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V. Ustanie czlonkostwa.
A. ..Wygasniecie lokatorskiegoprawa do lokalu.
B. Wygasniecie wlasnosciowego prawa do lokalu.
C. Wygasniecie prawa do lokaluuzytkowego i garazu.

D. Rozliczenie z tytulu udzialów,wkladów i równowartosci
spóldzielczegoprawa do lokalu.

VI. Organa Spóldzielni.
A. Zebranie Przedstawicieli.
B. Rada Nadzorcza.
C. Zarzad,
D. Zebranie Grupy Czlonkowskiej.

VII. Gospodarka Spóldzielni.

I. Postanowienia ogólne.
11. Przedmiot dzialalnosci i cel Spóldzielni.
111. Czlonkowie.
IV. Pravva i obowiazki czlonków.

A. Postanowienia ogólne.
B. Postanowienia wewnatrzspóldzielcze.
C. Wpisowe, udzialy, wklady i inne oplaty.
D. Spóldzielcze prawo do lokalu - uzywanie lokali.
E. Przydzial lokali.
F. Oplaty za uzywanie lokali.
G. Przeksztalcenie lokatorskiego prawa do lokalu

na wlasnosciowe prawo do lokalu.
H. Zamiana lokali mieszkalnych:
L Spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego

izasady korzystania z·garäzy,
J. Prawo do domów jednorodzinnyeh budowanych

w celu przeniesienia ichwlasnosci na rzecz czlonków,

SPIS TRESCI



2. DIa zaspokojenia potrzeb czlonków, Spóldzielnia moze:
1/ przydzielaé czJonkom lokale mieszkalne w budynkach stanowiacych jej

wlasnosé na zasadach spóldzielczego lokatorskiego i wlasnosciowego prawa
do lokalu,

2/ przydzielaé czlonkom lokale uzytkowe i garaze oraz miejsca postojowe
w wielostanowiskowych lokalaeh .garazowych na podstawie spóldzielczego
prawa do lokalu uzytkowego,

3/ budowaé domy jednorodzinne w eelu przeniesienia na rzeez czlonków
wlasnosci tyeh domów,

4/ wynajmowaé czlonkom i innym osobom lokale mieszkalne, uzytkowe igaraze
oraz miejsca postojowe w wielostanowiskowych lokalaeh garazowych,

1. Przedmiotem dzialalnosci i ce1em Spóldzielni jest zaspakajanie potrzeb
mieszkaniowych czlonków Spóldzielni i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych
i kulturalnych wynikajacych z zamieszkiwania w spóldzielczym osiedlu lub
budynku.

§4

IJ. Pr=edmio/ d=ialalno.5ci i cel Svóld=ielni.

Majatek Spóldzielni jest prywama wlasnoscia jej czlonków:

§ 3

1. Siedziba Spóldzielni jest Warszawa.
2. Spóldzielnia dziala na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Spóldzielni nie jest ograniczony.

§ 2

Spóldzielnia nasi nazwç Spóldzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" w Warszawie
zwana dalej "Spóldzielnia",

§ I

I. Poslanowienia ogólne
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4. Czlonkami Spóldzielni w trybie pierwotnym tj. gdy przyjecie do Spóldzielni nie jest
zwiazane z przejçciem praw po bylym czlonku moga zostaé równiez nastepujace
osoby:
1Iwywlaszczone z nieruchomosci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
Spóldzielni,

2/ zamieszkale w budynkach, które Spóldzielnia nabyla na wlasnosé albo
w budynkach podlegajacych rozbiórce na terenie przekazanym Spóldzielni pod
blldownictwo mieszkaniowe,

3/ wlasclciele dzialek budowlanych, którzy odstapili je Spóldzielni pod warunkiem
przydzialu lokalu rnieszkalnego lub lokalu uzytkowego,

3. Czlonkiem Spóldzielni moze zostaé równiez osoba maloletnia oraz calkowicie lub
czesciowo ubezwlasnowolniona, jezeli uzyskanie czlonkostwa w Spóldzielni
nastepuje w drodze dziedziczenia i zapisu albo przeniesienia wlasnosciowego prawa
do lokalu mieszkalnego, uzytkowego lub domu przez wstepnych.

2. Osoba fizyczna rnoze byé przyjeta na czlonka Spóldzielni 0 .ile posiada pelna
zdolnosé do czynnosci prawnych.

I. Czlonkami Spóldzielni moga byé osoby fizyczne i prawne.

§5

lil. C:lonkowie.

5. Spóldzielnia moze wspóldzialaé na podstawie umów z organizacjami
spóldzielczymi oraz innymi órganizacjami spolecznymi i gospodarczymi.
W szczególnosci moze ona tworzyé z tymi organizacjami spóldzielnie osób
prawnych, spólki handlowe i cywilne a takte w przypadkach gospodarczo
uzasadnionych zawieraé umowy w przedmiocie adminisrrowania budynkami.

4. Spóldzielnia prowadzi swoja dzialalnosé samodzielnie.

3. W ramach swojej dzialalnosci Spóldziélnia:
11nabywa potrzebne jej tereny na wlasnosé lub przejmuje w uzytkowanie
wieczyste,

2/ buduje lub nabywa domy mieszkalne oraz obiekty i urzadzenia pomocnicze
i gospodarcze, jak równiez lokale uzytkowe i garaze,

3/ prowadzi gospodarke zasobarni mieszkaniowymi i uzytkowymi oraz
zarzadza rnajatkiem wlasnym i domami mieszkalnymi przejçtymi
w administracje,

4/ prowadzi w miarç potrzeby zaklady produkcji pomocniczej oraz wykonuje
uslugi zwiazane z budownictwem,

5/ przejmuje nie stanowiace jej wlasnosci budynki w adminisrracjç.



4. Przyjçcia w poezet ezlonków Spóldzielni dokonuje Zarzad Spóldzielni,
z zachowaniem terminu okreslonego w § 9 ust.I statutu.

3. Spóldzielnia prowadzi z zachowaniem numeracji ciaglej odrçbne rejestry umów
zawieranych z osobami, 0 któryeh mowa w ust. 2.

1. Osoba ubiegajàca siç 0 przydzial spóldzielezego lokalu mieszkalnego Idomu
jednorodzinnegol zobowiazana jest w terminie wskazanym przez Zarzad
Spóldzielni, dokonaé wplaty wkladu mieszkaniowego lub budowlanego Izaliczki na
wklad budowlany/.

I.Warunkiem przyjecia w poezet ezlonków Spóldzielni jest zlozenie pisemnej
deklaracji czlonkowskiej, zaopatrzonej we wlasnoreczny podpis osoby ubiegajacej
sie 0 przyjecie.

§6

6. Osoba prawna moze byé przyjçta w poezet czlonków Spóldzielni, jezeli:
11 nabyla spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego. spóldzielcze

prawo do lokalu uzytkowego lub garazu w trybie pochodnym albo w drodze
przetargu lub konkursu ofert,

21 ubiega sie 0 przydziallokalu lub garazu,
31 przejçla wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spóldzielcze prawo do

lokalu uiytkowego albo prawo do garazu w postçpowaniu egzekucyjnym.

'Zo -5: ~e" • l Ç1r _

VI ..... ~.1' .' ',' , . .'h

dr:a . z: •.•..• 'ë "!'JjCC'. :,~

5. Czlonkami Spóldzielni w trybie poehodnym tj. gdy przyjçeie do Spóldzielni wynika
z przejçcia praw po bylym ezlonku moga zostaé oprócz osób wymienionych
w ust.3, równiez osoby:
11które nabyly w drodze dziedziczeniazapisu, lieytacji albo umowy wtasnosciowe
prawo do lokalu mieszkalnego lub spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,

21 które nabyly w drodze dziedziczenia prawo do wkladu budowlanego wraz
z zwiazanymi z nim uprawnieniami,

31 któryrn przysluguje roszczenie 0 przydzieleniu lokalu mieszkalnego po bylym
ezlonku lart.221 §1 ustawyl lub w kolejnosci przyslugujacej bylemu ezlonkowi
lart.221 § 21 albo jezeli ubiega sie 0 czlonkostwo w sytuacji okreslonej w art.220
ustawy.

41 którym w wyniku podzialu majatku wspólnego malzeáskiego przypadlo
spóldzielcze prawo do lokalu, albo prawo do wkladu mieszkaniowego lub
budowlanego.

SAD REJ0tiOW)
41 ubiegajace siç 0 czlonkostwo w zwiazku z zamianll lUlaSKkanl~!Qf -ezlonkiem

Spóldzielni, U'~~~'afE~~;J;Cl'~..i.I,~.i
51 malzonkowie ezlonków Spóldzielni, ui. S .u- .~!z.,.k A'W t
6/ pelnoletnie dzieci ezlonków Spóldzielni, 00-916 ...~ A"., ~ .

71 fizyezne i prawne, które nabyly lokal mieszkalny lub ui:ytkowy po eenach
komercyjnych, w drodze przetargu lub konkursu ofert.
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W zakresie ustalonym postanowieniami statutu czlonkom przysluguje:
11 czynne i bieme prawo wyboreze do organów Spóldzielni, a takte do brania

udzialu w realizaeji jej. zadaá statutowyeh. Osoby 0 ograniezonej zdolnosci do
czynnosci prawnych lub nie majace tej zdolnosci nie moga byé czlonkami
organów Spóldzielni - w Zebraniu Przedstawicieli biora udzial przez swoieh
przedstawieieli ustawowych,

2/ prawo do uzyskania przydzialu lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego,
lokalu uzytkowego, garazu oraz miejsea postojowego w wielostanowiskowyeh
lokalach garazowych, .

3/ prawo do ubiegania si~ 0 najem lokalu mieszkalnego, uzytkowego, garazu oraz
miejsca postojowego w wielostanowiskowyeh lokalaeh garazowych,

4/ prawo nabycia wlasnosci domu jednorodzinnego, po jego wybudowaniu
i dokonaniu rozliczeá z tytulu kosztów budowy,

ZARZAD
SM "Przy Metrze"

§7

A. Postanowienia og6lne

IV. Pra....:aiohowiq=kiclonków

4. Szczególowe zasady gospodarowania funduszami okreslaja regulaminy uehwalone
przez Rade Nadzorcza,

2. Spóldzielnia moze tworzyé fundusz inwestyeyjny oraz inne fundusze na podstawie
uehwaly ZebraniaPrzedstawicieli.

3. Straty bilansowe Spóldzielni pokrywa sie z funduszu zasobowego, a w czesci
przekraczajacej fundusz zasobowy - z funduszu udzialowego i innych funduszów
wlasnych Spóldzielni wedlug kolejnosci ustalonej w § 91 ust.I.

7. Szczególowe warunki i tryb przyjmowania w poezet czlonków Spóldzielni okresla
Reguiamin ·przyjmowania czlonków, przydzialui zamiany mieszkan, uehwalony
przez Rade Nadzorcza,

5. Od uehwaly odmawiajacej przyjecia w poezet czlonków Spóldzielni,
przysluguje odwolanie wnoszone w trybie okreslonym w § 9 ust.2 statutu.

I. Spóldzielnia tworzy:
I/ fundusze wlasne:

al udzialowy
bI zasobowy
cl wkladów budowlanyeh
dl wkladów mieszkaniowyeh
el wkladów zaliezkowyeh.

21 fundusze eelowe:
al remontowy
bI kulturalno-wyehowawezy

31 fundusz dia pracowników - Zakladowy Fundusz Swiadczen Soejalnyeh.

6. Zarzad nie moze odmówié przyjçciaw poezet czlonków Spóldzielni:
I/osoby. którejprzysluguje roszezeniena podstawie art.22 I lub 224 ustawy Prawo
Spóldzielcze, chyba, ze. roszezenie to powstalo w zwiazku z wykluezeniem
czlonka ze Spóldzielni, a przyczyny. które je spowodowaly dotycza tej osoby,

2/osoby. która nabyla wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego Idomu
jednorodzinnegol albo wklad budowlany wraz ze. zwiazanymi z nim
uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji, wzglçdnie umowy,
jezeli odpowiada ona wymogom statutu. . .

31 osoby, której malzonek jest czlonkiem Spóldzielni,
4/osoby, której w zwiazku z podzialem malzenskiego majarku wspólnego po

ustaniu malzeástwa przypadlo spóldzielcze. prawo .do lokalu Idomu
jednorodzinnegol albo prawo do wkladu mieszkaniowego lub budowlanego wraz
ze zwiazanymi z nim uprawnieniami.

§ 91Przyjçcie powinno byé stwierdzone na deklaracji, 0 której mowa w ust.1 -
podpisami dwóeh ezlonków Zarzadu z podaniem daty uehwaly w sprawie przyjecia.



2. Spóldzielnia prowadzi dzialalnosc na podstawie rocznych planów spoleczno
gospodarczyeh.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

1. Spóldzielnia prowadzi dzialalnosé gospodarcza na zasadach rachunku
gospodarczego w interesie swych czlonków.

VIf. Gosl'odarka SVrJld::ielni

3. Szczególowy zakres dzialania i organizacji Rady Domu IDomówl okresla regulamin
uchwalony przez Rade Nadzorcza.

Czlonek Spóldzielni jest zobowiazany:
11wniesc zadeklarowane udzialy,
21 wniesé wklad mieszkaniowy lub budowlany /zaliczke na wklad budowlany ,
31 uczestniczyc zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Spóldzielni w kosztach

budowy lokalu mieszkalnego, a w szczególnosci w splaeie zaciagnietego na budowç
kredytu i w innyeh zobowiazaniach, oraz pokrywaé koszty eksploatacji i remontów
rych nieruchomosci w Spóldzielni,

41 uiszczaé na biezaco \V terminie do 10dnia kazdego rniesiaca kalendarzowego oplaty
za uzywanie Iokalu mieszkalnego lub uzytkowego, domu jednorodzinnego, garazu
albo miejsca postojowego w wielostanowiskowych lokalach garazowych,

51 uiszczaé tcrminowo oplaty za korzystanie ze swiadczen i uslug Spóldzielni nie
zwiazanych bezposrednio z uzytkowaniern lokali, domów, garazy lub miejsc
postojowych w wielostanowiskowych lokalach garazowych,

61 dbaé 0 dobro i rozwój Spóldzielni oraz 0 poszanowanie mienia spóldzielczego,
7/ stosowaé .sie do postanowien statutu, regularninów i innych uchwal organów

Spóldzielni,
81 zawiadomié Spóldzielniç 0 zmianic danych zawartych w deklaracji przystapienia

w poezet czlonków

~ 90

§ 8") Rada Domu /Dornów/ jest wybierana przez zebranie co najmniej 1/3 mieszkanców ....
domu Idomówl bedacych czlonkami Spóldzielni.

I. Mieszkancy budynku Ibudynkówl moga utworzyé Rade Domu IDomówl bçdaca
jego /ich/, spolceznym gospodarzem, wspierajaca dzialania i pracç administraeji.
Rada Domu /Domów/ nie jest organem Spóldzielni. Wszystkie organy Spóldzielni
rnaja obowiazek udostepniaé Radzie Domu /Dornów/ dokurnenry zwiazane
z obszarem jej dzialania, a w szczególnosci rozliezenie kosztów eksploatacji,
konserwacji i remontów.

§ 89

3. Tryb obradowania i podejmowania uehwal okresla regulamin obrad Zebrania Grupy
Czlonkowskiej uehwalony przez Zebranic Przedstawieieli.

2. Zebranie Grupy Czlonkowskiej podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym
z wyjatkiem wyboru i odwolania Przedstawieieli, które dokonywane sa
w glosowaniu tajnym. Odwolanie Przedstawiciela nastepuje wiçkszoscia 2/3
glosów.

I. Zebrania Grup Czlonkowskich powinny byé zwolywanc co roku, nie pózniej niz do
konca kwietnia danego roku. Zebranie Grupy Czlonkowskiej powinno byé zwolane
równiez na zadanie 1/10 czlonków wchodzacych w sklad danejGrupy.
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51 prawo. do ,pelnego, ~orzystalll~ wr,az ,z ~sobami WS(lliHfr:~ ~it:.~~~~~~r.i
ws.zelklc~ ~wladczen I u~~dzeD Spóldzielni, w z~ell! ,fg:,t..~(li?l!eJ;P~z~~rua
dzialalnosci gospodarczej I spoleczno-kulruralnej, z ~sr.ze~tmem::; warunków
formalno- prawnych wynikajacych ze statutu i regulaminów wewnçtrznych
Spóldzielni oraz warunków finansowych,

61 prawo do zaskarzania do sadu uchwal Zebrania Przedstawicieli z powodu ich
niezgodnosci z przepisami prawa lub statutu,

71 prawo do przegladania sprawozdan rocznych i bilansów oraz przegladania
protokolów z posiedzeá organów sarnorzadowych,

8/ prawo do przegladania w Spóldzielni wlasnych akt czlonkowskich oraz rejestru
czlonkowskiego,

91 prawo do czynnego udzialu w zyciu Spóldzielni i zglaszania wniosków
w sprawach zwiazanych z jej dzialalnoscia,

101 prawo otrzyrnania odpisu obowiazujacego statutu oraz prawo zaznajamiania siç
z regulaminami wydanymi najego podstawie,

I 11 prawo zbierania podpisów w celu spowodowania zwolania Zebrania
Przcdstawicicli i Grup Czlonkowskieh.

121 prawo do uzyskania zaswiadczenia 0 wielkosci, wartosci i stanie zajmowanego
lokalu. .

131 prawo do ujawnienia w ksiedze wieczystej przyslugujqcego czlonkom
wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub ui:ytkowego.

§ 88
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1. Czlonek Spóldzielni - osoba prawna - obowiazany jest wniesé ·wpisowe
w wysokosci )500 zl i co najmniej 25 udzialów po 500 zl,

3. W celu zapewruerua mozliwie szerokiej reprezentatywnosci Zebrania
Przedstawicieli - Zebrania Grup Czlonkowskich powinny kierowaé siy zasada
wyboru nie wiecej niz dwóch Przedstawicieli zamieszkalych w tym samym
budynku mieszkalnym.

1. Czlonek Spóldzielni • osoba fizyczna - obowiazany jest wmesc wpisowe
w wysokosci 500 zl ico najmniej jeden udzial w wysokosci 500 zl.

2. Liezbe Przedstawieieli wybieranych przez kaidll Grupe Czlonkowsklt ustala si~
w stosunku proporejonalnym do liczebnoécl danej GJl1PYCzlonkowskiej, przy
PrzyjfCÎU zasady, ie na kaidycb 64 czlonków przypada jeden przedstawiciel.

§IO

C. Wpisowe. udzialy. wklady i inne oplaty

6. Czlonek ma prawo uczestniczyé w posiedzeniu organów Spóldzielni podczas
rozpatrywania zgloszonych przez niego spraw w trybie odwolawczym.

1. Do uprawnieó Zebraó Grup CzJonkowskieb naleiy:
1/ wybieranie i odwolywanie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawieieli,
21 rozpatrywanie spraw, ktére majll byé przedmiotem obrad najblüszego

Zebrania Przedstawicieli i zglaszanie wruosków w tyeb sprawaeb.
3/ rozpatrywanie okresowyeb sprawozdaó Rady iZarzadu,
4/ wyraianie swojej opinii, zglaszanie do wlascîwyeh organów Sp61dzielni

wnioskéw w sprawach Spóldzielni, a zwlaszcza we wspólnych sprawacb
ezlonków wchodzacych w skJad Zebrania Grupy.

5. Organ odwolawczy rozpatrzy odwolanie wniesione po uplywie terrninu, jezeli
opóznienie nie przekracza 6 miesiecy, a odwolujacy usprawiedliwil je wyjatkowymi
okolicznosciami.

§ 87

3. Jezeli czlonkowi przysluguje jednoczesnie:
I/ spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego iuzytkowego podstawç zaliczenia do

okreslonej grupy czlonkowskiej stanowi miejsce polozenia lokalu mieszkalnego,
2/ spóldzielcze prawo do dwóch lub wiecej lokali uzytkowych - podstawç

zaliczenia do okreslonej grupy czlonkowskiej stanowi miejsce polozenia lokalu
uzytkowego, do którego prawo zostalo nabyte najwczesniej.4. Spóldzielnia jest obowiazana doreczyé odwolujacemu siç odpis uchwaly organu

odwolawczego wraz z uzasadnieniem w terrninie dwóch tygodni od daty podjçcia
uchwaly.

2. Podstawe podziaJu czJonków na Grupy CzJonkowskie staoowi zamleszkiwanie
na okrestoaym terenie lub posiadanie przez czlonka Spóldzieloi na tym terenie
spóldzielciego prawa do lokalu uiytkowego, a w odniesieoiu do czlonków
oczekujacych na przydzial lokalu - ilosé osób wchodzllcyeb w skJad
pószczegélnych Grup.3. Od uchwaly Rady Nadzorczej podjçtej w pierwszej instancji czlonkowi przysluguje

odwolanie do Zebrania Przedstawicieli W ciagu 30 dni od daty otrzyrnania uchwaly
wraz z pouczeniem ° którym mowa w ust.2. Odwolanie powinno byé rozpatrzone
na nàjblizszym Zebraniu Przedstawicieli,
Uchwala Zebrania Przedstawicieli jest ostateczna w trybie postepowania
wewnatrzspóldzielczego.

1. Podzialu czlonków na Grupy Czlonkowskie dokonuje Rada Nadzorcza na
wniosek Zarzadu, przy przyjeciu zasady, ie Grupa Czlonkowska nie moie
liczyé mniej nü 300 czlonków.2. Od decyzji Zarzadu w sprawach dotyczacych stosunku czlonkostwa, przysluguje

czlonkowi odwolanie do Rady Nadzorczej w terrninie 14·dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia 0 decyzji wraz z pouczeniern 0 terminie przyshrgujacego
odwolania i skutkach niezachowania tego terminu. Odwolanie powinno bye
rozpatrzone przez Rade Nadzorcza w ciagu 2 miesiecy od dnia jego wniesienia.

§ 861. Wnioski w sprawach wynikajacych ze stosunku czlonkosrwa powinny byé
rozstrzygane przez Zarzad w ciagu 30 dni od daty ich zlozenia, 0 ile przepisy
szczególne nie stanowia inaczej.

B. Postepowanie wewnatrzspóldzie1cl.e

D. ZEBRANIE GRUPY CZLONKOWSKIEJ§9



Czlonkowie Rady Nadzorczej i Zarzadu nie mogll, uczestniczyé we wladzach
podmiotów gospodarczych majacych zawarte ze Spóldzielnia umowy 0 dostawy
i uslugi,

7. Koszty budowy rnieszkan, wklady budowlane ustala siç nastçpujaco:
a/ zaliczkç na wklad budowlany, przy pozyskiwaniu gruntu,
bi proporcjonalnie do zaawansowania budowy z uwzglçdnieniem uzyskanego

kredytu,
cl ostatecznic - po koncowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego.
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§ 85

6. Wysokosé wkladu mieszkaniowego, zaliczki na wklad budowlany, rat splaty
pozostalej czesci wkladu budowlanego i terminy dokonywania wplat - okresla
Zarzad.

5. Wklad mieszkaniowy albo zaliczke na wklad budowlany czlonek obowiazany jest
wniesé przed przydzieleniem mu lokalu.2. Z zakresu czynnosci 0 których mowa w ust.l wylacza sie sprawy wymienione

w § 81 pkt.l, 2, 5, 6 i 7 statutu. Nie wyklucza to uprawnien Zarzadu do
podejmowania kolegialnych decyzji w kazdej sprawie dotyczacej biezacej
dzialalnosci Spóldzielni, wiazacych pelnomocników.

4, Wklad budowlany moze byé wniesiony w formie zaliczki, wplaconej przed
zamieszkaniem i rat placonych po objeciu lokalu mieszkalnego.

I. Zarzad rnoze udzielié jednemu z czlonków Zarzadu lub innej osobie
pelnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych zwiazanych z kierowaniem
biezaca dzialalnoscia Spóldzielni lub jej wyodrebnionej organizacyjnie
i gospodarczo jednostki, a takte pelnomocnictwa do dokonywania czynnosci
okreslonego rodzaju lub czynnosci szczególnych.

2. Oswiadczenie, 0 których mowa w ust.l sklada siç w ten sposób, ie pod nazwa
Spóldzielni osoby upowaznione do ich skfadania zamieszczaja swoje podpisy.

3. Przez koszr budowy, 0 którym rnowa w usr, 2 rorumie siç czçsé kosztów inwestycji
przypadajacych na przydzielony czlonkowi lokal mieszkalny lub uzytkowy, dom
jednorodzinny, garaz lub rniejsce postojowe w wielostanowiskowych lokalach
garazowych.
Koszty budowy sa ustalone odrçbnie dia kazdego zadania inwestycyjnego
w zaleznosci od warunków kredytowania.

§ 84

I.Oswiadczenie woli za Spóldzielnie skladaja dwaj czlonkowie Zarzadu lubjeden
czlonek Zarzadu i osoba do tego przez Zarzad upowazniona /pelnomocnik/,

2. Wkladern budowlanym jest kwota wniesiona do Spóldzielni przez czlonka
ubiegajacego sie 0 spóldzielcze prawo wlasnosciowe do lokalu mieszkalnego albo
lokalu uzytkowego, jak tez prawo do domu jednorodzinnego, garazu lub miejsca
postojowego w wielostanowiskowych lokalach garazowych - w wysokosci
odpowiadajacej calosci kosztów budowy przypadajacych na jego lokal, dom, garaz
lub miejsce postojowe.

§ 83

2. Podzial czynnosci pomiçdzy czfonków Zarzadu, sprawy zastrzezone do decyzji
kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwal oraz inne sprawy
organizacyjne okresla regulamin Zarzadu uchwalony przez Rade Nadzorcza.

I. Zarzad pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie
pomiçdzy posiedzeniarni, Zarzad wykonuje swoje funkcje w ramach podzialu
czynnosci pomiçdzy czlonków Zarzadu.

1. Wkladem rnieszkaniowym jest kwota wniesiona do Spóldzielni przez czlonka
ubiegajacego siç 0 spóldzielcze lokatorskie prawo do lokalu, na pokrycie czesci
kosztów budowy mieszkania. Wysokosc wkladu mieszkaniowego stanowi róznice
pomiçdzy kosztem budowy przypadajacym na dany lokal, a uzyskana przez
Spóldzielniç pomoca ze srodków publicznych lumorzenie czesci kredytu
zaciagnietego na sfinansowanie kosztów budowy lokalu/, z uwzglçdnieniem udzialu
czlonka w splacie kredytu inwestycyjnego i odsetek przez Spóldzielniç.

§ 82

§ II

4. Z tytulu wykonywania adrninistracyjnej obslugi zwiazanej z obrotem lokalarm
i garaiami, Spóldzielnia pobiera oplaty na zasadach i w wysokosci ustalonej przez
Radç Nadzorcza,

SAD n r i
Ol.' fd· !. . ~'•...Jr:\ • '1\

3. Wpiso~e. i zadekl~rowane udzialy czlonek jest obowié\zan}Jy~1~~~ijQ~ij4~~i~i
w terrmrne 30 dm od daty otrzymania zawiadornienia pod ol\'ttorem~~i!~nia
z rejestru czlonków. OQ-gfG W A -x·sT1i.W7\

2/ sporzadzanie projektu planu dzialalnosci Spóldzielni,
3/ prowadzenie gospodarki Spóldzielni w ramach uchwalonego planu i wykonanie

zwiazanych z tym czynnosci organizacyjnych i finansowych,
41 zabezpieczenie majatku Spóldzielni,
51 sporzadzenie rocznych sprawozdan i bilansów oraz przedkladanie ich do

zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli,
61 zwolywanie Zebrania Przedstawicieli i Zebraá Grup Czlonkowskich,
7/ zaciaganie kredytów bankowych i innych zobowiazaá w porozwnieniu z Rada

Nadzorcza,
8/ udzielanie pelnomocnictw.
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Do kornpetencji Zarzadu nalezy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzezonych
w ustawie lub w statucie dIa innyeh organów Spóldzielni a w szczególnosci:
11 podejmowanie decyzji w sprawach przyjecia czlonków do Spóldzielni oraz

przydzialu lokali mieszkalnych, uzytkowych, garazy, miejsc postojowych w
wielostanowiskowychlokalach garaiowych oraz domów jednorodzinnyeh
iprzeniesîenia ich wlasnosci,

§ 81

Wartosé nakladów poezynionyeh przez czlonka Spóldzielni na dodatkowe
wyposazenie i wykoáczenie lokalu /wyposazenie ponadnormatywne/, nie jest
zaliczana na wklad.
W przypadku zwolnienia lokalu, rozliezenia z tego tytulu dokonywane sa
bezposrednio miçdzy ezlonkiem zwalniajacym i otrzymujacym lokal. . .
W przypadku nie dokonania takiego rozliczen~a w terminie zakreslonym przezZarzlld,.
Zarzad okresla, które elementy wyposazema ponadnormatywnego me mOM by~
odlaczone bez istotnego zrnniejszenia ieh wartö.sci i wyplaca ~zlonkowl
zwalniajacemu ich warrosé pomniejszona 0 koszty zuzycia, Czlonek otrzym~Jé\.c~lokal
obcwiazany jest wplacié kwotç, 0 której wyiej mowa, na zasadach ObOWllfZUJllcych

2. Zarzad rozpatruje opirue i wnioski zgloszone w sprawach Spóldzielni przez
Zebrania Grup Czlonkowskieh, 0 sposobie ich wykorzystania lub zalatwienia
powiadamia wlasciwe Zebranie Grupy Czlonkowskiej. .

§ 14

Zebraniu1. Zarzad sklada sprawozdanie z dzialalnosci Radzie Nadzorezej
Przedstawicieli.

§ 80Czlonek, który otrzymuje na zasadaeh prawa lokatorskiego przydzial lokalu
zwolnionego przez innego czlonka, obowiazany jest wniesé wklad mieszkaniowy
w wysokosci odpowiadajacej aktualnym kosztom budowy lokalu ~ zblizonych
parametrach, nie rnniejszej od kwoty wyplaeonej ustepujacemu czlonkowi,

5. Odwolanie ezlonka Zarzadu, wymaga pisemnego uzasadnienia,§ 13

';.:4. Odwolanie ezlonka Zarzadu nie narusza jego uprawnienwynikajacych ze stosunku
pracy.

3. Czlonek Zarzadu moze byé w kazdej ehwili odwolany przez Rade Nadzorcza.
Ponadto Zebranie Przedstawicieli moze odwolaé tyeh czlonków Zarzadu, którym
nie udzielilo absolutorium. W takirn przypadku nie stosuje siç § 71 ust.l.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarzad po uzyskaniu akceptacji Rady

Nadzorczej, moze podjaé uchwale 0 przydziale lokalu mieszkalnego, 0 którym
mowa w ust. 3 na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu.

2. Zarzad sklada siç z trzech osób wybranych przez Rade Nadzorcza. Czlonków
Zarzadu wybiera w glosowaniu tajnym Rada Nadzorcza zwykla wiekszoscia
glosów.3. Lokale rnieszkalne uzywane, wolne w sensie prawnym, przydzielane sa na

warunkach wlasnosciowego prawa do lokalu. Osoba ubiegajaca sie 0 przydzial
takiego lokalu rnieszkalnego wnosi wklad budowlany ustalony wedlug zasad
obliczania równowartosci wlasnosciowego prawa do lokalu.

1. Zarzad kieruje dzialalnoscia Spóldzielni oraz reprezentuje jll na zewnatrz,

§79

C. ZARZAD

Regulamin Rady Nadzorezej okresla szczególowo tryb obradowania i podejmowania
uchwal oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.

I. Czlonka, który otrzyrnuje mieszkanie wlasnosciowe po raz wtóry w wyniku
zamiany w tej samej lub innej Spóldzielni, obowiazuje zaliczka w wysokosci
kwoty naleznej mu z tytulu równowartosci prawa do lokalu zwalnianego,
pomniejszonej 0 zadluzenie z tytulu nie wniesionej czçsci wkladu.
Zaliezka ta nie moze byé jednak nizsza od wartosci obowiazujacej dIa tego lokalu
wedlug aktualnie obowiazujacych warunków kredytowania.

2. Czlonek zwalniajacy mieszkanie wlasnosciowe otrzymuje równowartosé prawa do
lokalu, po potraceniu naleznosci z tytulu nie wniesionej czesci wkladu
budowlanego, a w przypadku gdy nie zesral splaeony kredyt - potrace siç go wraz
z odsetkami.

§ 78
§ 12

Praea w Radzie Nadzorezej moze byé odplatna. Wysokosé
ustala Zebranie Przedstawieieli.

4.
8 ..~~rz.l\d j~~t., zobowiazany do dokonania rozliezen kosztów budowy najpóZniej

;\\,ei~ll r9~11od zakonczenia zadania inwestyeyjnego.
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3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno byé zwolane takze na wniosek 1/3 skladu
Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarzadu w terrninie 2 tygodni od dnia zgloszenia
wniosku.

4. Okreslone powyzej zasady doryczace wkladów budowlanych stosuje sie
odpowiednio do wkladów na lokale uzytkowe i garaze z zastrzezeniern, ze Zarzad
moze ustalié wysokosé wkladów i terrniny ich wplat niezaleznie od warunków
okreslonych w § 11 ust. 6 iust. 7.

l. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skladzie
Przewodniczacy, jego Zastçpca i Sekretarz oraz powoluje w miarç potrzeby
Komisje, ustalajac zakres ich dzialalnosci,
Zadaniem Prezydiumjest organizowanie pracy Rady.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoluje, co najrnniej raz w miesiacu Przewodniczacy
R~dy Nadzorczej, ~ w razie jego nieobecnosci inny czlonek Prezydium Rady.
Pierwsze . ~e~ranle Rady Nadzorczej zwoluje Przewodniczacy Zebrania
Przedstawicieli w celu ukonstytuowania sie Rady.Nadzorczej,

3. W przypadku modemizacji budynku, czlonèk Spóldzielni jest zobowiazany
uzupelnic wklad budowlany 0 kwote wynikajaca z rozliczenia kosztów
poniesionych na modernizacjç dokonanego wedlug zasad uchwalonych przez Rade
Nadzorcza.

§77

3. Rada Nadzorcza sklada sprawozdanie ze swojej dzialalnosci Zebraniu
Przedstawicieli.

2. Jezeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstanie rozruca
pomiçdzy wysokoscia wstçpnie ustalonego wkladu budowlanego, a kosztami
budowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, uprawniony, albo
zobowiazany z tego tytulu jest czlonek,. którernu w chwili dokonania tego
rozliczenia przysluguje wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego, albo prawo
do domu jednorodzinnego; w razie zobowiazania czlonka - uzupelnienie wkladu
nástepuje w terrninie podanym przez Zarzad, w razie uprawnienia - zwrot
nadwyzki nastepuje w terminie dwóch miesiecy od daty ostatecznego
rozliczenia kosztów budowy.

2. Rada ~adzorcza moze zadaé od Zarzadu, czlonków i pracowników Spóldzielni .';'.
wszelkich sprawozdaiJ. i wyjasnieá, przegladaé ksiçgi i dokumenty oraz sprawdzaé
bezposrednio stan majatku Spóldzielni.

1.Zaliczkç nl!-wklad budowlanyustala siç:
I/.dla czlonka otrzymujacego mieszkanie wlasnosciowe po raz pierwszy:

- w wysokosci wynikajacej z aktualnie obowiazujacych warunków
kredytowania mieszkaó wlásnosciowych, jesli przydzial dotyczy zwolnionego,
wolnego w sensie prawnym mieszkania wlasnosciowego. a Spóldzielnia
uzyska kredyt na zwrot równowartosci prawa poprzedniemu uZytkownikowi,
w wyskosci kwoty równowartosci prawa zwróconej poprzedniemu
uzytkownikowi, po potraceniu nie wniesionej czçsci wkladu - w pozostalych
przypadkach,

2/ dia czlonka otrzymujacego kolejny przydzial mieszkania wlasnosciowego:
- w wysokosci kwoty równowartosci prawa zwróconej poprzedniemu

uzytkownikowi, po potraceniu nie wniesionej czçsci. Zaliczka ta nie moze byé
nizsza od kwoty otrzymanej przez czlonka za zwolnione przez niego
mieszkanie.

przy wnoszeniu wkladu mieszkaniowego lub zaliczki na wrcta{lo~J.ó$1Án~rtt§CJ'f Y
ust,5/. S,,-_1 G"''!'",,,I-. I') ,,-

lVI .,dl'al Gllsp~da.tllItj,:lrn,
ui. S .1.' ..'!J .k.1 ,..

§ 15 oo-s 16 WAt{ S <:. A W ft.

7/. pode)mowani~ u.ch~al w spr~wach czynnosci prawnych dokonywanych
porniedzy 'Spóldzielnia a czlonkiem Zarzadu oraz reprezentowanie SpóJdzielni
przy tych czynnosciach; do reprezentowania Spóldzielni wystarczy dwóch
czlonków Rady Nadzorczej przez nia upowaznionych,

8/ uchwaJanie reguJaminów nie zastrzezonych dia Zebrania PrzedstawicieJi,
9/ uchwalanie zasad ustalania oplat za korzystanie zusrug i urzadzeá Spóldzielni

oraz wytycznych w sprawie zasad ustalania oplat za uzywanie lokali,
IOl uchw~lanie wysok?sci odsetek za zwlokç w uiszczaniu oplat na pokrycie

kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadajacymi na zajmowane
przez czlonków lokale,

11/ uchwalenie zasad gospodarki finansowej Spóldzielni,
12/ rozpatrywanie odwolaá od uchwal i decyzji Zarzadu,
13/ rozpatrywanie skarg i zazaleá na dzialalnosé Zarzadu,
14/ podejmowanie uchwal w sprawie wykluczenia lub wykreslenia czlonka

z rejestru czlonków Spóldzielni,
15/ skla~a~ie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdaá zawierajacych w szczególnosci

wyniki przeprowadzonych kontroli i ocenç bilansu,
16/ rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków zgJoszonych

w sprawach Spóldzielni przez Zebranie Przedstawicieli.
17/ upowainianie Zarzlldu do zacillgania kredytów bankowych i innych

zobowilfZan w zakresie najwyzsze] sumy zobowiqzaû, okresloue] przez
Zebranie Przedstawicleli,
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I. Spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego moze
niepodzielnie przyslugiwaé tylko jednej osobie fizycznej albo malzonkom.

2. Spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego przydzielonego
obojgu malionkom lub jednemu z nich w czasie trwania malzeástwa dia
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, nalezy wspólnie do obojga
malzonków, bez wzgledu na istniejace rniedzy nimi stosunki majatkowe. Jezeli
miçdzy malzonkami istnieje rozdzielnosé majatkowa, do wspólnosci. spóldzielczego
prawa do lokalu, domu jednorodzinnego w kwestiach nie uregulowanych
w postanowieniach niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio przepisy
o wspólnosci ustawowej.

6. Do prawa do domu jednorodzinnego stosuje siç odpowiednio postanowienia statutu
dotyczace wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzezeniem
postanowieá § 38-44 /rozdzial tt.

4. Wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem
rzeczowym, dziedzicznym, zbywalnym podlegajacym egzekucji i moze przejsé
tylko na osobç, która uzyskala czlonkostwo w Spóldzielni.

5. Spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego, garazu i rruejsca postojowego
w wielostanowiskowych lokalach garazowych reguluja postanowienia § 32-37
statutu IrozdziaJ 1/.

I. Do zakresu dzialania Rady Nadzorczej nalezy:
11 uchwalanie planów gospodarczo-finansowych Spóldzielni, oraz innych

programów jej dzialalnosci,
21 nadzór i kontrola dzialalnosci Spóldzielni, a w szczególnosci:

al badanie okresowych sprawozdaá oraz sprawozdaá finansowych,
,-, bI dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spóldzielnie jej zadan, ,

cl uczestniczenie w lustracjach Spóldzielni i nadzór nad wykonaruem zalecen
polustracyjnych,

dl kontrola wykonania planów gopodarczych Spóldzielni, badanie okresowych
zamknieé rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego istanu
majatkowego Spóldzielni,

el wybór bieglego rewidenta przeprowadzajacego badanie sprawozdania
finansowego, z: zachowaniem warunków jego bezstronnosci i niezaleznosci
wymienionych w art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 24 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci /Dz.U. Nr 121, poz.5911,

fl opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnetrznych
Spóldzielni, kierowanych do Zebrania Przedstawicieli,

gl zatwierdzanie struktwy organizacyjnej i liczby e!at~w Spóldzielni, . •
hl przeprowadzanie kontroli nad sposobem zalatwiania przez Zarzàd wruoskow

organów Spóldzielni i jej poszczególnych czlonków,
31 podejmowanie uchwal w sprawie nabywania lub obciazania nieruchomosci,

przejmowania w administracje domów nie stanowillcyc~ wlasnosci ~pól?-zie.lni,
41 uchwalanie wysokosci odszkodowania przyslugujacego Spóldzielni za

zajmowanie lokali bez tytulu prawnego, . . . .
5/ wybór i odwolywanie czlonków Zarzadu; w tym Prezesa Ijeg.o Zastçpcow,. ..
61 podejmowanie uchwal w sprawie przystapienia do innych orgamzacji

spolecznych igospodarczych oraz wysrepewarua z nich,

§ 17

§ 76

6. 3-1etnia kadencja Rady Nadzorczej konczy siç wraz z wyborem nowego skladu
Rady na pierwszyrn zwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli w trzecim roku po
wyborze ustepujacej Rady.

5. W przypadku wygasniçcia mandatu w warunkach okreslonyc~ ~ ust.4, zostaje ~n
obsadzony przez nowego czlonka wybranego na najblizszym Zebraniu
Przedstawicieli.

2. Czlonek, w zaleznosci ad rodzaju wniesionego wkladu i zgloszonego wniosku,
moze uzyskaé:
II spóldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
21 spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego,
31 spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,
41 wlasnosciowe prawo do garazu i miejsca postojowego w wielostanowiskowych

lokalach garazowych,
51 prawo do domu jednorodzinnego.

3. Lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców
i nie podlega egzekucji, wygasa z chwila ustania czlonkostwa.

4. Utrata mandatu przed uplywem kadencji nastçpuje wprzypadkach:
1I odwolania wiçkszoscill2/3 glosów przez Zebranie Przedstawicieli;
2/ zrzeczenia sie mandatu,
31 ustania czlonkostwa w Spóldzielni.

I.Spóldzielcze prawo do lokalu uprawnia do uzywania lokalu przez czlonka i jego
osoby bliskie oraz do oddania lokalu w najem albo do bezplatnego uzywania na
warunkach okreslonych w statucie.

D. Spóldzielcze prawo do lokalu - uzywanie lokali 5AD R[JONOW)'
3. Mandat czlonka Rady Nadzorczej wygasa z uplywem kadencji.~hf~~~'~bst~J' '.

wybrany - niezaleznie od utraty mandatu Przedstawiciela, chylYlltj!l:'1h~. ftllt.lrsq
dk h kr 'I h t 4 ut. 5 .. tÓ, Z _kJ 11.W przypa ac 0 es onyc w us. . 00- J t6 WAl< S i.. A W I.

§ 16
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30

Spóldzielnia nie rnoze odmówié przyjecia w poezel czlonków nabywey prawa,
spadkobiercy i licytanta, jezeli odpowiadaja oni wymaganiom statutu.

§ 20

3. Umowa zbycia wlasnosciowego prawa do lokalu powinna byé zawarta w formie
aktu notarialnego.

2. Zbycie wlasnosciowego prawa do lokalu obejmuje takte wklad budowlany. Zbycie
samego wkladu lub prawa do czesci lokalu jest niewazne.2. W sklad Rady Nadzorczej nie rnoga wchodzié:

11osoby bedace kierownikami biezacej dzialalnosci gospodarczej Spóldzielni lub
pelnomoenikami Zarzadu,

2/ osoby pozostajace z czlonkami Zarzadu lub kierownikami biezacej dzialalnosci
gospodarczej w zwiazku malzeáskim albo w .stosunku pokrewienstwa lub
powinowaetwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

I. Skutecznosé zbycia wlasnosciowego prawa do lokalu zalezy od przyjçcia nabywcy
w poezet czlonków Spóldzielni.. 1. Rada Nadzoreza sklada sie z 9 osób wybranych bezposrednio przez Zebranie

Przedstawicieli, sposród czlonków Spóldzielni na okres 3 lat.

§ 75
§ 19

Rada Nadzorcza sprawuje kontrole inadzór nad dzialalnoscia Spóldzielni.

B. RADA NADZORCZA
2. Jezeli malzonkowie nie dokonaja czynnosci, 0 których mowa w ust.I, Zarzad

wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niz 3 miesiace, uprzedzajac
jednoczesnie 0 skutkach jakie moze spowodowaé jego niezachowanie. Po
bezskuteeznym uplywie tego terrninu Zarzad podejmuje uchwale 0 wygasnieciu
spóldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 74

Tryb obradowania Zebrania Przedstawicieli, przeprowadzania wyborów
i podejmowania uchwal okresla regulamin Zebrania Przedstawicieli.

Uehwaly Zebrania Przedstawieieli obowiazuja wszystkieh czlonków Spóldzielni.
I. Po ustaniu malzeástwa wskutek rozwodu lub uniewaznienia malzenstwa,
maizonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomié Spóldzielnie, któremu
z nieh przypadlo spóldzieleze prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawié
dowód wszczecia posrçpowania sadowego 0 podzial tego prawa.
Malzonek nie bçdacy ezlonkiem Spóldzielni powinien zlozyé deklaracje
czlonkowska w tenninie trzech miesiçcy od dnia, w którym przypadlo mu prawo do
lokalu.

§ 73

§71
§ 18

5. Ustanie wspólnosci majatkowej w czasie trwania malzeástwa nie pociaga ustania
wspólnosci spóldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Jednakze sad moze, na

. zadanie jednego z malzonków, z waznych powodów zniesé wspólnosé tego prawa.

. 4. Czlonkami Spóldzielni moga byé oboje malzonkowie, ehoéby spóldzieleze prawo
do' lokalu, domu jednorodzinnego, garazu i miejsca postojowego
w wielostanowiskowyeh lokalaeh garai:owych przyslugiwalo tylko jednemu z nich.

2. Uchwaly podejmowane sa zwykla wiçkszoscia glosów w obecnosci co najmniej
polowy uprawnionyeh do glosowania.
Wiekszosé kwaliftkowana wymagana jest:
11 3/4 - dIa podjecia uchwal 0 likwidaeji Spóldzielni oraz uchwaly 0przywróceniu

dzialalnosci Spóldzielni w przypadku uprzedniego postawienia jej w stan
likwidacji, •

2/ 2/3 - dIa podjecia uchwaly 0 zrnianie statutu, 0 polaczeniu Spóldzielni z inna
Spóldzielnia, 0 podziale Spóldzielni oraz 0 odwolaniu czlonka Rady
Nadzorczej.

1. Zebranie Przedstawicieli moze podejmowaé uchwaly jedynie w sprawach objçtych
porzadkiem obrad, podanym do wiadomosci Przedstawicielom w sposób okreslony
w § 70 statutu.

3. Jezeli stosunki majatkowe miçdzy malzonkami podlegaja wsOófn&\n~EiJ~eJc;TW y
wkl~d n:ïes~anio~. albo budowl~y. nal~i:y prz~d przydzia~JW,~~~;~b~f~-~"l
malzonkow, niezaleznie od pochodzenia srodkow, z ktorych zostJl~lifoj:dt.~rlY!( ...;. .
Postanowienie to nie narusza uprawnieá kazdego z mali:onków!db- :i~dàrÜt.zwrotu
wydatków i nakladów poczynionych zjego majatku odrçbnego na majatek wspólny.

§71



2. W przypadku wniesienia do porzadku obrad Zebrania Przedstawicieli dodatkowych
spraw, uzupelniony porzadek obrad powinien byé podany do wiadomosci czlonkom
Spóldzielni /Przedstawicielom/ na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

29
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I. 0 czasie, mleJSCUi porzadku obrad Zebrania Przedstawicieli, Przedstawiciele
powinni byé zawiadomieni pisemnie co najrnniej na 3 tygodnie przed terrninem
Zebrania, Pozostali czlonkowie Spóldzielni S'I. zawiadarniani przez wywieszenie
ogloszen w biurze Zarzadu i w domach Spóldzielni w tym sarnym terminie.

3. ~mowy zawarte przez czlonka w sprawie korzystania z lokalu, domu
jednorodzinnego lub jego czesci, wygasaja najpózniej z chwila wygasniçcia
spóldzielczego prawa do tego lokalu.

§ 70

2. ~zlonek, .który zamieszkal w przydzielonym mu lokalu mieszkalnym /domu
jednorodzinnym/ lub przysluguje mu spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,
garazu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowych lokalach garazowych
moze, za zezwoleniem Zarzadu, oddaé w bezplatne uzywanie lub najem ten lokal
dom jednorodzinny, garaz lub rniejsce postojowe. '
Wynajecie lub oddanie w bezplatne uzywanie czesci lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego nie wymaga zgody Spóldzielni.

5. Uprawnieni do zadania zwolania Zebrania Przedstawicieli moga równiez zadaé
zarnieszczenia oznaczonych spraw w porzadku obrad. Zadanie takie powinno byé
zgloszone pisemnie co najmniej na. 2 tygodnie przed terminem Zebrania
Przedstawicieli.

I. Lokal mieszkalny, dom jednorodzinny przydzielony czlonkowi, moze byé uzywany
wylacznie zgodnie Z jego przeznaczeniem.

4. W przypadkach wskazanych w ust3 Zebranie Przedstawicieli zwoluje Zarzad
w takim terminie, aby moglo siç ono odbyé w ciagu 6 tygodni od dnia wniesienia
zadania. Jezeli to nie nastapi, moze je zwolaé Rada Nadzorcza.

§ 23

2. \V zawiadomieniu 0 postawieniu do dyspozycji czlonka przydzielonego mu lokalu,
domu jednorodzinnego, powinna bye wskazana data, 0 której mowa w ust.l,
pouczenie 0 mozliwosci ubiegania sie 0 przedluzenie terminu zasiedlenia oraz
konsekwencjach nie zasiedlenia lokalu, domu jednorodzinnego w terminie. Brak
pouczenia uniernozliwia podjçcie uchwaly, 0 której mowa wust.I.

3. Zarzad zwohije Zebranie Przedstawicieli takte na zadanie:
1/ Rady Nadzorczej
2/ przynajmniej 1/20 czlonków Spóldzielni
31 Zebraû Grup Czlonkowskicb, obejmujacych co najmniej 1/5 ogólnej Iiczby

czlonków Spóldzielni
", 4/ przynajmniej 1/3 Przedstawicieli.

Zadanie zwolania Zebrania Przedstawicieli powinno byé zlozone na pismie.
z podaniem celu jego zwolania,

1. Przydzielony lokal, dom jednorodzinny, powinien bye zasiedlony w terminie 30 dni
od daty postawienia go do dyspozycji czlonka. Termin ten moze byé przedluzony
przez Zarzad. Nie zasiedlenie lokalu w terminie, moze byé podstawa podjecia przez
Zarzad uchwaly 0 wygasniçciu prawa do lokalu.

2. Zebranie Przedstawicieli rnoze byé zwolane z waznych powodów przez Zarzad
w kazdym czasie. .

§ 22

1. Zebranie Przedstawicieli zwoluje Zarzlld co najmniej dwa razy w roku, w tym
pierwsze w tenninie do dnialS czerwca.

§ 693. Po, wy~ze~aniu ofert mieszkaniowych przedkladanych czlonkom w trybie ust.2,
Spóldzielnia pozostale oferty mieszkaniowe przedklada kandydatom w kolejnosci
wynikajacej z rejestru kandydatów, z zasrrzezeniern warunków finansowych.

2. W przypadku budowy przez Spóldzielniç nowych domów, przydzial lokali
nastepuje w kolejnosci wynikajacej Z numerów umów, 0 których mowa w § 6 ust. 3,
z zastrzezeniem warunków finansowych zwiazanych z przydzielonym lokalem.

1. Czlonek uzyskuje prawo do lokalu, domu jednorodzinnego, garazu i rmejsca
postojowego w wielostanowiskowych lokalach garazowych z chwila przydzialu
dokonanego na pismie. pod rygorem niewaznosci,

91 podejmowanie uchwal w sprawie przystapienia Spóldziel~i '\1&; l\vI~1{U Moa w y
wystapienia z niego; wybór delegatów i ich zastçpców na zjazd ~wi~ ...~k~I>~I
Spóldzielnia ~est zrzeszona, 111:t~d~ZI GU'idIlCI"'ejrsl~.. ,

101 podej~owame uchwal w przedmiocie podzialu nadwyzki bilámowej wb:.W@~li~ A
pokrycia strat,

111 podejmowanie uchwal 0 utworzeniu funduszów Spóldzielni, nie wymienionych
w statucie,

121wybór i odwolywanie czlonków Rady Nadzorczej,
131 odwolywanie czlonków Zarzadu, którym Zebranie Przedstawicieli nie udzielilo

absolutorium.

E. Przydziallokali



Do wylacznej wlasciwosci Zebrania Przedstawicieli nalezy:
11 uchwalanie kierunków rozwoju dzialalnosci gospodarczej oraz spolecznej

i kulturalnej Spóldzielni,
21 rozpatrywanie i ocena wyników dzialalnosci Spóldzielni, a w szczególnosci:

al rozpatrywanie sprawozdaá Rady Nadzorczej i Zarzadu,
bi zatwierdzanie sprawozdaá rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwal

w tych sprawach i udzielanie absolutoriwn czlonkom Zarzadu,
cl podejmowanie uchwal w zwiazku z ocena polustracyjna dzialalnosci

Spóldzielni.
31 uchwalanie regulaminów Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej i Zebran

Grup Czlonkowskich,
41 rozpatrywanie w postepowaniu wewnatrzspóldzielczym odwolan od uchwal Rady

Nadzorczej,
51 podejmowanie uchwal w sprawie· zbycia nieruchornosci i zbycia zakladu,

polaczenia Spóldzielni, jej podzialu lub likwidacji, a takte przylaczenia jej
jednostek organizacyjnych do innych Spóldzielni, a takte uczestniczenia w innych
osobach prawnych, .

61 wydzielanie jednostek organizacyjnych na wewnetrzny rozrachunek gospodarczy,
71 uchwalanie zmian statutu,
81 oznaczanie najwyzszej sumy zobowiazan, jaka Spóldzielnia moze zaciagnaé,

28

."1. Spóldzielnia prowadzi dzialalnosc gospodarcza na zasadach rachunku
.' ekonomicznego, przy zapewnieniu korzysci czlonkom Spóldzielni.

2. Za uzywanie lokali, domów jednorodzinnych czlonkowie wnosza do Spóldzielni
oplaty na pokrycie przypadajacych na te lokale Idomy jednorodzinnel kosztó':':'
gospodarki zasobami mieszkaniowyrni. Obejmuja one koszty eksploatacji
i utrzymania nieruchomosci Spóldzielni, zobowiazania Spóldzielni, koszty
centraInego ogrzewania, dostawy cieplej i zirnnej wody, eksploatacji dzwigów,
odpisy na fundusz remontowy oraz czçsé kosztów ogólnych przypadajacych na
gospodarke zasobami mieszkaniowymi.

3. Wysokosé oplat, 0 których mowa w ust.2 jest ustalona na podstawie rozliczenia
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowyrni w danym roku w skali Spóldzielni.

4. Róznica miedzy kosztami a dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowyrni
Spóldzielni zwieksza odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku
nastepnym.

5. Oplaty na pokrycie kosztów, 0 których mowa w ust.2, powinny byé uiszczane co
miesiac z góry do 10 dnia kazdego miesiaca kalendarzowego.

§ 68

§26

F. Oplaty za uiywanie lokali
6. Szczególowy tryb zapraszania na Zebranie Przedstawicieli innych osób, okresla

regulamin Zebrania Przedstawicieli.

Regulamin porzadku domowego zawierajacy zasady uzywania lokali, zasady porzadku
domowego i wspólzycia sasiedzkiego mieszkanców uchwala Rada Nadzorcza.5. Przedstawiciel moze zadaé od Zarzadu, czlonków i pracowników Spóldzielni

informacji na ternat jej organizacji i dzialalnosci oraz ma prawo wgladu
w dokurnentacje dotyczaca dzialalnosci Spóldzielni.

§ 25

4. W Zebraniu Przedstawicieli maja prawo braé udzial z prawem zabierania glosu
czlonkowie Rady Nadzorczej i Zarzadu, a z glosem doradczym przedstawiciele
Krajowej Rady Spóldzielczej, Zwiazku Rewizyjnego, Zwiazku Gospodarczego,
w którym Spóldzielnia jest zrzeszona oraz inne osoby zaproszone.

3. Prawo do wynajecia mieszkania przysluguje w pierwszej kolejnosci czlonkom
Spóldzielni i kandydatom. .
Innym osobom mozna wynajaé mieszkanie jedynie w przypadku wyczerparua ofert
przedkladanych uprzednio czlonkom i kandydatom.

3. Osoba prawna bierze udzial w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionego w tym
celu pelnomocnika; dotyczy to takze udzialu w Zebraniu Przedstawicieli osoby
prawnej wybranej na Przedstawiciela.

2. Kazdy Przedstawiciel majeden glos bez wzglçdu na ilosé posiadanych udzialów.

I. Przedstawiciel moze braé udzial w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiscie.

1. Spóldzielnia wynajmuje na zasadzie wnowy najmu
specjalnie z przeznaczeniem na wynajem.

2. Spóldzielnia moze wyjatkowo wynajmowaé inne, niz wymienione w ust.l
mieszkania, które z róznych wzgledów nie moga byé przydzielone na warunkach
spóldzielczego prawa do lokalu. Rada Nadzorcza okresli warunki jakim mieszkania
te musza odpowiadaé.

§ 67
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§ 24Czlonkowskiej moze dokonaé wyboru nowego Przedstawiciela na okres do koáca
kadencji jego poprzednika.
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6. Przedstawiciel moze byé odwolany uchwala Zebrania Grupy Czlonkowskiej przed
uplywem okresu, na który zestal wybrany jezeli nie wywiazuje siç ze swoich
obowiazków. W takim przypadku, oraz w razie ustapienia Przedstawiciela lub
wygasniçcia jego mandatu na skutek ustania czlonkostwa, Zebranie Grupy

5. Mandat Przedstawiciela wygasa:
11 z chwila uplywu kadencji,
2/ w razie ustania czlonkostwa w Spóldzielni,
3/ w razie zrzeczenia siç mandatu,
4/ w. razie odwolania Przedstawiciela przed uplywem kadencji przez Zebranie

Grupy Czlonkowskiej.

4. Kadencja Przedstawicieli wygasa przed pierwszym zwyczajnym Zebraniem
Przedstawicieli w trzecim roku po dokonaniu wyboru Przedstawicieli,

3. Spóldzielnia moze odmówié przeksztalcenia, 0 którym mowa w ust.l, jezeli:
I/ prawo do lokalu jesr skladnikiem majatku wspólnego malzenskiego

a z wnioskiem wystepuje mali.onek w trakcie sprawy 0 rozwód lub po orzeczeniu
rozwodu ale przed dokonaniem podziahi majlltku wspólnego,

2/ prawo do lokalu jest skladnikiem majlltku wspólnego malzeáskiego i jeden
z rnali.onków zloty na pismie zastrzezenie odnosnie niedokonywania
przeksztalcenia. W takim wypadku Zarzad wyznaczy termin do wszczçcia
postepowania sadowego 0 którym mowa w art. 24 Kodeksu rodzinnego
i opiekuáczego, pod rygorem rozpatrzenia wniosku w aktualnyrn stanie
faktycznym.

31ezlonek posiada zadluzenie finansowe wobec Spóldzielni.

3. Szczególowy regulamin zwolywania Zebraá Grup Czlonkowskich, zasad
obradowania oraz podejmowania przez te Zebrania wniosków i uchwal ustala
Zebranie Przedstawicieli.

2. Odwolanie i wybór nowych przedstawicieli moze nastapié na corocznych
Zebraniach Grup Czlonkowskich, albo na nadzwyczajnych zebraniach zwolanych
na wniosek 1/5 czlonków grupy w terminie 2 tygodni od zlozenia wniosku.

1. Na pisemne zadanie czlonka SpóldzieJnia jest obowiazana w terminie 3 miesiçcy
dokonaé przeksztalcenia przyslugujacego mu prawa do Iokalu mieszkalnego
z lokatorskiego na wlasnosciowe prawo do lokalu. Oswiadczenie Spóldzielni
powinno byé pod rygorem niewaznosci zlozone w formie pisernnej.

2. Wraz z przeksztalceniem uprawnieá, 0 których mowa w ust.l, czlonek jest
obowiazany w terminie okreslonym przez Zarzad Spóldzielni wniesé wklad
budowlany ustaJony na zasadach okreslonych w § 28 statutu.

I, Przedstawiciela wybiera Zebranie Grupy Czlonkowskiej na okres 3 lat,
a w wyborach uzupelniajacych do konca kadencji.

§ 27

§ 66

Zebranie Przedstawicieli jest najwyzszym organem Spóldzielni,
G. Przeksztalcenie lokatorskiego prawa do Iokalu na wlasnosciowe prawo do

lokalu

§ 65

A. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
9. Z czlonkami Spóldzielni korzystajacyrni z terenów Spóldzielni w ceJach

spolecznych, a nie w celu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, Spóldzielnia
rnoze rozliczaé jedynie koszty ponoszonych przez nia oplat zwiazanych z tymi
terenami.

Organami SpóldzieJni sa:
A. Zebranie Przedstawicieli
B. Rada Nadzorcza
C. Zarzad
D~Zebrania Grup Czlonkowskich

8. Czlonek nie moze potracaé swoich naleznosci od Spóldzielni z oplat za uzywanie
lokalu, domu jednorodzinnego, garazu.

VI. Organa SpÓld:ielni

§ 64
7. Od nie wplaconych w terminie naleznosci, 0 których mowa w ust.2, Spóldzielnia

moze naliczaé odsetki za zwlokç w wysokosci ustalonej przez Rade Nadzorcza, nie
wyzszej jednak niz wysokosé odsetek ustawowych.

6. Obowiazek uiszczania oplat powstaje z dniem postawienia przydzielonego lokalu
Idomu jednorodzinnego/, garazu, do dyspozycji czlonka, a ustaje z ostatnim dniem
miesiaca, w którym czlonek wraz z osobami wspólnie zamieszkalymi opróznillokal
i przekazal go protokólarnie do dyspozycji Spóldzielni.
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I. Przez zarnianç mieszkania nalezy rozumieé uzyskanie przydzielonego
spóldzielczego lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie siç uprawmen do
dotychczas zajmowanego lokalu i postawienie go do dyspozycji Spóldzielni.

§ 31

2. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarzad na l!fl1otywowany wniosek
zainteresowanych czlonków.

1. Spóldzielnia w ramach posiadanych mozliwosci dokonuje zamiany przydzielonych
lokali mieszkalnych na lokale odpowiadajace potrzebom czlonków i ich redzin.

2. Osoba uprawniona nie moze skutecznie domagaé sie wyplaty naleznosci
wymienionych w ust.1 pkt.2 i 3 przed uplywem 1 miesiaca od dnia opróznienia
lokalu przez ezlonka oraz osoby, która prawa swoje wywodzi od czlonka

§ 30

H. Zamiana lokali mieszkalnych

2. Postanowienia dotyczace zasad wnoszenia i ustalania wkladów budowlanych na
rnieszkania wlasnosciowe stosuje sie odpowiednio do lokali uzytkowych

'" przydzielonych na zasadach spóldzielczego prawa do lokalu, z tym, ze czlonek
obowiazany jest przed przydzialem wniesé pelny wklad na przypadajacy mu lokal.

I. Decyzje Zarzadu w sprawie okreslania wkladu mieszkaniowego, wkladu
budowlanego, zaliczki na wklad budowlany i warunków splaty czesci wkladu
budowlanego rozlozonego na raty - powinny byé podejmowane na podstawie
obowiazujacych w Spóldzielni zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania
wkladów oraz doreczane czlonkom w forrnie pisernnej.

I. Wyplata kwot naleznych bylemu czlonkowi, spadkobiercom zmarlego czlonka lub
prawnym nastçpcorn, powinna byé dokonana:
11 z tytulu udzialów - w ciagu 1 rniesiaca od dnia zatwierdzenia bilansu przez
Zebranie Przedstawicieli. Jezeli SpoldzieInia zwraca osobie uprawnionej wklad
mieszkaniowy lub budowlany /równowartosé wlasnosciowego prawa do lokalul
zwrot udzialu nastepuje równoczesnie ze zwrotem wkladu.

2/ z tytulu wkladu mieszkaniowego - nie pózniej, niz w ciagu 3 miesiecy od dnia
wygasniecia lokatorskiego prawa do lokalu, a w razie wszczecia postepowania
o stwierdzenie nabycia spadku, nie pózniej niz w ciagu 3 miesiecy od
zawiadomienia Spóldzielni 0 stwierdzeniu nabycia spadku.

3/ z tytulu równowartosci wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego,
uzytkowego lub do garazu - nie pózniej niz w ciagu 3 miesiecy od daty
wygasniecia tego prawa, a w razie wszczçcia postepowania 0 stwierdzeniu
nabyeia spadku, nie pózniej, niz w ciagu 3 rniesiecy od zawiadomienia
Spóldzielni 0 stwierdzeniu nabyeia spadku.

4/ z tytulu kwot wniesionych na poezet wkladu mieszkaniowego lub budowlanego -
w ciagu 3 miesiecy od dnia ustania ezlonkostwa.

§ 29§ 63

3. Wklad budowlany pornniejszony 0 zaliczke Iskredytowana czçsé wkladul moze byé
wniesiony jednorazowo albo wratach na aktualnie obowiazujacych warunkach
kredytowania dia mieszkaá wlasnosciowych,

2. Wysokosè zaliczki na wklad budowlany ustala siç w dostosowaniu do zasad
kredytowania spóldzielczego budownictwa mieszkaniowego.
Na poezet zaliczki przekazuje siç wniesiony przez czlonka wklad mieszkaniowy
przeliczony w sposób okreslony w § 61 statutu.

Rozliczenie z bylym czlonkiem lub ze spadkobierca zmarlego czlonka powinno byé
dokonane:

11z tytulu udzialów - na podstawie zatwierdzonego bilansu tego roku, w którym
czlonek przestal nalezeé do Spóldzielni,

2/ z tytulu wkladu mieszkaniowego - na dzien ustania czlonkostwa /wygasniecia
spóldzielczego prawa do lokalu/,

31 z tytulu równowartosci wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego,
uzytkowego, lub garazu - na dzieá wygasniecia tego prawa,

4/ z tytulu kwot wplaconych na poezet wkladu mieszkaniowego lub budowlanego -
na dzien ustania czlonkostwa.

§ 28 S A. D R E JON 0 W 't
dam. SI. War~~uWI
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I. Wklad budowlany ustala sie w kwocie odpowiadajacej r~~I!t~~11
okreslonej w sposób przewidziany w art. 229 § 1 Prawa spó~.Mà~èJfóÁÓÁ~.!;§~WA
statutu.

§ 62

5. Bylemu czlonkowi nie przysluguje prawo do funduszu zasobowego oraz innego
rnajatku Spóldzielni powstalego w okresie jej dzialalnosci,
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3. W razie ustania czlonkostwa z innych przyczyn, niz smieré, przed uzyskaniem
wlasnosciowego prawa do lokalu lub zamieszkaniem czlonka w przydzielonym mu
lokalu, bylemu czlonkowi przysluguje zwrot kwot wplaconych na wklad
budowlany.

4. Postanowienia ust.Z i 3 stosuje sie odpowiednio do spóldzielczych praw do lokali
uzytkowych, garazy i miejsc postojowych.

2. W razie srnierci czlonka przed przydzieleniem lokalu, wklad budowlany wraz ze
zwiazanymi z nim uprawnieniami przechodzi na spadkobierców. Jezeli nie
dokonaja oni czynnosci przewidzianych w przepisie art. 228 § 1 i § 2 Prawa
spóldzielczego - przysluguje im zwrot sum wplaconych na wklad budowlany.

I, W 'razie wygasmecia prawa do lokalu bylemu czlonkowi lub spadkobiercom
zmarlego czlonka przysluguje, po potraceniu naleznosci przypadajacych
spóldzielni:
II w przypadku lokatorskiego prawa do lokalu - zwrot udzialu i wkladu

mieszkaniowego. Naleznosé z tytulu zwrotu wkladu mieszkaniowego powinna
stanowié taka sama czesé wartosci lokalu zaktualizowanej w sposób
przewidziany w art.229 § 1 Prawa spóldzie!czego, jaka czçsé wartosci lokalu
stanowil wklad rnieszkaniowy w dacie przydzialu tego lokalu.

21 w przypadku wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego
/garazu lub rruejsca postojowego w wielostanowiskowych lokalach
garazowych/ - zwrot udzialu oraz równowartosci wlasnosciowego prawa do
lokalu.
Równowartosé ustala sie przyjmujac za podstawç wklad budowlany,
z uwzglednieniem:
al zwyzki lub znizki kosztów budowy
bi przypadajacej nadany lokal wartosci zuzycia budynku
cl zniszczenia lokalu przekraczajacego normalne zuzycie
dl innych okolicznosci majacych wplyw na obnizenie lub podwyzszenie

wartosci uzytkowej lokalu. Szczególowy regulamin ustalania równowartosci
wlasnosciowe go prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego okresla
Rada Nadzorcza.

31 z równowartosci wlasnosciowego prawa do lokalu ustalonej w sposób
przewidziany w pkt.2/ potraca siç nie wniesiona przez czlonka czçsé wkladu
budowlanego, a w przypadku gdy nie zostal splacony kredyt zaciagniety przez
Spóldzielnie na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu "potr1l.ca siç
kwote nie splaconego kredytu wraz z odsetkami.

.\.~~..
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prawa do lokalll IVII:idi:"1 &r.";, '- '.:" t.I/.II
§ 61 u. ~ z;,.
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2. Przed przystapieniem .do budowy garazu /miejsca postojowego/ czlonek
obowiazany jest - w zaleznosci od tego, na jakieh zasadach zamierza korzystaé

I. Spóldzie1nia moze budowaé garaze i miejsca postojowe w wielostanowiskowyeh
lokalach garazowych oraz oddawaé je czlonkom w uzywanie na zasadach
spóldzielczego prawa do garazu Imiejsca postojowego/ albo najmu,

§ 33

3, Ustalenie osób uprawnionych do przydzialu lub najmu lokalu uzytkowego moze
odbywaé sie w drodze przetargu lub konkursu ofert. Szczególowy tryb przetargu
okresla regulamin uchwalony przez Rade Nadzorcza,

2. Z chwila przydzialu powstaje spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego jako
ograniczone prawo rzeczowe, do którego stosuje siç odpowiednio przepisy
dotyczace wlasnosciowego prawa do lokalu.

1. Spóldzielnia moze przydzielaé lokale uzytkowe czlonkom losobom fizyczriym
iprawnym/lub oddawaé te lokale w najem.

§32

I. Spóldzielcze prawo do lokalu urokowego izasady korzvstania z gaiaN .

5. Oplaty wymienione w ust.4 nie S'l. pobierane od czlonków, którzy zamieniaja
rnieszkanie z powodu istotnych wad uniemozliwiajacych dalsze w nich
zarnieszkanie.

4. Spóldzielnia pobiera od ezlonków oraz innych osób ubiegajacych siç 0 zamiane
mieszkania w Spóldzielni oplaty za rejestracje wniosku i realizacjç zamiany
w wysokosci ustalonej przez Rade Nadzorcza,

3. Zamiana lokalu mieszkalnego dokonywana miçdzy czlonkami Spóldzielni
a najemca lokalu bçdacego w dyspozycji innej Spóldzielni, zakladu pracy lub
administracji rzadowej i samorzadowej jest uzalezniona od uzyskania zgody tyeh
jednostek i dokonania przez nie przydziahr lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego na rzeez dotychczasowego czlonka Spóldzielni.

2. Realizacj~ zamiany nastçpuje przez:
11 przydzielenie czlonkowi lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie sie prawa
do zajmowanego dotychczas mieszkania i pozostawienie go do dyspozycji
Spóldzielni. .

2/ umozliwienie dwórn lub kilku ezlonkom Spóldzielni, badz czlonkowi Spóldzielni
i osobie zajmujacej mieszkanie w budynku nie stanowiacym wlasnosci
Spóldzielni wymiany dotychczasowych mieszkan miçdzy soba,
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2, Przed oddaniem garazu /rniejsca postojowegoJ w uzywanie, Spóldzielnia zawiera
z ezlonkiem umowç okreslajaca szezególowe warunki jego uzywania, finansowania
i rozliezen w oparciu 0 postanowienia statutu i regulaminu wymienionego w ust.l.

I. Przydzial garazy Imiejsc postojowych w wielostanowiskowyeh lokalaeh
garazowych/ i oddawanie ieh w najem odbywa sie na zasadach okreslonych
odrebnym regulaminem uchwalonym przez Rade Nadzorcza,2. Po wygasnieciu uprawnieá do lokalu uzytkowego /garazu lub miejsca postojowegol

ezlonek oraz osoby, które prawa swoje od niego wywodza, obowiazane sa do
opróznienia lokalu /garazu, miejsca postojowegol w terminie 3 miesiçcy od ehwili
wygasniçcia prawa. Spóldzielnia nie ma obowiazku dostarczenia lokalu zamiennego
/garazu lub miejsea postojowego/.

§ J7
1. Spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego lub garazu Imiejsca postojowego

w wielostanowiskowych lokalach garazowych/ wygasa w trybie i na warunkach
przewidzianych w statucie dia wygasniçcia wlasnosciowego prawa do lokalu
mieszkalnego.

3. Czlonek uzyskujacy przydzial zwolnionego garazu Irniejsca postojowegol jes!
obowiazany wniesé wklad garazowy w kwocie nie mniejszej niz naleznej
poprzednikowi.

§ 60

C. Wygasniçcie prawa do lokalu uzytkowego i garazlI

2. Po opróznieniu garazu / miejsca postojowegoJ Spóldzielnia zwraca czlonkowi lub
uprawnionym spadkobiercom wklad garazowy na zasadach równowartosci
wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Opróznienie lokalu, do którego prawo wygaslo, nastçpuje w trybie i na warunkach
okreslonych w § 53 ust.2.

I. Po .wygasniç~iu spóldzielczego prawa do garazu Irniejsca postojowego
w wielostanowiskowych lokalach garazowych/ czlonek jest obowiazany w terrninie
trzech miesiçcy opróznié garaz Imiejsce postojowe/.

§ 59

§ 36

Garaz Imiejsce postojowe w wielostanowiskowych lokalach garazowych/ moze byé
uzywany wylacznie na przechowywanie pojazdu mechanicznego czlonka lub
wspólnie z nim zamieszkalych osób.2. W razie ustania czlonkostwa z przyczyn innych niz smieré przed przydzieleniem

lokalu lub zamieszkaniem przez czlonka w przydzielonym lokalu, malzonkowi,
dzieciom i innym osobom bliskim bylego czlonka, którzy zarnieszkiwali z nim
przysluguje roszczenie do Spóldzielni i przydziallokalu po bylym czlonku. .';;,

§35
I. W razie smierci czlonka przed przydzieleniem lokalu wklad budowlany wraz ze

zwiazanymi z nim uprawnieniami przechodzi na spadkobierców, chyba, ie nie
dokonaja oni czynnosci przewidzianych w postanowieniach § 57 ust.l-J, które
stosuje sie odpowiednio.

J. Spóldzielcze prawo do garazu (miejsca postojowego) jest zbywalne podlega
dziedziczeniu.

§ 58

6. Wlasnosciowe prawo do lokalu moze takte wygasnaé w innych wypadkach
wskazanych w statucie. .

I. Spóldzielnia moze przydzielaé garaze, miejsca postojowe w wielostanowiskowych
lokalach garazowych na zasadzie spóldzielczego prawa do lokalu uzytkowego.

2. Czlonek ubiegajacy siç 0 przydzial garazu Imiejsca postojowegol na zasadzie
spóldzielczego prawa do garazu jest obowiazany wniesé wklad garazowy
w wysokosci ustalonej przez Zarzad.

5. W razie smierci jednego ze wspólmalzonków, którym wspólnie przyslugiwalo
prawo do lokalu oraz w wypadku zapisu prawa do lokalu, postanowienia ust.I-4
stosuje sie odpowiednio. .

§ J4
4. W razie niedopelnienia czynncsci przewidzianyeh w ust.I-3 lub odmowy przyjecia

spadkobiercy w poezet czlonków Spóldzielni, prawo do lokalu wygasa.

SAD RE!ONOWY
z ga~aiu lub miejsca postojowego - wniesé odpowiednio w~ mg,::;~:'-l~~
kaucje. Ferme, wysokosé i termin wplat okresla Zarzad Spóldz~~d~al ;~ospo.'a;I~~e\t!i~UJ
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kilku - wraz z dowodern, ze przypadlo mu wlasnosciowe prawo do lokalu na mocy
dzialu spadku.
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3. Spadkobierea nie bçdacy czlonkiem Spóldzielni powuuen zlozyé deklaracjç
czlonkowska wraz ze stwierdzeniem nabyeia spadku, a gdy spadkobiereów jest

2. Jezeli spadkobiereów jest kilku, powinni oni ponadto w terminie 3 miesiçcy od dnia
uprawomocnienia sie postanowienia 0 stwierdzeniu nabycia spadku, wskazaé
spadkobierce, któremu wlasnosciowe prawo do lokalu przypadlo lub przedstawié
dowód wszczçcia postepowania 0 dzial spadku. W ostatnim wypadku wskazanie
spadkobiercy powinno nastapié w terminie 3 miesiçcy od dnia zakoáczenia
postçpowania dzialowego.

I. W razie smierci ezlonka spadkobierca powinien, w terminie jednego roku od dnia
otwareia spadku, przedstawié Spóldzielni stwierdzenie nabycia spadku, a jezeli
postepowanie sadowe 0 to stwierdzenie nie zostalo zakenezone w tym terminie
zlozyé dowód jego wszczecia.

Zarzad Spóldzielni moze podjaé uchwale 0 wygasruçcru prawa do domu
jednorodzinnego, jezeli ezlonek lub jego spadkobierea z przyezyn lezacych po jego
stronie nie dokonal czynnosci prawnych lub faktycznych, bez któryeh dalsza realizaeja
prograrnu inwestycyjnego lub przeniesienie na .wlasnosé czlonków domów
wzniesionych w rarnach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego bytyby
powaznie utrudnione.
Do przyezyn takich naleza:
I/ niewywiazanie sie z zobowiazan przewidzianych w umowie zawartej ze

Spóldzielnia, a w szczególnosci nie wniesienie w terminie naleznych wplat z tytutu
wkladu budowlanego oraz innych naleznosci okreslonych w umowie,

2/ nieobjecie domu w uzywanie w terminie wskazanym przez Zarzad,

§ 40
§ 57

Wlasnosciowe prawo do lokalu wygasa z uplywem 6 rmesrçcy od dnia ustania
ezlonkostwa z innych przyczyn niz smieré czlonka, chyba, ie ezlonek przed uplywem
tego terminu wskaze osobe, której zbyl prawo, a osoba ta zlozy deklaracjç
czlonkowska,

2. W razie smierci jednego z malzonków, którym prawo do. domu jednorodzinnego
przyslugiwalo wspólnie, postanowienie ust.1 stosuje sie odpowiednio.

§ 56

B. Wygasniecie wlasnosciowego prawa do lokalu

I. Jezeli prawo do domu jednorodzinnego przeszlo na kilku spadkobiereów, powinni
oni w terminie 1 roku od dnia otwareia spadku, wyznaczyé sposród siebie
pelnomocnika w celu dokonywania czynnoscl prawnych zwiazanych
z wykonywaniem tego prawa, wlacznie z zawarciem w ich imieniu umowy
o przeniesienie wlasnosci dornu. W razie bezskutecznego uplywu tego terminu, na
wniosek spadkobiereów lub Spóldzielni, sad w postepowaniu nieprocesowym
wyznaczy przedstawieiela. Pelnomocnik /przedstawiciel/ uprawniony jest do
udzialu w Zebraniu Grupy Czlonkowskiej.

4. Jezeli zglasza sie kilku uprawnionych - rozstrzyga sad w postepowaniu
nieprocesowym. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Spóldzielnie
terminudo wystapienia do sadu, wyborudokonuje Spóldzie1nia.

§ 39

3. Dia zachowania .roszczen, 0 których mowa w ust.Z, konieezne jest zlozenie
w termmie 12 rniesiecy od chwili ustania ezlonkostwa deklaraeji ezlonkowskiej
i pisemnego wniosku 0 przydziallokalu. W razie, gdy spóldzielcze prawo do lokalu
wygaslo na skutek niezlozenia przez pozostalego przy zyciu malzonka deklaracji
w terminie jednego roku, termin ten wynosi kolejno 12 rniesiecy ibiegnie od ehwili
wygasniecia prawa.

3. Z chwila zamieszkania ezlonka w przydzielonym domu, prawo do tego domu staje
sie prawem dziedzieznym, zbywalnym i podlega egzekucji. Skutecznosé
przeniesienia prawa zalezy od przyjecia nabywey w poezet ezlonków Spóldzielni.

2. Po wybudowaniu domu jednorodzinnego Spóldzielnia obowiazana jest przydzielié
go ezlonkowi lub wyrazié zgode na zamieszkanie w nim czlonka, jezeli przydzialu
dokonano wczesniej.

1. Zarzad Spóldzielni moze dokonaé przydzialu przysztych domów jednorodzinnyeh
z chwila, gdy ze wzglçdu na stan przygotowania inwestyeji do realizaeji mozliwe
jest ich oznaczenie.

SAD REJONOWY
przysluguje roszczenie 0 przyjecie do Spóldzielni i 0 przydzi~ 1J~dojo~& po
bytym czlonku.· . lVItld~:1 Go:phièflT ~!je(lrc"
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2. W razie ustania czlonkostwa w okresie oczekiwania na przydzielenie lokalu
malzonek, dzieci i inne osoby bliskie, zamieszkale razem z bylym czlonkiern majlt
prawo roszczenia 0 przyjecie do Spóldzielni i 0 przydzial lokalu, w kolejnosci
przyslugujacej bylemu czlonkowi. Malzonkowi roszczenie to przysluguje
niezaleznie od miejsca zamieszkania.

§ 38

J. Prawo do domów jednorodzinnych budowanych w celu przeniesienia ich
wlasnosci na rzecz czlonków
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5. Do chwili przewlaszczenia, czlonek Spóldzielni pokrywa koszty gospodarki
zasobami mieszkaniowymi, przypadajace na dom objety przez niego w uzywanie -

4. Po przeniesieniu wlasnosci domów wspólne urzadzenia wodne, kanalizacyjne oraz
inne urzadzenia podobne stajq siç wspólwlasnoscia w czçsciach ulamkowych
wlascicieli domów jednorodzinnych.

1. W . razie wygasmecia lokatorskiego prawa do lokalu w nastepstwie ustania
czlonkosrwa lub niedokonania czynnosci, 0 której mowa w § 54, rnalzonkowi
dzieciom i innym osobom bliskim zamieszkalym razem z bylym czlonkiem,

3. Czlonkowie, poza wkladem budowlanym, obowiazani Slt pokryé koszty
przeniesienia wlasnosci domu.

§ 55

2. Przeniesienie wlasnosci domu moze nastapié takze na rzecz spadkobierców czlonka
lub malzonków, jezeli prawo do domu przysluguje im obojgu.

Z chwila smierci jednego z rnalzonków, lokatorskie prawo do lokalu, które
przyslugiwalo obojgu malzonkom. przypada drugiemu malzonkowi. Malzonek ten,
jezeli nie je st czlonkiem Spóldzielni, powinien pod rygorem wygasniçcia prawa,
w terminie jednego roku od dnia smierci czlonka, zlozyé deklaracje czlonkowska,
Postanowienie to nie narusza uprawnieá spadkobierców do dziedziczenia wkladu.

l. Po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wkladów
budowlanych, wniesieriiu przez czlonków tych wkladów i przejçciu zobowiazaá
Spóldzielni pokrywajacych resztç naleznosci z tytulów wkladów - Spóldzielnia
przenosi na czlonków wlasnosé przydzielonych domów wraz z prawami do dzialek.

§ 54

§ 43

2. Do rozliczenia kosztów eksploatacji, uiywania domów jednorodzinnych oraz
przestrzegania zasad porzadku domowego, stosuje sie odpowiednio postanowienia
statutu.

l. Lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwila ustania czlonkostwa or~ w innych ."'.
wypadkach wskazanych w statucie. W razie gdy przysluguje ono matzoukom.
wygasniçcie nastçpuje z chwila ustania czlonkostwa obojga malzonków.

2. Po wygasnieciu prawa do lokalu, czlonek, oraz zamieszkujace w tym lokalu osoby,
które prawa swoje wywodza od czlonka, obowiazanè sa w terrninie 3 miesiecy od
wygasniecia prawa do opróznienia lokalu i do przekazania go Spóldzielni.
Spóldzielnia nie ma obowiazku dostarczenia lokalu zarniennego.

I. Czlonek, który objal dom w uzywanie moze oddaé go w najem, na zasadach
okreslonych w postanowieniach statutu.

§ 53

§ 42A.. Wygasniecie lokatorskiego prawa do lokalu

Czlonka zmarlego skresla sie z rejestru ze skutkiem od dnia, w którym nastapila
smieré, a osobe prawna - ze skutkiem od dnia jej ustania.

2. Czlonek powinien objlté dom w uiywanie przed uplywem 30 dni od daty
otrzymania zezwolenia, 0 którym rnowa w ust.l.
Niedotrzymanie tego tenninu powoduje wygasniçcie zezwolenia na objçcie domu
w uzywanie.
W uzasadnionych przypadkach, Zarzad na wniosek zainteresowanego czlonka,
zlozony w tenninie 21 dni od daty otrzymania przez niego zezwolenia
na objecie domu w uzywanie, rnoze przedhizyé tenrun objçcia domu.

§ 52

3. 0 tenninie Zabrania Przedstawicieli odwolujacy sie powinien byé zawiadomiony
pisernnie co najmniej na 7 dni przed tym tenninem.

I. Zezwoleriia na objecie domu jednorodzinnego udziela Zarzad po zakoáczeniu
budowy domu, wstçpnym rozliczeniu kosztów budowy i uzupelnieniu przez czlonka
wkladu budowlanego do wysokosci wynikajacej z rozliczenia.

2. Odwolaniepowinno byé rozpatrzone na najbliiszym Zebraniu Przedstawicieli,
o ile zostalo zlozonew terminie okreslonymw §9 ust. J.

§ 41

I. Wykluczonemu lub wykreslonemu czlonkowi przysluguje prawo odwolania do
Zebrania Przedstawicieli w ciagu 30 dni od daty otrzymania zawiadornienia
o wykluczeniu lub wykresleniu oraz prawo popierania na Zebraniu Przedstawicieli
tego odwolania osobiscie lub przez pelnomocnika.
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§ 51
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2. Wykluczenie lub wykreslenie staje siç skuteczne z dniem dorçczenia zawiadornienia
o decyzji Rady Nadzorczej.
Zawiadomienie zwrócone po bezskutecznym czterokrotnym awizowaniu ma moc
prawna dorçczenia.

.
1. 0 wykluczeniu lub wykresleniu z rejestru czlonków Spóldzielni nalezy zawiadomié

zainteresowanego czlonka pisernnie w ciagu 14 dni od daty podjecia decyzji. Do
zawiadomienia nalezy dolaczyé uzasadnienie decyzji oraz podaé tryb i termin
wniesienia odwolania.

2. Podstawe wykluczenia moze stanowié w szczególnosci:
11swiadome dzialanie na szkode Spóldziclni,
1/ powazne naruszenie podstawowych zasad wspólzycia spolecznego,
31 uporczywe naruszanie postanowien statutu, regulaminów i uchwal organów

Spóldzielni,
41 nie wykonywanie istotnych zobowiazan wobec Spóldzielni, a zwlaszcza nie

wplacenie wpisowego, udzialów, wkladów mieszkaniowych ibudowlanych, oraz
oplatza ui:ywanie lokali Iczynsze/, jak równiez innych naleznosci - w terminach
i wysokosci okreslonej przez Zarzad,

§ 50

1.Wykluczenie czlonka ze Spóldzielni moze nastapié w przypadku, gdy zjego winy
dalsze pozostawanie w Spóldzielni nie da sie pogodzié z postanowieniami statutu
lub zasadami wspólzycia spolecznego.

1. Na posiedzenie, na którym ma byé rozpatrywana sprawa wykluczenia albo
wykreslenia, Rada Nadzorcza powinna wezwaé zainteresowanego czlonka lub jego
pelnomocnika, jezeli czlonek takiego pelnomocnika pisemnie ustanowil.
Jezeli czlonek albo jego pelnomocnik nie przybedzie, Rada Nadzorcza moze
rozpatrzyé wniosek bez ich wysluchania.

§ 47

3. Za date wystapienia uwaza siç nastçpny dzien po uplywie okresu wypowiedzenia.

1. Wykluczenia albo wykreslénia dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarzadu albo
z wlasnej inicjatywy zwykla wiçkszoscia glosów.

2, Okres wypowiedzenia wynosi I miesiac i rozpoczyna sie od pierwszego dnia
miesiaca kalendarzowego nastçpujacego po dniu zgloszenia wystapienia,

§ 49

I. Czlonek moze wystapié ze Spóldzielni w kazdym czasie za pisernnym
wypowiedzeniem zlozonym Zarzadowi.

1. Podstawe wykreslenia moze stanowié, w szczególnosci:
1/ nie wplacenie wpisowego, udzialów albo wkladu mieszkaniowego lub

budowlanego, w wysokosci i terminie okreslonym przezZarzad,
21 dlugotrwale Ico najmniej przez okres I rokuI nie korzystanie z lokalu

uzytkowego, garai:u lub miejsca postojowego - bez powiadomienia Spóldzielni
o jego przyczynach,

31 odmowa .przystapienia do przewlaszczenia domu jednorodzinnego w terminie
ustalonym przez Zarzad.

§ 46

Czlonkostwo w Spóldzielni ustaje naskutek:
1/ wystapienia czlonka
21 wykluczenia czlonka
31 wykreslenia czlonka
41 smierci czlonka lustania osoby prawnej/,

v {Is/anie c:lonkos/wa,
1, Czlonek Spóldzielni nie wykonujacy obowiazków statutowych z przyczyn przez

niego nie zawinionych moze byé pozbawiony czlonkostwa przez wykreslenie
z rejestru czlonków Spóldzielni.
Dotyczy to m.in. nagannego postepowania osób, którym z uwagi na stan umyslu lub
wiek nie mozna przypisaé winy,

§ 45

§ 48

Prowadzenie przez Spóldzielnie administracji domów jednorodzinnych, po
przewlaszczeniu ich na czlonków, wymaga zawarcia stosownych umów pomiçdzy
Zarzadem Spóldzielni a wlascicielami domów,

VI okresie od dnia uzyskania zezwolenia na objecie domu do ostatniego dnia
miesiaca, w którym nastapilo przewlaszczenie.
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przeznaczeniem, dokonywaoie zmian i przeröbek bez zgody Spóldzielni.
61 swiadome wprowadzenie Spóldzielni w blad w celu nabycia okreslonych

uprawnieá lub narazajace Spóldzielniç na straty.

§ 44


