
Uchwala nr 412022
walnego zgromadzenia

Warśzaw§kiej §póldzielni Mieszkaniowej
z dni^ 29 listop^d^ 2022 ł.

w sprawie| uchwalenia zmian w §I14 uśt. 7 statutu spóldzielni

Na podstawie § 76 pkt l l statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia:

§l
Dokonać zmian w statucie spółdzielni poprzez nadanie § 1 14 ust, 7 treści:

,,7. szczegółowe zasady ustalania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowlłrri, ich rozliczania
oraz zasady ustalania wysokoścj opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę
Nadzorczą, któm uchwala również wysokość opłat zależnych od spółdzielni,''

Uchwała wchodzi w życie z dniem
Rejestru Sądowego.

sekretarze

§2

podjęcia, z mocą obowiązująca od daty wpisania do KĄowego
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uzssidnieni.

z8odni€ z ań, 4 UosM czlonkowi€ spółdzielni są zobowiązani do uczeslnicz€nia w pokr$łaniu
kosztów żwiązanych z eksploatacjq i utźymaniem nieruchońości w cześci.ch DrzvDrdriacvch
na icb lokale. zgodnie natomisst z ań. 2 ust.l pkt 8a ustawy ż 2l czerwca 200l r. o ochroDie
praw lokatofów, mie§zkaniowym zasobie gniny io zmianie Kodek§u cywilnego, PĘż_ka§zly
ulrrvmania |okalu należv rozumięć koszN. ustalane Droporciona|nie do Dowierzchni uż\,tkowei
lokalu w slosunku do Dowi€azchni użMkowei wśzv§llich loksli w danvm budvnku, ustawa o
sPddzielniach nieszkaniowych (UosM) nakłada zalówno na czlonków spółdzielni, k!órym
prrysługuj4 śpółdzielcze pńwa do lokali, jak i na włsścici€Ii lokali ni€będący.h członkarri
spółdzielni, obowiązek pokrywania kosztów z§łią7Anych z ek§Dloatacia i Utrzvmanićm
nieauchomości stanowiscvch ni€ni€ sDółdzi€lni przez viśżazenia oplat zlodnie z
po§tanowioniań §tafufu. Na podstawie ań.2 ust. l UosM lokalem w rozumieniu u§lrwy j€sl
samodzielny lokal miesukalny, a także Iokal o inn]nn przeżnaczeniu, o klóry,ch mowa w
przępisach ustaw? z daia 24 cżętwca 1994 r. o wła§ności lokali. wskazane fe8ulacje wyłączają
moż|iwość u§talania opłal na udział w nieruchomości wśpó|n€j w oke§ie ś(osowania do
zarądzania nieruchomoŚcią przepisów UosM.


