej, tytułów „Zasłużonego Członka Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” oraz „Honorowego Członka Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności inwestycyjnej, społecznej, oświatowej i kulturalnej
oraz sportowo rekreacyjnej i gospodarczej;
2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; (wykreślono “Sądu Koleżeńskiego, ponieważ
nie ma już takiego organu w Spółdzielni)
3) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i
finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady
Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z
działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia
strat;
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej
jednostki organizacyjnej;
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
8) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni, nie wymienionych w § 140.
statutu;
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału
Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni oraz likwidacji
Spółdzielni;
10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
11) uchwalanie zmian statutu;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z
niego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz
występowania z nich;
14) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej; (wykreślono
“Sądu Koleżeńskiego, ponieważ nie ma już takiego organu w Spółdzielni)
16) przyznawanie, na wniosek Rady Nadzorczej, tytułów „Zasłużonego Członka Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” oraz „Honorowego Członka Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”;
17) podejmowanie uchwał o charakterze opinii, postulatów lub zaleceń, rozpatrywanie wniosków
oraz zajmowanie stanowisk w sprawach ważnych dla interesów Spółdzielni i jej członków,
zgłoszonych przez członków do Walnego Zgromadzenia.
(dopisano pkt. 17 z uwagi na odrzucenie przez Zarząd WSM do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie
wniosków i projektów uchwał złożonych przez członków Spółdzielni, w sprawach ważnych dla działania
Spółdzielni i istotnych dla interesu prawnego członków Spółdzielni)

§ 77.

§ 104.

1.
2.

3.
4.

5.

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie
roku obrachunkowego.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej jednej dziesiątej członków Spółdzielni.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu
jego zwołania.
W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby
mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie
nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w myśl postanowień ust. 2 mogą
również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie powinno
być zgłoszone pisemnie co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

1.
2.

3.
4.

5.

§ 105.

§ 78.
1.

2.

O czasie, miejscu i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich
członków oraz Związek Rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę
Spółdzielczą, na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części
Walnego Zgromadzenia. 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.
W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw,
uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Spółdzielni w
sposób określony w ust. 1 na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
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Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku
obrachunkowego.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej;
2) przynajmniej jednej dziesiątej członków Spółdzielni.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego
zwołania.
W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło
się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje
je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada
Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w myśl postanowień ust. 2 mogą również
żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie powinno być zgłoszone
pisemnie co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

1.

2.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków
Spółdzielni oraz Związek Rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę
Spółdzielczą, na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego
pierwszej części. 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 Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.
W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw,
uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Spółdzielni w sposób
określony w ust. 1 na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
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§ 106.

§ 79.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
8 1.

9.

Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad podanym do wiadomości członkom Spółdzielni w sposób określony § 78. Wyjątek od tej
zasady określa § 90 ust. 2.
Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego
Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość
ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach
likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań
likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej
jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich
części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, za uchwałą
głosowało ¾ ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i co najmniej 10 członków.
Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane
w siedzibie Spółdzielni na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego
Zgromadzenia.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 4, w
terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed
posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez
członków Spółdzielni.
Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokoły, które powinny być
podpisane przez przewodniczącego i sekretarza części Walnego Zgromadzenia.
1) W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia kolegium w składzie:
a) przewodniczący obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
b) sekretarze obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie
protokółów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, w którym podaje które
z projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały
przyjęte, a które nie zostały przyjęte, oraz ilość głosów za i przeciw przyjęciu każdej
z uchwał, w tym wyniki wyborów organów Spółdzielni.
2) Protokół, o którym mowa w pkt. 1, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze obrad
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
3) Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
Protokóły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni. Odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia
Zarząd przesyła w ciągu miesiąca Radzie Nadzorczej i Radom Osiedli.

§ 80.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie
jej organy.
Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w
interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do
sądu.
Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka
przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez
Radę Nadzorczą. W przypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania
sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu
sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek
nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu
tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż
przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy
w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia
bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz
wszystkich jej organów.

1.

Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków Spółdzielni.
Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu, posiadający mandaty, są uprawnieni do
głosowania. (dopisane w celu uściślenia)
2.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomości członkom Spółdzielni w sposób określony § 105. statutu. Wyjątek od tej
zasady określa § 118. ust. 2 statutu.
3.
Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub
statucie większość ogólnej liczby członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu
zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej
jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w głosowaniu uczestniczyło co
najmniej 3/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, członków Spółdzielni uczestniczących w
Walnym Zgromadzeniu, którym wydano mandaty. (dopisano w celu uściślenia)
4.
W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, uchwałę uważa się za podjętą,
jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą
opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków Spółdzielni
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni,
przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia
nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia
uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na
których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie co najmniej 3/4 ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,
którym wydano mandaty. (dopisano w celu uściślenia; zmieniono zgodnie z art. 83 ust. 9 usm,)
5.
Projekty uchwał, wnioski i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i co najmniej 10 członków
Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań lub wniosków,
powinny być wykładane w siedzibie Spółdzielni na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
6.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał, wnioski i żądania, o których mowa w ust. 5, w
terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
7.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed
posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
8.
Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i wniosków oraz poprawek zgłoszonych
przez członków Spółdzielni, a o których mowa w ust. 5. Uchwały i wnioski muszą być zgodne
z intencją wnioskodawcy. Zarząd Spółdzielni nie jest uprawniony do weryfikacji zgłoszonych
projektów uchwał, wniosków i żądań, pod kątem zasadności ich złożenia do rozpatrzenia przez
Walne Zgromadzenie, a dotyczących spraw Spółdzielni i członków Spółdzielni. (dopisano z
uwagi na odrzucenie przez Zarząd WSM do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wniosków
i projektów uchwał złożonych przez członków Spółdzielni, w sprawach ważnych dla działania
Spółdzielni i istotnych dla interesu prawnego członków Spółdzielni)
9.
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół Walnego Zgromadzenia członków
Spółdzielni, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
10. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie odbyło się w częściach:
1) z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokoły, które powinny być
podpisane przez przewodniczącego i sekretarza części Walnego Zgromadzenia;
2) w ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia kolegium w składzie:
a) przewodniczący obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia;
b) sekretarze obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
na podstawie protokółów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, sporządzą protokół
Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, w którym podaje, które z projektów uchwał
będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały przyjęte, a które nie zostały
przyjęte, oraz ilość głosów za i przeciw przyjęciu każdej z uchwał, w tym wyniki wyborów
organów Spółdzielni;
3) protokół, o którym mowa w pkt. 2, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze obrad
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
11. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
12. Protokóły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni. Odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd
przesyła w ciągu miesiąca Radzie Nadzorczej i Radom Osiedli.
§ 107.
1.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej
organy.
Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy
Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże
prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie
członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez
Radę Nadzorczą. W przypadku nieustanowienia pełnomocnika, sąd właściwy do rozpoznania
sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu
tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek Spółdzielni
nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni
od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka Spółdzielni o uchwale, nie później jednak niż
przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka Spółdzielni o uchwale, termin
sześciotygodniowy w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany
w statucie.
Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź
uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich
jej organów.

§ 81.

§ 108.

Tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia, przeprowadzania wyborów oraz podejmowania
innych uchwał, określa regulamin Walnego Zgromadzenia.

Tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia, przeprowadzania wyborów oraz podejmowania
innych uchwał, określa regulamin Walnego Zgromadzenia.

B.

Rada Nadzorcza

B.
§ 82.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
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Rada Nadzorcza
§ 109.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
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§ 83.

1.

11.
2.
1.
2.

3.
4.

§ 110.

Rada Nadzorcza składa się z 25 do 30 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie
obradujące w częściach na okres trzech lat w głosowaniu tajnym - spośród nieograniczonej
liczby członków Spółdzielni, zgłoszonych zgodnie z § 73 ust. 5 statutu:
1) przez Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni,
2) pisemnie na adres Zarządu Spółdzielni przez nie mniej niż 10 członków w terminie 14
dni przed datą odbycia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza może wypełniać swoje obowiązki jeżeli jej skład w okresie trwania
kadencji nie ulegnie zmniejszeniu poniżej 20 osób.
Liczbę miejsc mandatowych w poszczególnych okręgach wyborczych określa Rada
Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków posiadających prawa do lokali mieszkalnych w
poszczególnych okręgach wyborczych.
Kandydatów z poszczególnych Okręgów Wyborczych umieszcza się alfabetycznie na
oddzielnych listach.
Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne
Zgromadzenie.
W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek
ustania członkostwa w Spółdzielni bądź zmiany miejsca zamieszkania oznaczającej
naruszenie postanowienia ust. 1, na jego miejsce do końca okresu kadencji może być
wybrany członek na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Fakt utraty mandatu stwierdza
Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie, lecz nie mogą
zasiadać w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
Członek Rady Nadzorczej może być zawieszony w wykonywaniu obowiązków przez Radę
Nadzorczą przed upływem kadencji do najbliższego Walnego Zgromadzenia z przyczyn:
1) nieprzestrzegania ustaleń podjętych na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
2) nieprzestrzegania ustaleń podjętych na posiedzeniach Komisji której jest członkiem,
3) nieprzestrzegania obowiązujących w Spółdzielni przepisów wewnętrznych, w tym
regulaminów,
4) zalegania z opłatami za lokal,
5) działania sprzecznego z interesami Spółdzielni.

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie na osiedlu (dużo zieleni) przy ulicy Kochanowskiego, między Niedzielskiego, a Rudnickiego. Powierzchnia mieszkania 69,86 m2, balkon
11,30; miejsce postojowe na osiedlu w cenie mieszkania, WC oddzielnie, duża ładna kuchnia, IV piętro. Stan mieszkania bardzo dobry. Sprzedam z wyposażeniem
w cenie, cena korzystna. Tel. 504 149 360

Rada Nadzorcza składa się z 15 do 21 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na
okres trzech lat w głosowaniu tajnym - spośród nieograniczonej liczby członków Spółdzielni,
zgłoszonych:
1) przez Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni;
2) pisemnie na adres Zarządu Spółdzielni przez nie mniej niż 30 członków Spółdzielni
w terminie 15 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej
części.
2.
Rada Nadzorcza może wypełniać swoje obowiązki jeżeli jej skład w okresie trwania kadencji
nie ulegnie zmniejszeniu poniżej 14 osób. (z uwagi na rangę organu - Rady Nadzorczej zwiększono liczbę osób zgłaszających kandydata na członka Rady Nadzorczej)
3. Liczbę miejsc mandatowych w Radzie Nadzorczej dla poszczególnych osiedli Rada Nadzorcza
określa proporcjonalnie do liczby członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali
mieszkalnych w danych osiedlu.
4.. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach Rada Nadzorcza ustala
ilość mandatów przypadających dla poszczególnych Okręgów Wyborczych, o których
mowa w § 101. ust. 4 statutu, proporcjonalnie do liczby członków Spółdzielni posiadających
prawa do lokali mieszkalnych w danym Okręgu Wyborczym. § 110. ust. 2 statutu stosuje się
odpowiednio.
5. Kandydatów z poszczególnych osiedli lub Okręgów Wyborczych umieszcza się alfabetycznie na
oddzielnych listach.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu. (dopisano
zgodnie z art. 45 § 4 - prawa spółdzielczego)
7. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania
członkostwa w Spółdzielni bądź zmiany miejsca zamieszkania oznaczającej naruszenie
postanowienia ust. 2, na jego miejsce do końca okresu kadencji może być wybrany członek
Spółdzielni na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ust. 6. Fakt utraty mandatu
stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu na liście wyborczej zgłoszonych było więcej kandydatów do
Rady Nadzorczej niż mandatów z danego osiedla lub Okręgu Wyborczego, w przypadku sytuacji
opisanych w ust. 6, w skład Rady do końca kadencji może wejść osoba, która uzyskała kolejno
największą liczbę głosów przyjmując za podstawę protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Przy równej liczbie głosów na kilku kandydatów, decyduje losowanie przeprowadzone na
posiedzeniu Rady w obecności zainteresowanych.
9. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
(zmieniono ust. 8 w brzmieniu art. 82 ust. 3 usm)
(wykreślono dotychczasowy ust. 5 - zgodnie z art. 56 § 3 i § 4 - Prawa spółdzielczego członek
Rady Nadzorczej może być zawieszony i ewentualnie później odwołany przez WZ tylko
z powodów określonych w tym przepisie - w statucie § 115 ust. 1 i 2;, dotychczasowe przyczyny
są rozszerzone w stosunku do ustawy i stanowią zbyt łatwą podstawę zawieszenia; dodano ust.
7, podobnie jak w Radzie Osiedla, w celu uniknięcia długotrwałego i złożonego dla mieszkańców
trybu związanego z wyborem członków Rady Nadzorczej; zmieniono numerację ustępów;
dostosowano treść w związku z dopuszczeniem możliwości odbywania Walnego Zgromadzenia
w całości)
1.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

oferuje do sprzedaży mieszkania w nowych inwestycjach
Niedzielskiego 2 II etap
3-pokojowe 64,94 m2 – 79,57 m2
4-pokojowe 83,11 m2, 126,74 m2
Średni członkowski koszt m2
– 5616,00 zł (brutto)
Miejsce postojowe
– 29 160,00 zł (brutto)
Lokale użytkowe o powierzchni
użytkowej 72,63 m2 – 91,77 m2
Średni członkowski koszt m2
– 7687,50 zł (brutto)
Saperska 3
3-pokojowe 72,5 m2, 80,00 m2,
83,2 m2, 92,00 m2
4-pokojowe – 91,7 m2
Członkowski koszt m2
powierzchni przeliczeniowej
– 8094,84 zł (brutto)
Miejsce postojowe
– 32 383,26 zł (brutto)
Miejsca postojowe Saperska 3
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
posiada do sprzedaży wolne miejsca
postojowe znajdujące się w hali
garażowej na parterze budynku
przy ul. Saperska 3.
Miejsce postojowe
– 36 880,94 zł (brutto)
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Planowane inwestycje
Budowa zespołów mieszkaniowych:
Wrzeciono/Lindego
Talarowa w rejonie Urzędu Dzielnicy Białołęka
Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę internetową Spółdzielni
www.wsmzoliborz.pl oraz do biura Zarządu WSM, ul. Elbląska 14 (pok. 108),
tel. (22) 561 34 19.
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§ 84.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) określanie ogólnych założeń do rocznych planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni
oraz uchwalanie zbiorczych planów i programów działalności społeczno-kulturalnej na
podstawie uchwalonych planów jednostek organizacyjnych Spółdzielni,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań
społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez
Spółdzielnię praw członkowskich,
c) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
d) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków
organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu
lub innej jednostki organizacyjnej, przyjęcia w administrację budynków nie stanowiących
własności Spółdzielni,
4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
5) zaliczanie członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
określanie liczby mandatów w Radzie Nadzorczej przypadających na każdy Okręg
Wyborczy oraz liczby członków Rad Osiedli wybieranych przez poszczególne Zebrania
Mieszkańców Członków Spółdzielni,
6) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
7) rozpatrywanie
odwołań
od
decyzji
Zarządu
w
ramach
postępowania
wewnątrzspółdzielczego,
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
9) opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu
Zgromadzeniu, projektów zmian statutu i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do
zatwierdzenia,
10) podejmowanie uchwał w związku z wynikami lustracji przeprowadzanych przez
uprawnione organy i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
11) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki
kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
12) uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale i zasad
rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni,
13) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków
Spółdzielni,
14) uchwalanie regulaminów:
- Zarządu,
- Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni,
- Rady Osiedla,
- przydziału i zamiany lokali,
- używania lokali i zasad porządku domowego,
- budowy, przydziału i używania garaży i miejsc postojowych,
- funduszu społeczno-kulturalnego,
- przyznawania tytułu „Zasłużonego Członka WSM w Warszawie”, „Zasłużonego
Pracownika WSM w Warszawie” oraz „Honorowego Członka WSM w Warszawie”,
a także innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Zarządu, przy czym przed uchwaleniem regulaminów i ich zmiany
Rada Nadzorcza zasięga opinii Rad Osiedli,
15) zgłaszanie wniosków o przyznanie tytułów „Zasłużonego Członka Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” i „Honorowego Członka Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”,
16) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie
członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
17) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz
występowania z nich,
18) wyrażanie zgody na powoływanie i rozwiązywanie organizacji gospodarczych,
19) przyznawanie, na wniosek Zarządu, tytułu „Zasłużony Pracownik WSM w Warszawie”.
Do reprezentowania Spółdzielni w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 16 uprawnieni są
łącznie dwaj członkowie Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady lub jego zastępca.
Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień,
przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni
przeprowadzanej przez uprawnione organy.
Rada Nadzorcza rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane w sprawach Spółdzielni przez
Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni i Rady Osiedli, a o sposobie ich wykorzystania
powiadamia zgłaszających.
Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności Rad Osiedli, rozpatruje zgłaszane w tym
zakresie wnioski i skargi. Rada Nadzorcza uprawniona jest do uchylania uchwał Rad Osiedli
niezgodnych z przepisami prawa, statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady
Nadzorczej.
Rada Nadzorcza, uchwalając plan gospodarczo-społeczny Spółdzielni, jest obowiązana
uwzględnić projekty planów osiedli uchwalone przez Rady Osiedli i może do nich wprowadzić
tylko takie zmiany, których konieczność wynika z przepisów prawa, statutu, uchwał Walnego
Zgromadzenia lub gdy projekt planu nie zapewnia wewnętrznego rozrachunku gospodarczego
danego osiedla.

§ 111.
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) opracowanie ogólnych założeń do rocznego planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni;
2) uchwalanie planu gospodarczo - finansowego i programu działalności społecznej, oświatowej
i kulturalnej oraz spotowo - rekreacyjne na podstawie uchwalonych planów przez Rady
Osiedli i jednostki organizacyjne Spółdzielni; (dotychczasowy ust. 1 podzielono na ust. 1 i 2
w celu podkreślenia ważności zadań w nim zawartych)
3) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społecznogospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię
praw członkowskich;
c) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
d) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów
Spółdzielni i poszczególnych jej członków;
4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu
lub innej jednostki organizacyjnej, przyjęcia w administrację budynków nie stanowiących
własności Spółdzielni;
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
6) zaliczanie członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w
przypadku, gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, określanie liczby mandatów
w Radzie Nadzorczej przypadających na każde osiedle lub Okręg Wyborczy oraz liczby
członków Rad Osiedli wybieranych przez poszczególne Zebrania Mieszkańców Członków
Spółdzielni; (treść dostosowano do możliwości odbywania walnego Zgromadzenia także w
całości)
7) wybór i odwoływanie członków Zarządu;
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego;
9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
10) opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu
Zgromadzeniu, projektów zmian statutu i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do
zatwierdzenia;
11) podejmowanie uchwał w związku z wynikami lustracji przeprowadzanych przez uprawnione
organy i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych;
12) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki
kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
13) uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale i zasad rozliczania
kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni;
14) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni;
15) uchwalanie regulaminów:
a) Zarządu;
b) Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni;
c) Rady Osiedla;
d) przydziału i zamiany lokali;
e) używania lokali i zasad porządku domowego;
f)
budowy, przydziału i używania garaży i miejsc postojowych;
g) działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz sportowo – rekreacyjnej;
h) przyznawania tytułu „Zasłużonego Członka WSM w Warszawie”, „Zasłużonego
Pracownika WSM w Warszawie” oraz „Honorowego Członka WSM w Warszawie”,
a także innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Zarządu, przy czym przed uchwaleniem regulaminów i ich zmiany Rada
Nadzorcza zasięga opinii Rad Osiedli sporządzonej na piśmie, (tiret zamieniono na litery
zgodnie z techniką legislacji oraz dodano na końcu pkt. 15 lit. „sporządzonej na piśmie” w celu
potwierdzenia zaopiniowania danego regulaminu przez Rady Osiedla oraz zgłoszonych uwag
i wniosków)
16) zgłaszanie wniosków o przyznanie tytułów „Zasłużonego Członka Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” i „Honorowego Członka Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Warszawie”;
17) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią
a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz
reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach;
18) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz
występowania z nich;
19) wyrażanie zgody na powoływanie i rozwiązywanie organizacji gospodarczych;
20) przyznawanie, na wniosek Zarządu, tytułu „Zasłużony Pracownik WSM w Warszawie”.
2. Rada Nadzorcza, uchwalając plan gospodarczo-społeczny Spółdzielni, jest obowiązana
uwzględnić projekty planów osiedli uchwalone przez Rady Osiedli i może do nich wprowadzić
tylko takie zmiany, których konieczność wynika z przepisów prawa, statutu, uchwał Walnego
Zgromadzenia lub gdy projekt planu nie zapewnia wewnętrznego rozrachunku gospodarczego
danego osiedla.
3. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień,
przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej
przez uprawnione organy.
5. Rada Nadzorcza rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane w sprawach Spółdzielni przez Zebrania
Mieszkańców Członków Spółdzielni i Rady Osiedli, a o sposobie ich wykorzystania powiadamia
zgłaszających.
6. Rada Nadzorcza uprawniona jest do uchylania uchwał Rad Osiedli niezgodnych z przepisami prawa,
statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 30 dni
od daty powzięcia informacji o jej podjęciu. Rada Nadzorcza rozpatruje zgłaszane skargi i wnioski
dotyczące działalności Rad Osiedli.
7. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad polityką informacyjną Spółdzielni. (dodano w
związku z funkcją sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółdzielni przez Radę
Nadzorczą)
8. Do reprezentowania Spółdzielni w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. 17 uprawnieni są łącznie
dwaj członkowie Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady lub jego zastępca.
(zmieniona kolejność - ust. 7 jako 2, ust. 2 jako 8; zmieniona treść ust. 6 - oceny działalności RO
powinien dokonywać organ, który wybiera RO tj. Zebranie Mieszkańców)
1.
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§ 85.

§ 112.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, dwóch jego zastępców,
sekretarza oraz powołuje komisje:
Rewizyjną,
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
Członkowsko-Mieszkaniową,
Inwestycyjną,
Organizacyjno-Samorządową.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący komisji
stałych, wymienionych w ust. 1 stanowią jej prezydium. Prezydium winno odzwierciedlać
reprezentację osiedli.
10. Osoby pełniące funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy i sekretarza mogą ją
pełnić – w razie ponownego wyboru, nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady.
11. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium Rady z zadaniem organizacji pracy Rady oraz
powołuje komisje:
1) Rewizyjną;
2) Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
3) Członkowsko-Mieszkaniową;
4) Inwestycyjną;
5) Organizacyjno-Samorządową.
(dopisano zgodnie z § 3 art. 46 ustawy – Prawo spółdzielcze – informacja o powołaniu prezydium
rady musi być zawarta w statucie; w ust. 1 zmieniono tiret na litery, zgodnie z techniką legislacji)
2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powołać inne komisje stałe oraz czasowe do opracowania
określonego zagadnienia lub przeprowadzenia zadań określonych przez Radę.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący komisji, o których
mowa w ust. 1 i 2 stanowią jej prezydium.
(dodano ust. 2 w związku z wynikającymi potrzebami w czasie pracy Rady Nadzorczej powołania
takich Komisji; w nowym ust. 3 wykreślono ostatnie zdanie „Prezydium winno odzwierciedlać
reprezentację osiedli”, ponieważ mogą być sytuacje, jak w obecnej kadencji Rady Nadzorczej, że
nie będzie możliwe odzwierciedlenie w składzie prezydium reprezentacji osiedli w związku z brakiem
kandydatów do prezydium z danego osiedla; wyrażenia „winno, powinno, należy” są funktorami
normotwórczymi, które w języku prawniczym określają obowiązek, a który w przypadku prezydium
Rady Nadzorczej nie zawszę będzie możliwy do spełnienia; ponadto wprowadzanie takiego zapisu nie
jest konieczne, ponieważ w § 15 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadzono zapis dotyczący
zapraszania przez przewodniczącego do uczestnictwa w posiedzeniach prezydium przedstawiciela
osiedla spośród członków Rady w przypadku braku w prezydium reprezentanta tego osiedla, została
zatem zabezpieczona kwestia reprezentowania osiedli w prezydium; nie jest zasadne wprowadzanie
postanowień nie zawsze możliwych do wypełnienia, zapis będzie martwy)
4. Rada Nadzorcza powołuje redaktora naczelnego oraz Radę Programową „Życia WSM”, w skład
której wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
(dodano nowy ust. 4 z uwagi na funkcję nadzorczą i kontrolną Rady Nadzorczej działalności
Spółdzielni, która winna obejmować także informacje publikowanie w „Życiu WSM” pod kątem
ich rzetelności i wiarygodności; wykreślono dotychczasowy ust. 3; dotychczasową treść ust. 4
wykreślono, ponieważ zawarta został w ust. 1;)

8.

§ 86.

§ 113.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania
członków Zarządu, które dokonywane są w głosowaniu tajnym. Na żądanie jednej dziesiątej
członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu przewodniczący zarządza tajne głosowanie
również w innych sprawach.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania
członków Zarządu, które dokonywane są w głosowaniu tajnym. Na żądanie jednej dziesiątej członków
Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w
innych sprawach.

§ 87.
1.

2.

3.
4.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz
osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej
Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec
Spółdzielni lub świadczyć dla niej usług, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub
członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec
Spółdzielni lub świadczących dla niej usług.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz
powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazów określonych w ust. 1 lub
2 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności.
W przypadku przewidzianym w ust. 3 Walne Zgromadzenie na najbliższych obradach rozstrzyga
o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§ 114.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby
pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do
drugiego stopnia linii bocznej. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest
nieważna. W przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w czasie kadencji, ustaje członkostwo
w Radzie Nadzorczej. (dopisano zgodnie z art.82 ust. 2 usm. oraz w związku z koniecznością
jednoznacznego uregulowania tej kwestii)
2. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni
lub świadczyć dla niej usług, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz
przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub świadczących
dla niej usługi.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz
powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazów określonych w ust. 2, Rada
może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
4. W przypadku przewidzianym w ust. 3 Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie najpóźniej
2 miesięcy od podjęcia przez radę Nadzorczą uchwały o zawieszeniu członka Rady nadzorczej w
celu rozstrzygnięcia o uchyleniu bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
(zmieniono zapis o terminie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w celu jak najszybszego
rozstrzygnięcia sprawy. zawieszenia członka Rady Nadzorczej, aby zawieszony członek Rady nie
musiał czekać np. prawie rok jeśli będzie odwołany po Walnym Zgromadzeniu w danym roku, na kolejne
Zgromadzenie zwołane w roku następnym)
1.

§ 115.

§ 871.
1.

2.

Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej organów
przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1) przewodniczącemu Rady Nadzorczej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o
którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
2) pozostałym członkom Prezydium Rady Nadzorczej 90% minimalnego wynagrodzenia
za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) pozostałym członkom Rady Nadzorczej 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o
którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
1) Za nieobecność na zaplanowanych posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej organów
wynagrodzenie ulega zmniejszeniu za każdą nieobecność proporcjonalnie do ilości
odbytych spotkań.
2) W przypadku nieobecności na wszystkich posiedzeniach w danym miesiącu wynagrodzenie
nie przysługuje.

§ 88.
Regulamin Rady Nadzorczej określa tryb jej obradowania i podejmowania uchwał oraz inne
sprawy organizacyjne Rady, jej prezydium i komisji.
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Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje ryczałtowe
wynagrodzenie miesięczne bez względu na ilość posiedzeń w wysokości:
1) przewodniczącemu Rady Nadzorczej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.
nr 200 poz. 1679 ze zm.);
2) zastępcom przewodniczącego, sekretarzowi oraz przewodniczącym komisji Rady Nadzorczej
90% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200 poz. 1679 ze zm.);
3) pozostałym członkom Rady Nadzorczej 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.
nr 200 poz. 1679 ze zm.).
(w ust. 1 wykreślono „jej organów” ponieważ komisje nie są organami Rady Nadzorczej i wpisano
„bez względu na ilość posiedzeń” zgodnie z art. 82 ust. 1 usm; w ust. 2 zamiast „pozostałym członkom
Prezydium” wymieniono członków Prezydium)
2. Za nieobecność na zaplanowanych posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie ulega
zmniejszeniu za każdą nieobecność proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń. W przypadku
nieobecności na wszystkich posiedzeniach w danym miesiącu wynagrodzenie nie przysługuje.
(w ust. 2 połączono dotychczasowe pkt. 1 i 2 w związku z brakiem wprowadzenia do punktowania, co jest
niezgodne z techniką legislacji; wykreślono wyrazy „jej organów”, ponieważ komisje nie są organami)

1.

§ 116.
Regulamin Rady Nadzorczej określa tryb jej obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy
organizacyjne Rady, w tym skład prezydium. (dopisano „w tym skład prezydium” celem wskazania, że w
tej regulacji wymieniony jest szczegółowo skład prezydium)
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C.

Zarząd

C.
§ 89.

1.
2.

3.

1.
2.

§ 117.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd kieruje działalnością poszczególnych osiedli poprzez swoich pełnomocników,
zatrudniając ich na stanowisku dyrektorów osiedli. Zarząd udziela i cofa pełnomocnictwa
dyrektorom osiedli w uzgodnieniu z radami osiedli. Cofnięcie pełnomocnictwa skutkuje
wypowiedzeniem umowy.
Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w statucie dla innych organów
Spółdzielni należy do Zarządu.
§ 90.

1.
2.

Zarząd składa się z trzech osób. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera
w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza.
Członek Zarządu może w każdej chwili zostać odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto
Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium,
w tym przypadku nie stosuje się postanowień § 79 ust. 2. Odwołanie wymaga pisemnego
uzasadnienia.

1. Zarząd składa się z trzech osób wybranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym spośród
kandydatów wyłonionych w drodze ogłoszonego konkursu, po przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej.
2. Członek Zarządu może w każdej chwili zostać odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto Walne
Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, w tym
przypadku nie stosuje się postanowień § 106 ust. 2 statutu.
(zmieniono treść ust. 1 w związku z wprowadzeniem konieczności przeprowadzenia konkursu w celu
wyboru członka Zarządu)

3.

Zarząd składa sprawozdania z działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
Zarząd rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane w sprawach Spółdzielni przez Zebrania
Mieszkańców i o sposobie ich wykorzystania powiadamia właściwe Zebranie.

§ 119.
1.
2.

2.
3.

Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwał w następujących sprawach:
1) przyjmowania w poczet członków i skreśleń z rejestru członków w przypadkach
określonych w § 18,
2) inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących,
3) nabywania, zbywania lub likwidacji środków trwałych,
4) gospodarowania zasobami finansowymi Spółdzielni,
5) zawierania umów, nakładających na Spółdzielnię zobowiązania majątkowe,
6) wynajmowania lokali,
7) określania dla osiedli i innych zakładów Spółdzielni wytycznych do projektów planów
gospodarczo-finansowych w ramach ogólnych założeń określonych przez Radę
Nadzorczą,
8) ustalania zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni i wprowadzania regulaminów
pracy,
9) podziału zasobów Spółdzielni na nieruchomości (kierując się zasadą, że winny to być
nieruchomości jednobudynkowe, a nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona
tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie,
lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi
publicznej lub wewnętrznej),
10) określanie wysokości kosztów dostarczania dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1
pkt 9.
Uchwały Zarządu w zakresie ust. 1, przekraczające wartość lub zakres określone w regulaminie
Zarządu, wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej
sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni.

1.

2.
3.

§ 93.
1.
2.

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek
Zarządu i osoba do tego przez Zarząd upoważniona /pełnomocnik/.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni
osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
§ 94.

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do
dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością
gospodarczą jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub
czynności szczególnych.

Zarząd składa sprawozdania z działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
Zarząd rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane w sprawach Spółdzielni przez Zebrania Mieszkańców
i o sposobie ich wykorzystania powiadamia właściwe Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni.
§ 120.

§ 92.
1.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd kieruje działalnością poszczególnych osiedli poprzez swoich pełnomocników, zatrudniając
ich na stanowisku dyrektorów osiedli. Zarząd udziela i cofa pełnomocnictwa dyrektorom osiedli w
uzgodnieniu z radami osiedli. Cofnięcie pełnomocnictwa skutkuje wypowiedzeniem umowy.
Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w statucie dla innych organów Spółdzielni
należy do Zarządu.
§ 118.

§ 91.
1.
2.

Zarząd

Decyzje Zarządu są podejmowane w formie uchwał w następujących sprawach:
1) przyjmowania w poczet członków Spółdzielni i skreśleń z rejestru członków Spółdzielni w
przypadkach określonych w § 19. statutu;
2) inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących;
3) nabywania, zbywania lub likwidacji środków trwałych;
4) gospodarowania zasobami finansowymi Spółdzielni;
5) zawierania umów, nakładających na Spółdzielnię zobowiązania majątkowe;
6) wynajmowania lokali;
7) określania dla osiedli i innych zakładów Spółdzielni wytycznych do projektów planów
gospodarczo-finansowych w ramach ogólnych założeń określonych przez Radę Nadzorczą;
8) ustalania zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni i wprowadzania regulaminów pracy;
9) podziału zasobów Spółdzielni na nieruchomości (kierując się zasadą, że winny to być
nieruchomości jednobudynkowe, a nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona
tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub
działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej
lub wewnętrznej, a wydzielona nieruchomość spełnia charakter działki budowlanej oraz
wydzielenie nieruchomości, której Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym gruntu); (uzupełniono pkt. 9 dostosowując do zasad podziału geodezyjnego
określonych w art. 40 i 41 usm)
10) określanie wysokości kosztów dostarczania dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt
9 statutu.
Uchwały Zarządu w zakresie ust. 1, przekraczające wartość lub zakres określone w regulaminie
Zarządu, wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie
dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni.
§ 121.

1.
2.

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i
osoba do tego przez Zarząd upoważniona (pełnomocnik).
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby
upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
§ 122.

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do
dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością
gospodarczą jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub
czynności szczególnych.

§ 95.

§ 123.

Regulamin Zarządu określa podział czynności między członkami Zarządu, rodzaj spraw
zastrzeżonych do decyzji kolegialnych oprócz wymienionych w § 92 ust. 1, tryb obradowania i
podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Zarządu.

Regulamin Zarządu określa podział czynności między członkami Zarządu, rodzaj spraw
zastrzeżonych do decyzji kolegialnych oprócz wymienionych w § 120. ust. 1 statutu, tryb obradowania i
podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Zarządu.

§ 96.

§ 124.

Do członków Zarządu stosuje się przepisy § 87 ust. 1 i 2.

Do członków Zarządu stosuje się przepisy § 114. ust. 2 statutu.

§ 125.

§ 961.
1.

2.
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Członek Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni,
chyba że nie ponosi winy.
Odpowiedzialność karną za działania na szkodę Spółdzielni oraz działania naruszające
obowiązki określone w Prawie Spółdzielczym - określają art. 267a – 267d Prawa Spółdzielczego.

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni,
chyba że nie ponosi winy.
2. Odpowiedzialność karną za działania na szkodę Spółdzielni oraz naruszające obowiązki określone
w ustawie - Prawo Spółdzielcze - określają art. 267b – 267d Prawa Spółdzielczego.
(wykreślono art. 267a i wpisano „267b”, ponieważ art. 267a został uchylony ustawą o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2011r., która weszła w życie 13 lipca 2011r.
- art. 2 tej ustawy (Dz. U. Nr 133, poz. 767)
3. Członek Zarządu podlega karze grzywny, jeżeli wbrew obowiązkowi dopuszcza się tego, że
Spółdzielnia:
1) nie udostępnia członkowi Spółdzielni odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art.
81 usm;
2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18
ust. 4 usm.
tj. za czyny określone w art. 273 usm.
(dopisano ust. 3 zgodnie z art. 273 usm)
1.
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D.

Rady Osiedli

D.

§ 97.

1.
2.

Rada Osiedla jest organem Spółdzielni sprawującym nadzór i kontrolę społeczną nad
działalnością administracji osiedla.
Rada Osiedla reprezentuje wobec właściwych terenowych organów administracji państwowej
i samorządowej opinię mieszkańców w sprawach osiedla.

§ 126.

Rada Osiedla jest organem Spółdzielni sprawującym nadzór i kontrolę społeczną nad działalnością
administracji osiedla.
2.
Rada Osiedla reprezentuje wobec pozostałych organów Spółdzielni oraz właściwych organów
administracji publicznej - rządowej i samorządowej opinię mieszkańców w sprawach osiedla.
(w ust. 2 dopisano “pozostałych organów Spółdzielni”, ponieważ Rada Osiedla faktycznie wypełnia
tę funkcję, co dotychczas nie zostało unormowane; wykreślono “terenowych organów administracji
państwowej i samorządowej”, ponieważ takich organów już nie ma i wpisano “organów administracji
publicznej - rządowej i samorządowej”)
1.

§ 98.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Rada Osiedla składa się z 5-30 osób wybranych w głosowaniu tajnym na okres trzech lat przez
Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni spośród członków Spółdzielni zaliczonych przez
Radę Nadzorczą do jednej części Walnego Zgromadzenia.
Rada Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, w miarę potrzeb dwóch jego
zastępców, sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady Osiedla, którzy tworzą
jej prezydium.
Członek Rady Osiedla może być odwołany przed upływem kadencji przez Zebranie
Mieszkańców Członków Spółdzielni, które go wybrało.
W razie ustąpienia członka Rady Osiedla, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania
członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca okresu kadencji może być wybrany
członek na najbliższym Zebraniu Mieszkańców Członków Spółdzielni.
Ustępujący członkowie Rady Osiedla mogą być wybrani ponownie.
Przepis § 87 stosuje się odpowiednio.

§ 127.

Rada Osiedla składa się z 5-20 osób wybranych w głosowaniu tajnym na okres trzech lat przez
Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni spośród członków Spółdzielni z danego osiedla.
Liczbę członków Rady Osiedla ustala Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni. (ust. 1
dostosowano do możliwości odbywania Walnego Zgromadzenia także w całości oraz w celu
uproszczenia zapisu)
2. Rada Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, w miarę potrzeb dwóch jego zastępców,
sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady Osiedla, którzy tworzą jej prezydium.
3. Członek Rady Osiedla może być odwołany przed upływem kadencji przez Zebranie Mieszkańców
Członków Spółdzielni, które go wybrało.
4. W razie ustąpienia członka Rady Osiedla, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania
członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca okresu kadencji może być wybrany członek
na najbliższym Zebraniu Mieszkańców Członków Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli na Zebraniu Mieszkańców na liście wyborczej zgłoszonych było więcej kandydatów do Rady
Osiedla niż mandatów, w przypadku sytuacji opisanych w ust. 4, w skład Rady do końca kadencji
może wejść osoba, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów przyjmując za podstawę
protokół komisji skrutacyjnej. Przy równej liczbie głosów na kilku kandydatów, decyduje losowanie
przeprowadzone na posiedzeniu Rady w obecności zainteresowanych. (dopisano ust. 5 zgodnie
z § 2 Regulaminu Rady Osiedla)
6. Ustępujący członkowie Rady Osiedla mogą być wybrani ponownie.
(zmiana numeracji dotychczasowych ust. 5 i 6 w związku z dopisaniem ust. 5; wykreślono dotychczasowy
ust.6, ponieważ wprowadzono § 133, w którym zawarte są odpowiednie postanowienia, zatem odesłanie
do § 115 - d. 87 jest bezprzedmiotowe)
1.

§ 128.

§ 99.

1.

2.

3.
4.

Do zakresu działania Rady Osiedla należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych osiedla i programów działalności
społecznej w osiedlu w ramach ogólnych założeń uchwalonych przez Radę Nadzorczą,
2) uchwalanie wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach
wynikających z uchwalonego przez Radę Osiedla planu gospodarczo-finansowego,
3) ustalanie zasad i terminów realizacji przez administracje osiedla zadań wynikających
z planu gospodarczo-finansowego oraz wykonywanie bieżącej kontroli nad realizacją i
podejmowaniem uchwał w sprawie rozliczenia okresowego niedoborów,
4) uchwalanie struktury organizacyjnej administracji osiedla,
5) ocena pracy dyrekcji osiedla oraz uzgadnianie powołania i odwołania dyrekcji osiedla
przez Zarząd,
6) zgłaszanie do Rady Nadzorczej i Zarządu wniosków w sprawach osiedla oraz opiniowanie
projektów uchwał w tych sprawach,
7) inicjowanie i organizowanie pomocy i opieki społecznej na terenie osiedla oraz
powoływanie i organizowanie niezbędnych form działalności członków,
8) popieranie inicjatyw społecznych w zakresie krzewienia kultury współżycia mieszkańców
i organizowanie społecznych komisji pojednawczych,
9) organizowanie akcji społecznych mieszkańców na rzecz osiedla,
10) występowanie do Zarządu z wnioskiem zwołania Zebrania Mieszkańców Członków
Spółdzielni w sprawach określonych w pkt. 1-9,
11) opiniowanie wniosków o ułatwienia w spłacie zaległych opłat z tytułu używania lokali
i badanie przyczyn powstania i realnej możliwości spłat tych zadłużeń oraz składanie
wniosków w tym zakresie.
Rada Osiedla rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane w sprawach osiedla przez Zebrania
Mieszkańców Członków Spółdzielni i o sposobie ich wykorzystania powiadamia właściwe
Zebranie Mieszkańców.
Rada Osiedla składa raz w roku sprawozdanie ze swej działalności na Zebraniach Mieszkańców
Członków Spółdzielni osiedla.
Przedstawiciele Rady Osiedla biorą udział w charakterze obserwatorów w postępowaniu
przetargowym na roboty remontowe i konserwacyjne.

§ 100.

Rada Osiedla może powoływać Komitety Kolonii, określając zakres ich kompetencji.

ŻYCIE WSM Luty 2014

Rady Osiedli

Do zakresu działania Rady Osiedla należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych osiedla i programów działalności społecznej,
oświatowej i kulturalnej oraz sportowo - rekreacyjnej w osiedlu w ramach ogólnych założeń
uchwalonych przez Radę Nadzorczą;
2) uchwalanie wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach
wynikających z uchwalonego przez Radę Osiedla planu gospodarczo-finansowego;
3) ustalanie zasad i terminów realizacji przez administracje osiedla zadań wynikających
z planu gospodarczo-finansowego oraz wykonywanie bieżącej kontroli nad realizacją i
podejmowaniem uchwał w sprawie rozliczenia okresowego niedoborów;
4) uchwalanie struktury organizacyjnej administracji osiedla;
5) ocena pracy dyrektora osiedla, zastępcy dyrektora i głównego księgowego oraz opiniowanie
powołania i odwołania dyrektora osiedla, zastępcy dyrektora i głównego księgowego przez
Zarząd; (sprecyzowano stosowane dotychczas potoczne pojęcie „dyrekcji”, które w tej
regulacji w znaczeniu potocznym nie powinno występować)
6) zgłaszanie do Rady Nadzorczej i Zarządu wniosków w sprawach osiedla oraz opiniowanie
projektów uchwał w tych sprawach;
7) inicjowanie i organizowanie pomocy i opieki społecznej na terenie osiedla oraz powoływanie
i organizowanie niezbędnych form działalności członków Spółdzielni;
8) popieranie inicjatyw społecznych w zakresie krzewienia kultury współżycia mieszkańców i
organizowanie społecznych komisji pojednawczych;
9) organizowanie akcji społecznych mieszkańców na rzecz osiedla;
10) występowanie do Zarządu z wnioskiem zwołania Zebrania Mieszkańców Członków
Spółdzielni w sprawach określonych w pkt. 1-9;
11) opiniowanie wniosków o ułatwienia w spłacie zaległych opłat z tytułu używania lokali
i badanie przyczyn powstania i realnej możliwości spłat tych zadłużeń oraz składanie
wniosków w tym zakresie.
2.
Rada Osiedla rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane w sprawach osiedla przez Zebrania
Mieszkańców Członków Spółdzielni i o sposobie ich wykorzystania powiadamia właściwe Zebranie
Mieszkańców.
3.
Rada Osiedla składa raz w roku sprawozdanie ze swej działalności na Zebraniach Mieszkańców
Członków Spółdzielni osiedla.
4.
Przedstawiciele Rady Osiedla biorą udział w charakterze obserwatorów z głosem doradczym
(opiniującym) w postępowaniu przetargowym na roboty remontowe i konserwacyjne.
(w ust. 4 dopisano „głosem doradczym (opiniującym)”, z uwagi na to, że dotychczasowa forma
uczestnictwa jest niewystarczająca, poprzez samą obserwację członkowie tylko biernie mogą brać udział
w postępowaniu przetargowym, w którym zdarza się wybór nieodpowiedniej firmy, a wydatkowane są
środki członków Spółdzielni)
1.

§ 129.

Rada Osiedla może powoływać Komitety Kolonii, określając zakres ich kompetencji.
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§ 130.

§ 1001.
1.

2.

3.

Członkom Rady Osiedla za udział w posiedzeniach Rady Osiedla i jej organów przysługuje
ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1) przewodniczącemu Rady Osiedla 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) pozostałym członkom Prezydium Rady Osiedla 70% minimalnego wynagrodzenia
za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) pozostałym członkom Rady Osiedla 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1) Za nieobecność na zaplanowanych posiedzeniach Rady Osiedla i jej organów
wynagrodzenie ulega zmniejszeniu za każdą nieobecność proporcjonalnie do ilości
odbytych spotkań.
1) W przypadku nieobecności na wszystkich posiedzeniach w danym miesiącu wynagrodzenie
nie przysługuje.
Rada Osiedla może podjąć decyzję o obniżeniu wysokości ryczałtowego wynagrodzenia,
określonej w ust. 1.

Członkom Rady Osiedla za udział w posiedzeniach Rady Osiedla i jej komisji przysługuje ryczałtowe
wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1) przewodniczącemu Rady Osiedla 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200
poz. 1679 ze zm.);
2) pozostałym członkom Prezydium Rady Osiedla 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o
którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. nr 200 poz. 1679 ze zm.);
3) pozostałym członkom Rady Osiedla 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.
nr 200 poz. 1679 ze zm.).
2. Za nieobecność na zaplanowanych posiedzeniach Rady Osiedla i jej komisji wynagrodzenie ulega
zmniejszeniu za każdą nieobecność proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń. W przypadku
nieobecności na wszystkich posiedzeniach w danym miesiącu wynagrodzenie nie przysługuje.
(w ust. 1 i 2 „organów” zamieniono na „komisje”, ponieważ komisje nie są organami Rady Osiedla; w
ust. 2 połączono treść pkt. 1 i 2 w związku z brakiem wprowadzenia do punktowania, co jest niezgodne
z techniką legislacji)
3. Rada Osiedla może podjąć decyzję o obniżeniu wysokości ryczałtowego wynagrodzenia, określonej
w ust. 1. Powrót do wysokości wynagrodzenia, określonego w ust. 1 może nastąpić dopiero przy
uchwalaniu planu gospodarczo-finansowego osiedla na następny rok, począwszy od dnia 1 stycznia
roku, na który uchwalany jest plan.
(uzupełniono treść ust. 3 w związku z występującymi przypadkami zmiany przez Rady Osiedli obniżonego
wynagrodzenia na wyższe w trakcie realizacji planu)
1.

§ 101.

§ 131.

Tryb obradowania, podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rad Osiedli określa
regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Tryb obradowania, podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rad Osiedli określa
regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 132.
W skład Rady Osiedla nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby
pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego
stopnia linii bocznej. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Osiedla jest nieważna. W
przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w czasie kadencji, ustaje członkostwo w Radzie
Osiedla.
2. Członek Rady Osiedla nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni
lub świadczyć dla niej usług, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz
przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub świadczących
dla niej usługi.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Osiedla.
3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Osiedla zakazów określonych w ust. 1 lub 2 – Rada
może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności.
4. W przypadku przewidzianym w ust. 3 Zarząd zwołuje Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni,
które dokonało wyboru członka, w terminie najpóźniej 2 miesięcy od podjęcia przez Radę Osiedla
uchwały o zawieszeniu członka Rady Osiedla w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź
odwołaniu zawieszonego członka Rady Osiedla.
(dopisano § 132, ponieważ uznano za słuszne wprowadzenie zasad, jakie dotyczą członków Rady
Nadzorczej, ma to wpływ na obiektywizm i niezależność działania członków Rady Osiedla)
1.

E.

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni

E.

§ 102.
1.
2.
3.

Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni tworzą członkowie Spółdzielni zaliczeni przez
Radę Nadzorczą do tej samej części Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni posiadający prawo do więcej niż jednego lokalu określa, w którym z
Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni uczestniczy.
Członkowie oczekujący tworzą jedno Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni.

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni
§ 133.

1.
Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni tworzą członkowie Spółdzielni z jednego osiedla.
(ust. 1 dostosowano do wprowadzonej możliwości odbywania Walnego Zgromadzenia w całości i w celu
uproszczenia zapisu)
2.
Członek Spółdzielni posiadający prawo do więcej niż jednego lokalu określa, w którym z Zebrań
Mieszkańców Członków Spółdzielni uczestniczy.
3. Członkowie oczekujący tworzą jedno Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni.

§ 103.

§ 134.

Do uprawnień Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni należy:
1) wybór i odwołanie członków Rad Osiedli,
2) rozpatrywanie okresowych sprawozdań i Rad Osiedli,
3) wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Spółdzielni w sprawach
Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania
Mieszkańców Członków Spółdzielni,
4) wybór i odwoływanie członków Komitetów Kolonii.

Do uprawnień Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni należy:
1)
wybór i odwołanie członków Rad Osiedli;
2) rozpatrywanie okresowych sprawozdań i Rad Osiedli;
3) wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Spółdzielni w sprawach Spółdzielni,
a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Mieszkańców
Członków Spółdzielni;
4) wybór i odwoływanie członków Komitetów Kolonii, zgodnie z postanowieniami § 129. statutu;
5) zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej;
6) zgłaszanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie.
(dodany pkt. 5 - zgodnie z § 111 ust. 1 pkt. 1 statutu - d. § 83 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 6)

§ 135.

§ 104.
1.

2.

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni zwołuje corocznie Zarząd przed planowanym
terminem Walnego Zgromadzenia. Zebranie powinno być również zwołane na żądanie 1/10
członków wchodzących w jego skład lub na wniosek Rady Osiedla – w terminie 6 tygodni od
daty zgłoszenia żądania.
Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z
wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Osiedla, które dokonywane są w głosowaniu
tajnym. Na żądanie 1/10 członków obecnych na Zebraniu Mieszkańców Członków Spółdzielni
przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

1.

2.

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni zwołuje corocznie Zarząd przed planowanym
terminem Walnego Zgromadzenia. Zebranie powinno być również zwołane na żądanie 1/10
członków wchodzących w jego skład lub na wniosek Rady Osiedla – w terminie 6 tygodni od daty
zgłoszenia żądania.
Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z
wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Osiedla i Komitetów Kolonii, które dokonywane są
w głosowaniu tajnym. Na żądanie 1/10 członków Spółdzielni obecnych na Zebraniu Mieszkańców
Członków Spółdzielni przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 105.

§ 136.

Tryb zwoływania Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni Członków Spółdzielni,
obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Zebrań Mieszkańców uchwalony przez
Radę Nadzorczą.

Tryb zwoływania Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni oraz obradowania i podejmowania
uchwał określa regulamin Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni uchwalony przez Radę Nadzorczą.
(usunięto powtarzające się wyrazy „Członków Spółdzielni”)
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F.

Rada Członków Oczekujących – wykreślony
§ 106. - wykreślony
§ 107. - wykreślony
§ 108. – wykreślony

F.

Sąd Koleżeński

F.

Sąd Koleżeński - wykreślony

§ 109.
Sąd Koleżeński podejmuje postępowanie na pisemny wniosek:
- członka przeciwko członkowi Spółdzielni,
- organu Spółdzielni przeciwko członkowi.

§ 109 - wykreślony
(§ 109 - § 113 dotyczące Sądu Koleżeńskiego do wykreślenia z uwagi na to, ze taki organ w Spółdzielni
nie funkcjonuje)

§ 110.
1.
2.
3.
4.

Sąd Koleżeński składa się z 7-11 osób wybieranych spośród członków Spółdzielni przez Walne
Zgromadzenie na okres trzech lat.
Sąd ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.
Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być członek Zarządu i Rady Nadzorczej.
W razie ustąpienia lub odwołania członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji, Walne
Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Sądu na okres do końca kadencji Sądu
Koleżeńskiego w trybie ust. 1.

§ 110 - wykreślony

§ 111.
1.

2.

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie następujących spraw:
1) naruszenie zasad współżycia społecznego, o postępowanie niezgodne z etyką spółdzielcy
i nieprzestrzeganie przepisów statutu oraz innych aktów wewnętrznych Spółdzielni, jeżeli
sprawy te nie podlegają właściwości osiedlowych komisji pojednawczych,
2) o działanie na szkodę Spółdzielni,
3) podlegające właściwości osiedlowych komisji pojednawczych, jeżeli ze względu na
szczególny charakter sprawy lub konieczność wymierzenia wyższej kary, osiedlowa
komisja pojednawcza przekaże rozpatrywanie spraw do Sądu Koleżeńskiego.
Sąd Koleżeński jest instancją odwoławczą od orzeczeń osiedlowych komisji pojednawczych.

§ 111 - wykreślony

§ 112.
1.

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) nagana z ostrzeżeniem,
d) wystąpienie do właściwego organu Spółdzielni o odwołanie z pełnienia funkcji wybieralnej,
e) wystąpienie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykluczenie ze Spółdzielni.
Poza karami wymienionymi w ust. 1 Sąd Koleżeński może osobę ukaraną zobowiązać do:
a) przeproszenia pokrzywdzonego,
b) naprawienia wyrządzonej szkody,
c) wpłaty na fundusz społeczno-kulturalny sumy w wysokości od 5 do 20% najniższego
wynagrodzenia.
§ 113.

§ 112 - wykreślony

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad, orzekania i inne sprawy organizacyjne Sądu Koleżeńskiego
ustala jego regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 113 – wykreślony

2.

Klub „Szafir”
Grudzień w Klubie „Szafir” był jednym
z najaktywniejszych miesięcy w roku.
8 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie Młodzieżowych Warsztatów
Reportażu oraz pokaz zrealizowanych
przez uczestników materiałów. Gościem
specjalnym gali była główna ekspertka
warsztatów, Maria Zmarz-Koczanowicz,
wybitna scenarzystka i reżyser filmów
dokumentalnych.
Uczestnicy warsztatów nakręcili pięć
zróżnicowanych materiałów filmowych
dokumentujących historie osób mieszkających w warszawskich squatach.
Już w drugim tygodniu grudnia
w Klubie czuło się świąteczny nastrój.
W piątki rozbrzmiewały dźwięki kolęd,
śpiewanych przez chór „Szafirki”. Efekty
ćwiczeń chóru można było usłyszeć na
zakończenie Wigilii Sąsiedzkiej, organizowanej przez Partnerstwo na Rzecz Rudawki i Zatrasia – jednej z największych
imprez Partnerstwa w ubiegłym roku.
Nie zabrakło na niej świętego Mikołaja,
poczęstunku przygotowanego przez cukiernię „Jan Piekarz”, oraz tematycznych
warsztatów plastycznych i spotkań literackich. Na świątecznie udekorowanej
scenie nie zabrakło również wykładu
z cyklu „Literacki przewodnik po Polsce”
pt. „Adam Mickiewicz – poeta wigilijŻYCIE WSM Luty 2014

ny”. Dzięki wiernej publiczności spotkania przerodziły się już w stały program.
17 grudnia odbył się koncert „Kolędy
świata”, przygotowany przez „Jugonostalgię”. Zespół, który ma wśród mieszkańców Żoliborza IV grono stałych wielbicieli, w ostatnich miesiącach poszerzył
skład o nowego artystę. Występ przybliżył publiczności historię i pochodzenie
popularnych utworów świątecznych,
a także ukazał mniej znane, zagraniczne
kompozycje.
Autorski wieczór poezji pana Bohdana Jakubowskiego otworzył nowy
cykl kulturalny dla uzdolnionych mieszkańców: „Talenty domowego zacisza”.
Swój talent pokazała w styczniu Danuta
Krawczyk. Wystawę jej pejzaży można
oglądać na ścianach Klubu do 14 lutego. Po tym terminie planowany jest
kolejny wernisaż – malarstwa akwarelowego.
W lutym Klub rozpoczyna współpracę z teatrem „Wariacja” – program przygotowany specjalnie dla młodszych odbiorców został zaplanowany na soboty:
1 i 8 lutego o godzinie 12.00. Premiera
nowego programu przeznaczonego
dla widzów dorosłych – „I znów będzie awantura” – odbędzie się w piątek
14 lutego. Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, że aktualna oferta Klubu jest dostępna na stronach: www.klub-szafir.pl oraz www.facebook.com/
inqbatoredukacjikulturalnej Na miejscu można również zaopatrzyć się w miesięczny harmonogram wydarzeń.
Dorota Kozłowska-Woźniak
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X.

Gospodarka Spółdzielni

X.

Gospodarka Spółdzielni

§ 114.

§ 137.

Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku ekonomicznego przy zapewnieniu
korzyści członkom Spółdzielni.
2.
Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawa
do lokali, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów:
1) eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
2) eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
3) działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię oraz na
sfinansowanie innych zobowiązań,
w części przypadającej na jego lokale.
3.
Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych, w tym
garaży oraz prawa do miejsc postojowych w wielostanowiskowych halach garażowych wnoszą
opłaty, o których mowa w ust. 2.
4.
Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali, w tym garaży i miejsc postojowych w
wielostanowiskowych halach garażowych wnoszą do Spółdzielni opłaty, o których mowa w
ust. 2.
5.
Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu
oraz osoby będące właścicielami lokali wnoszą opłaty, na zasadach jak członkowie Spółdzielni
z zastrzeżeniem § 1181.
6.
Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 2 – 4 obejmują w szczególności
koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody
i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anten zbiorczych,
domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.
7.
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 2 ustala
się proporcjonalnie do udziału zobowiązanego do ich pokrywania w nieruchomości wspólnej.
Udział ten odpowiada stosunkowi powierzchni wraz z powierzchnią przynależną, do której
prawo przysługuje zobowiązanemu do pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomości wspólnych, do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku bądź budynkach, stanowiących odrębną nieruchomość.
8.
Do zobowiązań z innych tytułów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 zalicza się w szczególności:
1) kredyt wraz z odsetkami i środki własne Spółdzielni przejściowo zaangażowane w
finansowanie remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,
2) koszty określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych
lokali.
9.
Różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z
opłat, o których mowa w ust. 2 – 4 zwiększa lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty
eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym. Pozostałe koszty i przychody
rozliczane są wynikowo. Sposób rozliczenia wyniku finansowego określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.
10. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie
hipoteki może nastąpić wyłącznie na nieruchomości dla potrzeb której przeznaczone będą
środki finansowe pochodzące z tego kredytu i wymaga pisemnej zgody większości członków
Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.
11. Spółdzielnia może zaciągać kredyty na działalność inwestycyjną. Kredyty te mogą być
zabezpieczane na nieruchomościach stanowiących własność Spółdzielni, wyodrębnionych w
trybie art. 40 pkt. 1 i 3 usm z dnia 15.12.2000 r. i zarządzanych bezpośrednio przez Zarząd
Spółdzielni, z wyłączeniem zasad ustalonych w ust.9.

Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku ekonomicznego przy zapewnieniu
korzyści członkom Spółdzielni.
2.
Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności
z tytułu przekształceń praw do lokali. (dopisany nowy ust. 2 w brzmieniu art. 1 ust. 11 usm; zmiana
numeracji kolejnych ustępów)
3.
Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawa do
lokali, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów:
1) eksploatacji i utrzymania nieruchomości;
2) eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni;
3) działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz sportowo - rekreacyjnej prowadzonej
przez Spółdzielnię, (wykreślono “oraz na sfinansowanie innych zobowiązań”, ponieważ
zobowiązania, którymi można obciążyć członka Spółdzielni należy enumeratywnie wymienić,
wyraz “innych” wskazuje, że mogą to być wszystkie zobowiązania - katalog otwarty)
w części przypadającej na ich lokale.
4.
Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych, w tym garaży
oraz prawa do miejsc postojowych w wielostanowiskowych halach garażowych wnoszą opłaty, o
których mowa w ust. 3.
5.
Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali, w tym garaży oraz miejsc postojowych w
wielostanowiskowych halach garażowych wnoszą do Spółdzielni opłaty, o których mowa w ust. 3.
6.
Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu oraz
osoby będące właścicielami lokali wnoszą opłaty, na zasadach jak członkowie Spółdzielni z
zastrzeżeniem § 142 statutu.
7.
Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 3–5 obejmują w szczególności koszty
administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania
ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anten zbiorczych, domofonów oraz odpisy
na fundusz remontowy Spółdzielni.
(wykreślono dotychczasowy ust. 8 zgodnie z wprowadzoną zmianą § 64 d. 4914)
8.
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3 ustala się
proporcjonalnie do udziału zobowiązanego do ich pokrywania w nieruchomości wspólnej. Udział ten
odpowiada stosunkowi powierzchni wraz z powierzchnią przynależną, do której prawo przysługuje
zobowiązanemu do pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, do
łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź
budynkach, stanowiących odrębną nieruchomość.
9.
Różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat,
o których mowa w ust. 3–5 zwiększa lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji
i utrzymania nieruchomości w roku następnym. (wykreślono ostatnie zdanie zgodnie z art. 6 ust.
1 usm)
10. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie
hipoteki może nastąpić wyłącznie na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki
finansowe pochodzące z tego kredytu i wymaga pisemnej zgody większości członków Spółdzielni,
których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.
11. Spółdzielnia może zaciągać kredyty na działalność inwestycyjną. Kredyty te mogą być
zabezpieczane na nieruchomościach stanowiących własność Spółdzielni, wyodrębnionych w trybie
art. 40 pkt. 1 i 3 usm z dnia 15.12.2000r. i zarządzanych bezpośrednio przez Zarząd Spółdzielni, z
wyłączeniem zasad ustalonych w ust.9.

§ 115.

§ 138.

1.

1.

2.

3.

Zasadniczymi funduszami tworzonymi w Spółdzielni są:
1) Fundusz udziałowy, powstający z wpłat członków w wysokości ustalonej w § 12 ust. 1,
pkt. 2.,
2) Fundusz zasobowy, powstający z:
a) wpłat przez członków wpisowego,
b) budżetowych umorzeń kredytów bankowych przeznaczonych na budownictwo
mieszkaniowe o charakterze lokatorskim,
c) równowartości nieodpłatnie otrzymanego majątku trwałego,
d) innych tytułów.
3) Fundusze wkładów mieszkaniowych i budowlanych tworzone z wpłat członków, kredytów
bankowych, dotacji budżetowych do mieszkań własnościowych stanowiące źródło
finansowania zasobów mieszkaniowych.
Wartość środków trwałych i innych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub
z wkładów budowlanych i mieszkaniowych, nie zwiększa funduszu zasobowego – umorzenie
wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady budowlane
i mieszkaniowe.
Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszy zasadniczych określają właściwe
regulaminy Spółdzielni uchwalone przez Radę Nadzorczą.

1.

1.

2.

3.

§ 116.
1.
2.
3.
4.

5.
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Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu w zasobach WSM mogą
uczestniczyć w podziale majątku Spółdzielni w razie jej likwidacji. Zasady podziału ustala
Walne Zgromadzenie.
Uprawnionymi do udziału w majątku Spółdzielni są osoby, wymienione w ust. 1 będące
członkami Spółdzielni w dacie wpisania otwarcia likwidacji Spółdzielni w rejestrze.
Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do majątku Spółdzielni.
Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności
lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia,
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu
podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego.

Zasadniczymi funduszami tworzonymi w Spółdzielni są:
1) Fundusz udziałowy powstający z:
a) wpłat członków Spółdzielni w wysokości ustalonej w § 12 ust. 1 pkt. 2;
b) odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej;
c) innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
(dopisany pkt. b) i c) zgodnie z art. 78 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze, inne źródła powinny
być wskazane wraz z przepisami w regulaminie)
2) Fundusz zasobowy, powstający z:
a) wpłat przez członków Spółdzielni wpisowego;
b) części nadwyżki bilansowej;
c) innych źródeł określonych w odrębnych przepisach; (zmienione zgodnie z art. 78 § 1
ustawy – Prawo spółdzielcze, źródła określone w pkt. b) i c) to nadwyżki bilansowe,
a nadwyżka bilansowa nie musi w całości zasilać tego funduszu – co najmniej 5%,
pozostałą część przeznacza w uchwale Walne Zgromadzenie, i jak wyżej źródła i
przepisy ich dotyczące powinny być wskazane w regulaminie)
3) Fundusze wkładów mieszkaniowych i budowlanych tworzone z wpłat członków Spółdzielni,
kredytów bankowych, dotacji budżetowych do mieszkań własnościowych stanowiące źródło
finansowania zasobów mieszkaniowych.
Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub z wkładów
budowlanych i mieszkaniowych, nie zwiększa funduszu zasobowego – umorzenie wartości tych
środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady budowlane i mieszkaniowe.
(wykreślone „i innych” ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 usm nie ma takiego sformułowania, są tylko
środki trwałe)
Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszy zasadniczych określają właściwe
regulaminy Spółdzielni uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 139.
1.
2.
3.
4.

5.

Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu w zasobach WSM mogą uczestniczyć
w podziale majątku Spółdzielni w razie jej likwidacji. Zasady podziału ustala Walne Zgromadzenie.
Uprawnionymi do udziału w majątku Spółdzielni są osoby wymienione w ust. 1 będące członkami
Spółdzielni w dacie wpisania otwarcia likwidacji Spółdzielni w rejestrze.
Byłemu członkowi Spółdzielni nie przysługuje prawo do majątku Spółdzielni.
Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu
lub we własność domu jednorodzinnego.
Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z
nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia,
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające
przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
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§ 117.

§ 140.

Spółdzielnia tworzy fundusze celowe, obejmujące:
1)
Fundusz społeczno-kulturalny, tworzony z wpłat członków określonych w § 12, ust.1, pkt. 3 i §
51, ust.1 – 3.
2)
Fundusz remontowy tworzony z:
a) odpisów obciążających koszty eksploatacji zasobów stanowiących własność Spółdzielni,
b) różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu
mieszkaniowego, o której mowa w § 25 ust. 2 i 26 ust. 1 pkt. 5), pomniejszoną o otrzymaną
przez Spółdzielnię nominalną wartość pomocy państwa na sfinansowanie części kosztów
budowy mieszkań o statusie lokatorskim,
c) innych wpływów określonych w zasadach gospodarki zasobami mieszkaniowymi
uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.
3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla pracowników Spółdzielni, tworzony
zgodnie z odrębnymi przepisami.

Spółdzielnia tworzy fundusze celowe, obejmujące:
(wykreślono dotychczasowy pkt. 1, ponieważ nie ma już funduszu społeczno-kulturalnego)
1)
Fundusz remontowy tworzony z:
a) odpisów obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi; (zmieniono zgodnie z
art. 6 ust. 3 usm)
b) innych wpływów określonych w zasadach gospodarki zasobami mieszkaniowymi uchwalonymi
przez Radę Nadzorczą; (dotychczasowy pkt. b) wykreślony, ponieważ powołane przepisy są
nieprawidłowe – vide komentarz do § 23 – obecnie § 24)
2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla pracowników Spółdzielni, tworzony
zgodnie z odrębnymi przepisami.
3) Fundusz gromadzący środki na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości tworzony z wpłat członków Spółdzielni.
Zasady funkcjonowania funduszu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
(Spółdzielnia może tworzyć fundusze określone w przepisach, w szczególności: usm i ustawą - Prawo
spółdzielcze, które wskazują jakie fundusze może tworzyć spółdzielnia, oraz inne przepisy stanowiące
podstawę tworzenia wskazanych funduszy np. ustawa o funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o
rachunkowości)

§ 118.

§ 141.

1.

2.
3.

Gospodarka Spółdzielni obejmuje działania w zakresie:
1) inwestycji,
2) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
3) działalności społeczno-kulturalnej,
4) bieżącej działalności ogólnej.
Działalność inwestycyjna realizowana jest w systemie scentralizowanym przez Zarząd
Spółdzielni.
Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzą osiedla wyodrębnione organizacyjnie i
działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w podziale na
poszczególne nieruchomości, które są podstawowymi jednostkami rozliczeniowymi. Osiedla
posiadają pomocnicze rachunki bankowe, na których gromadzą wpływy związane z prowadzoną
gospodarką zasobami i dysponują środkami finansowymi w ramach przyznanych uprawnień.

1.

2.
3.

Gospodarka Spółdzielni obejmuje działania w zakresie:
1) inwestycji;
2) gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
3) działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz sportowo – rekreacyjnej;
4) bieżącej działalności ogólnej.
Działalność inwestycyjna realizowana jest w systemie scentralizowanym przez Zarząd Spółdzielni.
Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzą osiedla wyodrębnione organizacyjnie i działające
na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w podziale na poszczególne
nieruchomości, które są podstawowymi jednostkami rozliczeniowymi. Osiedla posiadają pomocnicze
rachunki bankowe, na których gromadzą wpływy związane z prowadzoną gospodarką zasobami i
dysponują środkami finansowymi w ramach przyznanych uprawnień.

§ 1181.
1.

2.

Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokryciu wydatków związanych z jej
eksploatacją i utrzymaniem, a części przekraczające te wydatki przypadają właścicielom lokali
proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej poszczególnych jednostek
organizacyjnych Spółdzielni są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na
prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej.

§ 142.
1.

2.

Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokryciu wydatków związanych z jej
eksploatacją i utrzymaniem, a części przekraczające te wydatki przypadają właścicielom lokali
proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej poszczególnych jednostek
organizacyjnych Spółdzielni są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni oraz na prowadzenie
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz sportowo – rekreacyjnej.

§ 119.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo-finansowych.
Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i
prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i
opinią biegłego rewidenta (jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu), wykłada się w lokalu
Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia
członkom Spółdzielni zapoznanie się z nimi.
Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu
legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.
Zarząd może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji całości lub
części działalności Spółdzielni albo tylko określonych zagadnień. Zarząd obowiązany jest
wystąpić z takim wnioskiem, o ile z żądaniem przeprowadzenia lustracji wystąpi do Zarządu
Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza lub przynajmniej 1/5 członków Spółdzielni.
Wnioski z przeprowadzonych lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 143.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

XI.

Postanowienia przejściowe i końcowe

XI.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo-finansowych.
Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i
prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią
biegłego rewidenta (jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu), wykłada się w lokalu Spółdzielni
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom
Spółdzielni zapoznanie się z nimi.
Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu
legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.
W okresie budowania przez Spółdzielnię budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych
budynków lustrację, a także w trakcie likwidacji Spółdzielni, przeprowadza się corocznie. (dodano
ust. 5 zgodnie z art. 91 § 11 ustawy - Prawo spółdzielcze; zmieniona numeracja pozostałych
ustępów)
Zarząd może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji całości lub części
działalności Spółdzielni albo tylko określonych zagadnień. Zarząd obowiązany jest wystąpić z takim
wnioskiem, o ile z żądaniem przeprowadzenia lustracji wystąpi do Zarządu Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza lub przynajmniej 1/5 członków Spółdzielni.
Wnioski z przeprowadzonych lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 120 - wykreślony
§ 121.
1.
2.

3.

Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 listopada 2007 r.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym z tym, że
postanowienia:
1) § 121 wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2010 r.
2) § 871 i 1001 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2007 r.
W terminie 6 miesięcy od daty rejestracji zmian statutu zostaną dostosowane regulaminy
statutem określone, w których uwzględnione zostaną zmiany statutu.

§ 144.
1.
2.
3.

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu ….
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W terminie 6 miesięcy od daty rejestracji zmian statutu zostaną dostosowane regulaminy statutem
określone, w których uwzględnione zostaną zmiany statutu.

§ 145.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy, w
szczególności:
1)

ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz.
1116 ze zm.);

2)

ustawa z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze
zm.);

3)

ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903);

4)

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5)

ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

(dodano § 145, ponieważ zasadne jest powołanie w statucie wskazanych w tym § przepisów powszechnie
obowiązujących, których stosowanie obowiązuje Spółdzielnię)
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Zasłużeni dla WSM
17 grudnia ub. r. w sali konferencyjnej
Biura Zarządu WSM odbyła się niezwykle sympatyczna uroczystość wręczenia
odznak Zasłużonego oraz Honorowego Członka Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Zebranych powitała, a także podziękowała za wieloletnią pracę społeczną
na rzecz Spółdzielni przewodnicząca
Rady Nadzorczej Maria Mossakowska.
W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę,
że prowadzona przez nich działalność
ma swój wymierny efekt chociażby poprzez interwencje ws. poprawy warunków zamieszkania. W ciepłych słowach
podkreśliła „niewymierny” aspekt tej
działalności. Wysłuchanie mieszkańców,

Nasz wolontariusz
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony w 1985
roku przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ, na dzień 5 grudnia. Na Bielanach to święto wszystkich ludzi dobrej
woli jest celebrowane szczególnie uroczyście od 2003 roku, kiedy to Zarząd
i Rada Dzielnicy ustanowiły nagrodę

Szczególnie cieszy, że jedną ze statuetek i dyplom „Bielańskiego Wolontariusza Roku 2013” przyznano Zygmuntowi Morawskiemu, członkowi
WSM. Cieszy również, gdy przeczyta
się w miesięczniku „Nasze Bielany”, iż
„na terenie Bielan kolebką społeczników
jest Warszawska Spółdzielnia Mieszka-

którzy zwracają się z wieloma problemami, działanie na rzecz ich rozwiązania pokazują, że w społeczności spółdzielczej nie ma zgody na obojętność
i pozostawianie ludzi samych sobie
z ich problemami. Należą się im za to
serdeczne podziękowania. Pani Marii
Mossakowskiej towarzyszył członek RN
Adam Kalinowski. Obecny był również
Prezes Maciej Stasiełowicz, który gratulował zebranym zaszczytnych odznaczeń i zachęcał do dalszej aktywności
na rzecz Spółdzielni. W sumie wręczono
26 Odznak Zasłużonego Członka WSM.
Najliczniej reprezentowane były Wawrzyszew i Bielany, ale nie zabrakło też
przedstawicieli innych osiedli.

Odznakę „Zasłużonego Członka
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” otrzymali: z Żoliborza II – Teodor Modelewski; z Bielan
– Daniela Gawart, Tadeusz Kurowicki,
Jerzy Lerman, Zbigniew Porębski, Witold
Preński, Andrzej Włodarczyk; z Wawrzyszewa – Krystyna Choszcz, Bogusław
Czaplarski, Tadeusz Gierkowski, Barbara
Górniak, Stanisław Kamiński, Marianna
Kulibaba, Tomasz Małek, Elżbieta Mazowiecka, Zygmunt Morawski, Małgorzata
Obtułowicz, Zofia Paderewska, Edward
Paszkin, Jerzy Sacewicz, Jacek Sielski,
Anna Sobczak, Józef Maciej Szemieto, Jerzy Ślusarczyk; z Nowodworów – Hanna
Długosiecka, Eugeniusz Nowak.

Tytuł „Honorowego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Warszawie” został przyznany pani
Irenie Kameckiej z Osiedla Bielany.
Po części oficjalnej przy „ biesiadnych” stołach potoczyły się opowieści
o dawnej i obecnej działalności społecznej, o różnych ważnych i mniej ważnych
problemach naszej Spółdzielni. Było
miło i serdecznie, jak przystało w jednej
WSM-owskiej rodzinie.
Wnioski o nadanie odznaczeń mieszkańcom zaangażowanym na rzecz lokalnej społeczności złożyły Rady Osiedli,
a decyzję podjęło Walne Zgromadzenie
w czerwcu 2013 roku.
Red.

Bądźmy piękni i zdrowi

Chroń twarz przed zimnem
Bielańskiego Wolontariusza Roku. Jej
celem jest docenienie trudu ludzi wykonujących bezinteresowną pracę na rzecz
innych, potrzebujących pomocy.
W tym roku kapituła nagrody uhonorowała 58 osób. Zarząd i Rada Dzielnicy
Bielany zaprosili wyróżnionych na uroczystą galę, która odbyła się 4 grudnia
w sali widowiskowej Mazowieckiego
Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
Nagrody wręczali burmistrz Bielan Rafał
Miastowski, jego zastępcy: Piotr Rudzki i
Marek Lipiński oraz wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Bielany, przewodnicząca
Rady Nadzorczej WSM Maria Mossakowska. Na uroczystość, którą zorganizował dzielnicowy Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia przybył doradca
wojewody mazowieckiego do spraw
społecznych, Andrzej Rybus-Tołoczko.

ŻYCIE

niowa”. Dla pana Zygmunta nie jest to
pierwsze wyróżnienie. Jest już laureatem
konkursu „Pokaż, co potrafisz” oraz Zasłużonym Działaczem Ruchu Spółdzielczego. 17 grudnia został też Zasłużonym
Członkiem Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. W prywatnych zbiorach
ma już dyplomy od burmistrza Bielan,
komendanta policji, „Przeglądu Sportowego” i „Super Ekspresu”. Gratulujemy.
Na zakończenie Bielańskiej Gali Wolontariatu (i wcześniej w przerwach) wystąpił zespół wokalno-muzyczny Bardotka Trio. Zwieńczeniem uroczystości był
skromny poczęstunek, podczas którego
dzielono się spostrzeżeniami i planami
dalszych inicjatyw w zakresie niesienia
pomocy ludziom potrzebującym.
Zbigniew Zieliński

WSM

Wydawca: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa
www.wsmzoliborz.pl
Dział Organizacyjny: boguslawa.rudzinska@wsmzoliborz.pl
Rada programowa: Danuta Wernic (redaktor naczelna) danuta.wernic@wp.pl
Adam Kalinowski, Artur Szyndler, Ewa Wierzbicka, Zbigniew Zieliński
Redaktor prowadzący: Bartłomiej Pograniczny
Reklama i ogłoszenia: tel. 22 561 34 16
Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadsyłanych tekstów
oraz do zmian w tytułach.
Na anonimowe listy nie odpowiadamy.
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Ciało chronimy warstwą ciepłych
ubrań, stopy ciepłym obuwiem, głowy
czapką czy kapeluszem, a twarz? Twarz
pozostaje bezbronna i musimy jej pomóc, zapewniając dodatkowy, niewidzialny płaszcz, który otuli ją szczelnie
i uchroni przed skutkami mrozu, wiatru,
gwałtownych zmian temperatury, kiedy
z nagrzanych, suchych pomieszczeń wychodzimy na zewnątrz.
Zima dla skóry to pora nieprzyjazna.
O tym nie wolno zapominać, dlatego
za wszelką cenę należy starać się skórę chronić. Różnice temperatur i wilgotności powietrza stanowią poważne
zagrożenie. Zimno i niska wilgotność
wywołują silne odwodnienie naskórka
spotęgowane przez wiatr, zmniejszenie
wydzielania łoju, zmniejszenie, a nawet zanik wrażliwości na dotyk. Z kolei
zimno i stosunkowo wysoka wilgotność
powietrza są przyczynami różnego stopnia odmrożeń. Ciepło i niska wilgotność
mogą powodować wysuszenie, szorstkość, przyspieszone złuszczanie skóry,
a także poszerzenie naczyń krwionośnych. W okresie zimy zjawisko suchej
skóry może dotknąć każdego z nas,
choć generalnie dotyczy przede wszystkim osób o skórze wrażliwej i alergików.
Dlatego tak ważne jest niedopuszczenie
do znacznego zmniejszenia wilgotności.
Różnice między temperaturą w pomieszczeniach zamkniętych a temperaturą
powietrza na zewnątrz wynoszą niekiedy od 30-40 st. C (jeśli np. w mieszkaniu
mamy +25 st. a na dworze –15 to różnica, co łatwo policzyć, wynosi 40 st.).
Wpływa to na skórę fatalnie, niszczy ją
i przyspiesza proces starzenia. Podobnie
jest z wilgotnością. Trudno się dziwić, że

buzia nie lubi centralnego ogrzewania,
nie lubi gwałtownych zmian temperatury, nie lubi także, co przy okazji warto
zaznaczyć, mycia mydłem, które zmywa
barierę ochronną skóry i często powoduje podrażnienia. Za to lubi nawilżacze
w mieszkaniach, dużo wody mineralnej
do picia i odpowiednie kosmetyki zabezpieczające ją przed stresem termicznym.
Pielęgnować skórę zimą powinien każdy,
ale szczególną uwagę muszą zwracać na
ochronę swojej skóry osoby o cerze wrażliwej i skłonnej do pękania naczyń krwio-

nośnych. Mrozy, wiatry, zmiany temperatury są w tych przypadkach zabójcze.
Należy bardzo uważać, aby po wejściu
z mroźnego powietrza do pomieszczenia
zamkniętego nie zbliżać się do źródła ciepła (piec, kominek) i nie pić bardzo gorących napojów, gdyż gwałtowna zmiana
temperatury spowoduje pękanie naczyń.
A jak ważny i uciążliwy to defekt wiemy
doskonale. Pomocne w ochronie skóry są
oczywiście właściwie dobrane kosmetyki.

Ich zadaniem jest odżywianie, nawilżanie
i ochrona skóry przed wiatrem, mrozem
i promieniami słonecznymi. Kiedyś
nakładaliśmy na twarz przede wszystkim ciężkie, tłuste kremy, które były
dość kłopotliwe w użyciu, trudno się
wchłaniały, a skóra była po nich mocno błyszcząca. Kremy nowej generacji
to kremy nawilżające, które zawierają
nieco więcej substancji tłuszczowych niż
zwykły krem, przenikają w głąb skóry,
a na powierzchni pozostawiają delikatną warstwę ochronną, na którą można
spokojnie nałożyć makijaż. Dobry makijaż to zresztą dodatkowe zabezpieczenie. Nie bójmy się więc podkładów,
pudru czy szminki.
Trzeba i należy podkreślić, że wszystkie kremy przeznaczone do użytku zimą
zawierają filtry UV. Zimowe słońce jest
bowiem tak samo szkodliwe jak latem,
zwłaszcza w górach i na nartach, kiedy
skóra jest narażona na trudne warunki
klimatyczne. Wymaga wtedy solidnego zabezpieczenia, dobrze jest nałożyć
dwie warstwy kremu, można też dodać
parę kropli oleju roślinnego, np. jojoby.
Warto dodać, że każda z nas może
przy niższych temperaturach nakładać
dwa kremy, najpierw ten, który używa na co dzień, a po wchłonięciu drugi, specjalny – zimowy. Poświęciliśmy
ten artykuł ochronie twarzy, nie byłby
on pełny, gdybyśmy nie wspomnieli
o ochronie ust, których skóra jest delikatna i łatwa do uszkodzenia. Zmarznięte wargi pierzchną, pękają, bolą. Należy
więc niezależnie od pomadki koloryzującej stosować pomadki lub balsamy
ochronno-pielęgnacyjne.
Danuta Stawińska - Wernic
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